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Dragi colegi,
Stimați studenți, masteranzi, doctoranzi,
Onorată Universitate,

Am decis să-mi depun candidatura la responsabila funcție

de rector al Universității de Stat din Moldova în speranța că

experiența din domeniul managerial (în jur de 20 de ani),

puterea mea de muncă și curajul de a face față provocărilor

vor contribui la un viitor mai bun al Alma Mater.

Pe parcursul a aproape trei decenii am participat activ în

viața Universității, demonstrând fidelitate instituțională,

precum și față de tot ceea ce înseamnă educație, cercetare,

implicare decizională.

În calitate de cadru didactic am avansat pe următoarele

trepte profesionale: lector universitar (1 septembrie 1991 -

26 octombrie 2000); conferențiar universitar (26 octombrie

2000 - 27 decembrie 2005); profesor universitar (27

decembrie 2005 - prezent). În 1998 am susținut teza de

doctor în drept la Universitatea din București (România), iar

în 2005 am susținut teza de doctor habilitat în drept la

Universitatea de Stat din Moldova. Activitatea mea de

cercetare științifică este valorificată în: 4 monografii; 2 tratate

(în coautorat), 4 manuale (în coautorat) și 1 manual al

judecătorului pentru cauze penale (în colaborare cu alți

autori); 2 suporturi de curs; peste 400 de articole și

comunicări științifice publicate în reviste și în

culegeri/materiale ale conferințelor naționale și

internaționale. În ultimele două decenii am ocupat diferite

funcții manageriale și decizionale: Șef al Catedrei Drept

penal și Criminologie (2001 - 2015), Șef al  Departamentului

Drept penal (2015 – 2018), Decan al Facultății de Drept (din

2018 - prezent); membru al Consiliului Facultății de Drept al

USM (din 2001- prezent); membru al Senatului USM (din

2002 - prezent) și, respectiv, membru al Consiliului de

Administrație al USM (din 2018 - prezent).

La Universitatea de Stat din Moldova am crescut spiritual și

profesional. Iar cei care mă cunosc știu că Universitatea este a

doua mea casă. Tocmai de aceea am depus toate eforturile să

dezvolt structurile în care am activat și la a căror conducere am

stat cu devotament.

Constant am depus eforturi pentru a promova excelența în

educație și cercetare, responsabilitate individuală și

instituțională, meritocrația, integritatea, bunăstarea membrilor

comunității academice, motivarea beneficiarilor, dezvoltarea

instituțională, colaborarea etc.  

Am demonstrat receptivitate și responsabilitate în realizarea

sarcinilor ce mi-au fost atribuite; am manifestat respect și

corectitudine față de colegi și tinerii studioși; am promovat

colaborarea și implicarea; am fost deschis la dialog; am sprijinit

ideile prospective. Totodată, nu am ezitat să înaintez opinii

contrar unor concepții promovate, atunci când am considerat

că nu converg cu interesul Universității, intervenind cu critici

constructive și am propus soluții pe diverse probleme, care s-au

dovedit a fi adecvate.

Recunosc că prestigiul de astăzi al Universității de Stat din

Moldova are la bază eforturile de ieri ale întregii comunități

academice: ale administrației Universității, ale structurilor

manageriale ale facultăților, ale cadrelor didactice, ale

personalului auxiliar, precum și ale studenților, masteranzilor și

doctoranzilor care au ales să-și facă studiile la USM – ale tuturor

celor care de-a lungul anilor au asigurat funcționalitatea și

durabilitatea acestei instituții. 

Cu certitudine, acest capital acumulat în timp de universitari

trebuie valorificat și multiplicat încontinuu. Iar ceea ce îmi

doresc eu, nu este o revoluție în activitatea Universității de Stat

din Moldova, dar o reformă etapizată în interesul întregii
comunități academice.
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Universitatea de Stat din Moldova are nevoie de un rector care

să fie atent la nevoile personalului angajat și ale comunității

studențești. Ea trebuie să poziționeze în centru membrii

comunității universitare, printr-un management al resurselor

umane bazat pe recunoaștere, încredere și transparență, care

stă la baza unei ambianțe de bunăstare la locul de muncă și de

studii. Fiindcă marele atu al Universității de Stat îl reprezintă

OMUL – valoare fundamentală în actul didactic, de cercetare și

cel administrativ. Într-adevăr, Universitatea se dezvoltă cu și prin

oameni, dar numai în condițiile în care există motivare,

încurajare, respect și prețuire.

