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PREAMBUL
 

Sistemul învățământului superior trece printr-o perioadă de reorganizare, societatea pune la îndoială 
calitatea studiilor superioare obținute în țară. Deschiderea  hotarelor și declinul demografic sau 
îmbătrânirea populație la nivel regional, oferă noi oportunități educaționale pentru cetățenii 
Republicii Moldova.  
USM, fiind o universitate clasică, dispune de un potențial didactico- științific și de cercetare unic în 
sistem, dar totodată specificul funcționării și implicarea în formarea profesională ( programe 
multiple și nu întotdeauna destul de consolidate), generează anumite dificultăți. 
O bogăție a USM sunt oamenii: cadrele didactice și cele implicate în cercetare, dar în anumite 
domenii, din păcate, cariera universitară nu mai este atractivă, din considerentul că universitatea nu 
poate concura cu sectorul economic pe dimensiunea retribuirii muncii și a condițiilor de muncă 
oferite.  
În ultimele decenii constatăm o evoluție fără precedent a tehnologiilor moderne. Prezența unui 
sistem IT performant, constituie pentru universitate o premisă esențială a bunei funcționari, lipsa 
acestuia sau parametrii funcționali depășiți de timp, împiedică atingerea unor rezultate performante 
și știrbește din imagine.   
De-a lungul anilor s-a creat infrastructura universității, corelată cu necesitățile de moment ale 
procesului de instruire și a celui de cercetare. În condițiile actuale, patrimoniul USM  are nevoie de 
o gestionare responsabilă, corelată cu cerințele stringente ale  mediului academic.
În condițiile actuale Universitatea de Stat din Moldova are nevoie de redimensionarea activității
sale. Schimbarea unor accente conceptuale și strategice, care să-i asigure poziția de lider în sistemul
învățământului superior din țară și recunoașterea, pe poziție de partener egal, de către universitățile
de peste hotare.
Resursa de bază a schimbării este OMUL (profesorul și studentul), valoarea pe care o deține
universitatea, resursa principală, care necesită să fie consolidată și valorificată pe potriva
potențialului său.

Transformarea Universității de Stat din Moldova în mediu academic de excelență (dimensiunea 
formare profesională și cercetare), promotor al învățământului superior din Republica Moldova și a 
educației ca valoare edificatoare a societății.  

Cuvintele- cheie utilizate de către noi în această perioadă,  trebuie să fie 
responsabilitate și implicare.

- Implicarea responsabilă în consolidarea imaginii învățământului superior din RM;

- Implicare responsabilă în consolidarea și promovarea imaginii USM;

- Implicarea responsabilă în valorificarea resursei umane;

- Implicare responsabilă în asigurarea calității în educației ( formare profesională inițială și con�nuă);

- Implicare responsabilă în realizarea proiectelor de cercetare și iden�ficarea modalităților de

aplicare a rezultatelor cercetării întru propulsarea progresului/dezvoltări soc ioeconomice

- Implicare responsabilă în realizarea managementului universitar și valorificarea patrimoniului

Această constatare determină formularea unor obiective de dezvoltare a USM, orientate spre 
societate ( în exterior) și spre mediul universitar al USM ( în interior).  

VIZIUNEA 

 



OBIECTIVE STRATEGICE 
Obiective orientate spre societate/ comunitate 

- implicarea responsabilă în redimensionarea sistemului învățământului superior din RM;  

- promovarea imaginii USM în țară și peste hotare;  

Obiective orientate spre mediul universitar al USM  
- asigurarea calității în educație;  

- consolidarea performanței în cercetare;  

- valorificarea resursei umane și consolidarea mediului academic USM;   

- crearea condițiilor op�me pentru dezvoltarea personală și profesională a studenț ilor; 

- digitalizarea ac�vităților educaționale, de cercetare și manageriale;  

- implementarea unui management par�cipa�v și responsabil în toate subdiviziunile USM;  

- valorificarea eficientă a patrimoniului USM 

- consolidarea parteneriatului socioeconomic;   

Obiectivele strategice ale unei instituții nu pot fi realizate de către o persoană. Pentru a fi
puternici, vizibili și atractivi, trebuie să acționăm în echipă. Echipa, semnificând comunicarea
corectă, la un nivel corespunzător unui mediu academic de valoare, precum și implicarea

 responsabilă la toate nivelurile structurii  USM.  
 