Este imperativ ca Universitatea să iasă din izolarea sa și să

dezvolte parteneriate durabile cu piața muncii, inclusiv (sau mai

ales) cu absolvenții săi, cu alte instituții de învățământ superior

naționale și internaționale, cu organizații neguvernamentale.

Universitatea trebuie să înceteze să se angajeze în reforme

structurale „formale”, declarate, netransparente și neterminate.

Universitatea are nevoie de o viziune comună și de o

coordonare eficientă. Iar succesul este determinat de munca în

echipă, de identificarea la timp şi de valorificarea

oportunitǎţilor, dar şi de înţelegerea riscurilor. Trebuie să

compensăm deficiențele, pornind de la o strategie

comprehensivă, bazată pe o viziune durabilă și susținută

logistic, financiar și uman.

În acest plan, propun un program strategic ambițios, dar realist,

întemeiat pe o practică profesională (de peste 30 de ani) și

inspirat din discuțiile cu exponenții comunității academice.

Cunosc căile ce trebuie urmate pentru dezvoltarea continuă a

Universității. Dețin experiența necesară pentru elaborarea și

implementarea strategiilor de dezvoltare, pentru reformarea

cadrului normativ instituțional, asigurarea transparenței și

reducerea birocrației. Am promovat și pot să promovez în

continuare relații bune cu autoritățile publice, astfel încât

Universitatea să beneficieze de sprijin pe diferite segmente.

Doresc să continuăm proiectele și activitățile prospective

inițiate, să soluționăm și să dezvoltăm noi proiecte și programe

de dezvoltare, să fortificăm imaginea instituțională și să creștem

vizibilitatea Universității pe arena internațională, să îmbunătățim

calitatea studiilor și calitatea vieții profesionale. 

Excelență în toate domeniile de activitate, prin

valorificarea întregului potențial academic și a tuturor

resurselor;

Profesionalism și adaptabilitate, ce constă în pregătirea

specialiștilor de înaltă calificare, cu potențial de adaptare

ușoară la exigențele și fluctuațiile de pe piața muncii;

Colegialitate și solidaritate, care implică respectul

reciproc, partajare și sprijin, dezbateri constructive;

consolidarea spiritului de echipă și a interesului colectiv,

păstrându-l în echilibru cu cel personal;

Creativitate, care constă în curaj, inovare, îndrăzneala de a

ieși din rama obișnuitului, pentru a proiecta soluții noi și

originale;

Integritate, care implică corectitudine, transparență și

conduită responsabilă în management, activitățile de

predare-învățare-evaluare și cercetare, leadership

educațional;

Susținerea și promovarea studenților la toate nivelurile de

instruire, menținerea și consolidarea structurilor de

autoguvernare studențească;

Deschidere către dezvoltare și consolidarea partene-

riatelor, menținerea și fortificarea prestigiului; creșterea

vizibilității internaționale a Universității etc.

În acest scop, programul stabilește modul în care Universitatea

își va depăși în anii imediat următori potențialul actual, utilizând

oportunitățile generate de prezent.

Așadar, acest program de activitate se intenționează a fi un

instrument strategic prin care ne putem asuma în mod colectiv

sarcina ca Universitatea de Stat din Moldova de mâine să
devină cea mai solicitată forjerie de cadre pentru viitorul
Republicii Moldova. Dezideratul pe care mi l-am propus-o nu va

putea fi realizabil fără aplicarea unor principii de o importanță

incontestabilă, precum:

Conștientizez că mi-am propus să-mi asum o responsabilitate

înaltă pentru următorii 5 ani, de aceea Vă îndemn să nu

identificați în acest program un set de promisiuni electorale, ci o

serie de ACȚIUNI care, prin eforturi conjugate, în următorii ani

vor fi realizate. Vă asigur că nu voi rămâne „închis” în rectorat,

înconjurat de oameni care să mă aprobe.