  
DIMENSIUNI ALE IMPLICĂRII 
 
Redimensionarea sistemului învățământului superior din RM 
 
Imaginea învățământului superior din țară are o importanță strategică atât pentru economia 
națională, societatea în întregime, cât și pentru perspectiva dezvoltării sistemului învățământului 
superior, în general, și perspectiva dezvoltării USM, în particular. O bună imagine a învățământului 
superior influențează în mod direct asupra calității pieței muncii, asupra consumului de educație de 
către concetățenii noștri, asupra atitudinii față de studii și activitatea profesională calificată.  
Relația funcțională dintre studii și activitate profesională, este o condiție a valorificării 
potențialului/capitalului uman al unui stat. Lipsa acestei relații, generează negreșit condiții de irosire 
a capitalului uman, situații de frustrare și confuzie în elaborarea și implementarea unei viziuni de 
viață, în general și a unei viziuni de activitate profesională, în special.  
Atitudinea oamenilor față de studii depinde în mare parte de imaginea sistemului învățământului 
superior, care deja de un mileniu, este perceput de către societate, drept un mediu promovator al 
științei de carte și al condițiilor de edificare de către persoană a unei vieți de calitate. În acest sens 
USM, ca cea mai mare instituție de învățământ superior din țară, trebuie să-și asume 
responsabilitatea unei implicări active.  

1. Implicarea în ac�vități de sporire a imaginii învățământului superior  din țară, prin punerea în 

valoare a potențialului mediului universitar.  Din această perspec�vă USM va demonstra deschidere 

în crearea de consorții universitare în scopul realizării proiectelor de cercetare, proiectelor de 

dezvoltare comunitară și a prog ramelor de studii.  

2. Promovarea pe toate căile a calității în educație și performanței în cercetare. O redimensionare a 

sistemului învățământului superior nu se referă doar la schimbarea configurației în sens can�ta�v, 

ci și consolidarea calității studiilor superioare. Promovarea pe toate căile a calității educației ca 

valoare esențială a unui mediu academic veritabil: în mass-media, în relațiile cu partenerii 

economici, în relațiile cu alte ins�tuții de învățământ, prin demonstrarea exigențelor față de s tudiile 

de calitate, prin promovarea rezultatelor deosebite obținute de către studenți și cadre ș�ințifico -

didac�ce. 
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1. Revenirea la tradiția implicării departamentului de specialitate în pregătirea doctoranzilor, 
propunerea unor modificări de concepție în realizarea ciclului III, în direcția diminuării 
formalismului; 

2. Menținerea seminarelor științifice de profil ( și în cadrul școlilor doctorale), cu implicarea 
potențialului uman din diverse instituții de învățământ  în evaluarea tezelor de doctorat. 

            Valorificarea resursei umane și consolidarea mediului academic

Resursele umane, constituie capitalul uman al unui mediu universitar. Calitatea acestora, în sensul 
competențelor pe care le deține, atitudinii față de activitatea profesională, devotamentului față de 
USM, precum și contribuția la dezvoltarea universității, este determinantă pentru evoluția instituției. 
Asigurarea instituțiilor de învățământ superior, în general și a universității noastre, în particular, cu 
personal științifico-didactic, de cercetare și de asigurare a funcționalității ( personal nedidactic și 
auxiliar), trece printr-o perioadă dificilă, deoarece cariera universitară nu mai este atât de atractivă 
pentru tineri, iar salariile și condițiile de muncă a angajaților din domeniile ce asigură funcționalitatea 
instituției, nu rezistă concurenței domeniilor similare din alte sectoare ale pieței muncii. Corpul 
profesoral trece printr-un proces de schimbare și adaptare la noile realități ale învățământului superior: 
pe de o parte au crescut exigențele față de pregătirea și calificarea profesională ( necesitatea titlurilor 
doctorale), pe de altă parte, diminuarea numărului de studenți, face dificilă menținerea unor cadre de 
înaltă calificare. În situația când apare posibilitatea selectării cadrelor științifico-didactice și de 
cercetare ( ca rezultat al diminuării numărului de studenți), trebuie aplicate doar criterii obiective, 
axate pe meritele și performanțele angajaților. În acest sens este nevoie de o politică de personal 
constructivă, cu implicarea responsabilă a șefilor de departament și decanilor, care au un rol definitoriu 
în consolidarea școlilor științifice. În scopul valorificării resursei umane, ne propunem: 

1. Elaborarea unei strategii de recrutare și angajare a personalului universității, pentru a diminua 
aspecte subiective și  a preîntâmpina angajarea persoanelor întâmplătoare; 

2. Elaborarea și implementarea unei strategii de motivare a angajaților, prin stabilirea obiectivă, 
clară și transparentă a criteriilor de atribuire a suplimentelor de performanță și a celor 
specifice; 

3. Aplicarea, pentru domeniile vulnerabile, care resimt deficit de cadre, strategii de motivare 
preferențială; 

4. Crearea unui fond universitar de sprijinire a cadrelor didactice în publicarea articolelor, 
participarea la conferințe și stagii de formare profesională;

5. Valorificarea relațiilor de parteneriat cu instituțiile de cercetare și sectoarele de specialitate din 
piața muncii pentru atragerea experților în domeniu; 

6. Instituirea un fond special pentru încurajarea și susținerea doctoranzilor performanți; 
7. Oferirea unei indemnizații pentru tinerii specialiști, timp de 3 ani, în baza unui contract de 

fidelitate față de USM; 
8. Oferirea posibilității de a locui în căminele USM renovate doctoranzilor și tinerilor specialiști;

9. Oferirea unui spor cu caracter specific, la sfârșit de an (al 13-lea salariu), tuturor angajaților USM; 

Crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea personală și profesională a studenților

Studenții constituie sursa ce asigură perspectiva de dezvoltare a unui mediu academic. Prezența 
studenților performanți în cadrul programelor de învățământ, generează un nivel înalt al calității 
studiilor și o continuitate a școlilor științifice. Pentru USM este important să aducă în universitate cei 
mai buni absolvenți de liceu să le dezvolte motivația pentru o formare profesională de calitate, să le 
creeze condiții pentru dezvoltarea armonioasă a personalității și a activismului civic. Considerăm că 
există încă suficiente rezerve pe care universitatea trebuie să le valorifice pentru a transforma studenții 
într-un factor important de dezvoltare a mediului universitar. Pe această dimensiune ne propunem:
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   1. Încurajarea /consolidarea organizațiilor studențești ( ASUSM și nu doar) prin susținerea 
       logistică și financiară;
   2. Implicarea ASUSM-ului și altor organizații studențești (cluburi, asociații ) în identificarea și 
       dezbaterea problemelor reale cu care studenții se confruntă în vederea soluționării acestora.
   3. Stimularea excelenței studenților, prin oferirea de burse nominale, scutirea de taxă,  
       crearea fondului universitar de susținere a studenților performanți;
   4. Oferirea gratuită a cursurilor de limbi străine și IT, de divers nivel de complexitate, în 
       scopul sporirii șanselor de angajare; 
   5. Sporirea oportunităților de mobilitate academică în vederea studierii unui semestru în 
       universitățile din străinătate.
   6. Mărirea numărului de programe duble, pentru ca studenții să obțină o diplomă din USM și una 
       dintr-o universitate din afara țării; 
   7. Asigurarea condițiilor de integrare în mediul universitar a studenților cu necesități 
       educaționale speciale:  facilitarea accesului, oferirea unor planuri individuale adaptate 
       necesităților, sală de sport și bazin gratuit; 
   8. Diversificarea contextelor formative pentru candidații la studii și studenți: școli de vară, 
       stagii tematice, cu implicarea experților în domeniu; cluburi inovaționale etc. 
    9. Consolidarea parteneriatelor cu mediul economic, în scopul angajării studenților în 
       câmpul muncii, cu program part time, sau cu program deplin, recunoașterea unor activități 
       de muncă ca stagii de practică și oferire de credite academice; 
 10. Diversificarea activității studenților prin evenimente extracurriculare, cluburi 
       studențești, incubatoare de creație; 
 11. Oferirea unor spații de instruire și activități ( zone de comunicare și interrelaționare; 
       centre de instruire ) în cadrul sediului bibliotecii modernizate ( actualul bloc 4A) și în 
       cadrul Centrului Mediacor; 
 12. Oferirea posibilității de a solicita loc de trai în același cămin și în aceeași cameră, dacă în anul 
       precedent solicitantul a făcut reparație din banii proprii și nu a comis încălcări disciplinare.
 13. Asigurarea accesului liber în căminele studențești până la ora 24.00 
 14. Renovarea căminelor din campusului Tighina. 

Digitalizarea activităților educaționale, de cercetare și manageriale

Utilizarea sistemelor TIC în procesul educațional a sporit în ultimii ani, cu accentuare în perioada 
pandemiei. Multiplele avantaje pe care le comportă comunicarea la distanță, face această modalitate 
de instruire din ce în ce mai atractivă. USM are o experiență de utilizare a  platformelor electronice 
începând cu 2010, dar nu are un sistem IT modern, bine pus la punct. Fiind pe timpuri, universitatea 
cu cea mai amplă activitate în domeniul programării și utilizării, în parteneriat cu agenții economici, a 
dispozitivelor tehnologice moderne, nu a reușit să se ajusteze la tendințele mereu în dezvoltare a 
sistemelor TIC. Astfel, la moment se simte o necesitate stringentă de modernizare a acestei 
dimensiuni, prin: 
  1. Conceptualizarea, proiectarea și implementarea unui sistem IT modern, care să poată face față 
      condițiilor de performanță, cel puțin 5 ani.
  2. Elaborarea unei politici de  personal preferențiale în domeniul IT și identificarea resurselor 
     financiare pentru crearea unei echipe de specialiști care să mențină și să dezvolte sistemul; 
  3. Crearea unei structuri universitare, care să asigure funcționalitatea sistemului IT al USM; 
  4. Inițierea unor proiecte, cu implicarea studenților de la programele de specialitate, pentru 
      menținerea și modernizarea sistemului IT. 
  5. Motivarea cadrelor didactice de a utiliza tehnologiile electronice în procesul de predare – 
      învățare- evaluare, prin atribuirea sporurilor de performanță;
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   1. Diversificarea platformelor electronice  și a mecanismelor de formare profesională, realizată 
       online; 
    2. Formarea gratuită a competențelor digitale profesorilor și studenților; 
    3. Crearea unui sistem informațional managerial unic, care să permită coordonarea activității 
        USM pe diverse segmente de activitate. 

Implementarea unui management participativ și responsabil în  toate subdiviziunile USM

Un management eficient constituie condiția esențială a bunei funcționări instituționale. Spre deosebire 
de universitățile de peste hotare, unde există o abordare managerială distinctă între asigurarea 
funcționalității universității și activitatea științifico- didactică, în Republica Moldova, managementul 
universitar are o preocupare complexă. Îndeplinirea funcțiilor și rolurilor manageriale complexe, 
necesită crearea unei echipe manageriale funcționale, cu valorificarea tuturor verigilor admise de 
cadrul normativ existent. Una dintre sarcinile rectoratului ( și a rectorului în mod deosebit), constă în 
prevenirea unui management fragmentar și defectuos, asigurarea unei înalte coeziuni a echipelor 
manageriale, care să gestioneze structurile universitare pe orizontală, să comunice și să inter-
relaționeze, pe verticală. În acest sens, proiectul nostru de program, adresat comunității universitare, 
își propune: 
   1. Adoptarea unui stil managerial, axat pe comunicare eficientă și implicare responsabilă; 
   2. Asigurarea transparenței procesului decizional;
   3. Reconfigurarea organigramei USM, astfel încât să asigure dezvoltarea instituțională optimă în 
       scopul realizării la nivel de maximă capacitate a misiunii universității;  să prevină pentru viitor 
       neglijarea unor sectoare importante precum sistemul IT și gestionarea patrimoniului; 
   4. Descentralizarea puterii prin punerea în valoare a Facultății ca entitate autonomă; 
   5. Readucerea cercetării în cadrul facultăților/departamentelor și asigurarea gestionării reale de către 
       Facultate a proiectelor științifice și a finanțelor obținute pentru cercetare.
   6. Atribuirea unui statut managerial distinct decanilor, prodecanilor și șefilor de departament, prin       
       crearea unui context favorabil de integrare a activității didactice, de cercetare, extracurriculare, axate   
       pe realizarea programelor de formare profesională și studii doctorale; 
   7. Armonizarea modalităților de remunerare a managerilor de diferite niveluri și eficientizarea 
       mecanismelor de evaluare a performanțelor, accentul deplasându-se dinspre aspectele cantitative   
       spre cele calitative;
   8. Elaborarea și gestionarea ordonată și responsabilă a documentelor normative cu caracter 
       intern.
   9.Crearea și  asigurarea funcționalității unui mecanism de comunicare și conlucrare a tuturor 
      verigilor manageriale, inclusiv prin sistem e-management; 

Valorificarea eficientă a patrimoniului USM

Un mediu universitar este puternic, dacă reușește să creeze context și condiții favorabile realizării 
misiunii. În acest sens un rol aparte îi revine patrimoniului, care fiind bine gestionat devine resursă 
importantă pentru dezvoltarea universității, sau în cazul neglijării, devine o povară pentru universitate. 
La moment USM se confruntă cu problema bunei gestionări a patrimoniului, dat fiind faptul că într-o 
perioadă de 30 de ani, de când a fost posibilă o gestionare cu un grad sporit de autonomie a 
patrimoniului, nu întotdeauna acest lucru a fost făcut în baza analizei responsabile, privind perspectiva 
evoluției universității și necesitățile reale ale instituției. Ca rezultat, avem blocuri de studii 
neînregistrate și neutilizate, baze de practică dărâmate, stații experimentale cu statut incert. Pentru a 
redresa situația este nevoie de implicare responsabilă și consecventă a  personalului responsabil și a 
managementului facultăților și departamentelor de specialitate.  Pe această dimensiune ne propunem 
realizarea următoarelor obiective: 
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1. Stabilirea, în cadrul organigramei, a structurilor, posturilor și competențelor necesare pentru buna
gestionare a patrimoniului;

2. Asigurarea cadrului normativ/documentar adecvat cerințelor legale, pentru toate construcțiile aflate în
gestiunea USM ( înregistrarea, clarificarea statutului, depășirea situațiilor litigioase);

3. Realizarea unui studiu privind necesitatea consolidării și modernizării patrimoniului USM și elaborarea
unui program de dezvoltare a acestuia, pentru următorii 10 ani;

4. Dezvoltarea bazelor de practică prin modernizarea infrastructurii acestora în vederea valorificării plenare;

5. Soluționarea problemelor legate de bazele de odihnă a USM, identificarea fondurilor pentru renovarea lor,

inclusiv a celei de la Vadul lui Vodă.
6. Elaborarea unui cadru normativ  care să reglementeze diverse modalități de implicare financiară a

absolvenților, partenerilor, comunității, studenților și părinților acestora, angajaților în menținerea și
modernizarea patrimoniului.

7. Finalizarea centrului MEDIACOR și valorificarea la cotă maximă a concepției de funcționare, a
tehnologiilor moderne, a competențelor partenerilor și agenților economic;

8. Modernizarea bibliotecii în baza unui proiect modern  ( în  blocul 4A);
9. Renovarea căminelor din campusul Tighina

10. Decontarea și evacuarea  deșeurilor chimice etc.

Consolidarea parteneriatului socioeconomic

Unul dintre aspectele importante ale misiunii USM, este formarea profesională, pregătirea specialiștilor 
de înaltă calificare.  Este imposibilă o implicare veritabilă a universității în acest proces, dacă nu există 
un parteneriat funcțional între USM și instituțiile în care trebuie să se încadreze absolvenții noștri. Dacă 
tradițional instituțiile de profil se implicau doar/ cu precădere în realizarea stagiilor de practică, la 
moment condițiile formării profesionale, exigențele integrării socioprofesionale, schimbările rapide din 
piața muncii, generează necesitatea intervenției agentului economic în toate etapele procesului de 
formare profesională. Din păcate, această dimensiune se dezvoltă anevoios, deoarece e nevoie de a 
acționa altfel și se conturează necesitatea implicării active a managementului/managerilor facultăților și 
subdiviziunilor specializate în stabilirea  și menținerea într-o starea activă a parteneriatului cu 
reprezentanții pieței muncii. În acest scop ne propunem: 

1. Transformarea Centrului Mediacor, întru-n veritabil centru de parteneriat socioeconomic. Valorificare
posibilităților tehnologice, a resursei umane/ experților în domeniu, pentru instruirea profesională a
studenților;

2. Crearea unor centre de excelență în formarea profesională, cu implicarea agenților economici,
reprezentanților pieței muncii;

3. Crearea și consolidarea unor consilii de calificare la toate facultățile ( dacă este cazul și la anumite
programe de studii);

4. Organizarea în cadrul entităților economice a laboratoarelor de instruire;
5. Implicarea partenerilor economici în identificarea unor probleme reale/din practică pentru formularea

sarcinilor pentru lucrul individual, elaborarea proiectelor de grup, elaborarea tezelor de licență și master;
6. Angajarea prin cumul extern a experților în domeniu, persoanelor cointeresate în sporirea calității formării

profesionale

7



Stimată comunitate a USM, suntem cei mai 

mari, avem cel mai de valoare  potențial 

uman, mai rămâne doar 

SĂ-L VALORIFICĂM CU TOȚII ÎMPREUNĂ, 

pentru a rămâne primii, a fi prima instituție 

de învățământ din această țară.
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