BRÎNZA SERGHEI, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar
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ÎN CIFRE

12 645
 FACULTĂȚI

UNIVERSITATEA

CADRE DIDACTICE

10 845
STUDENȚI, 

LA MOMENT

138
STUDENȚI 

STRĂINI



POZIȚIA ACTUALĂ 
A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

Fondată la 1 octombrie 1946, cu o experiență de 74 ani, Universitatea de Stat din Moldova este

una dintre cele mai bune instituții de învățământ superior din Republica Moldova – poziție

determinată, în special, de aportul tuturor generațiilor de cadre profesoral-didactice care au activat

pe parcursul anilor, precum și al miilor de absolvenți, care prin prestația profesională înaltă și

rezultatele obținute au contribuit la consolidarea prestigiului USM.

Universitatea de Stat din Moldova este o Universitate grandioasă. În structura sa intră: 

12 facultăți, 36 departamente, unde activează 645 cadre didactice și științifico-didactice titulare,

dintre care 7 academicieni și membri corespondenți, 63 doctor habilitați, 337 doctori în știință,

dintre aceștia: 62 sunt profesori universitari; 269 – conferențiari universitari; 120 – lectori

universitari, la care se adaugă aproximativ 155 cadre didactice angajate prin cumul extern și 728
personal administrativ auxiliar (dintre care 30 sunt angajați prin cumul extern).

Astăzi, la Universitatea de Stat din Moldova își fac studiile 10 845 de formabili, dintre care: La Ciclul I –

Licență își fac studiile  8227 cetățeni ai Republicii Moldova (dintre care: la buget – 1849, învățământ

cu frecvență și 173, învățământ cu frecvență redusă; la contract – 3185, învățământ cu frecvență și

3020, învățământ cu frecvență redusă) și 37 cetățeni străini (dintre care: la buget – 24, învățământ cu

frecvență și 1, învățământ cu frecvență redusă; la contract – 5, învățământ cu frecvență și 7,

învățământ cu frecvență redusă); la Ciclul II – Masterat își fac studiile 2091 cetățeni ai Republicii

Moldova (dintre care: la buget – 1405 și  la contract – 686) și 37 cetățeni străini (dintre care: la buget –

34 și la contract – 3); la doctorat își fac studiile 395 cetățeni ai Republicii Moldova (dintre care: la

buget – 83, învățământ cu frecvență și 211, învățământ cu frecvență redusă; la contract – 29,

învățământ cu frecvență și 72, învățământ cu frecvență redusă) și 64 cetățeni străini (dintre care: la

buget – 25, învățământ cu frecvență; la contract – 5, învățământ cu frecvență și 34, învățământ cu

frecvență redusă).
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Institutul de Cercetare și Inovare este subdiviziunea Universității care include în structura sa: 11
școli doctorale; 18 laboratoare de cercetare științifică;  9 centre de excelență; Incubatorul de

Inovare „Inventica USM”; Oficiul de Transfer Tehnologic. Patrimoniul USM cuprinde: blocuri de

studii,  cămine, complexe sportive;  cantine; baze de odihnă și agrement; baze de practică; Centru

Editorial Poligrafic; Catedra Militară. Patrimoniul USM cuprinde: blocuri de studii,  cămine,

complexe sportive;  cantine; baze de odihnă și agrement; baze de practică; Centru Editorial

Poligrafic; Catedra Militară.

La nivel central, activitatea Universității este organizată după cum urmează: Departamentul Studii;

Departamentul Managementul Calității; Institutul de Cercetare și Inovare; Biblioteca Universității;

Departamentul Relații Internaționale; Departamentul Formare Continuă; Serviciul Imagine și Relații

Publice; Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii; Secția Resurse Umane; Serviciul

Achiziții Publice; Contabilitatea; Secția Planificare și Finanțe.

Supra am reflectat poziția organizațională a Universității de Stat din Moldova (în măsura în care a

fost accesibilizată informația). Mesajul transmis rămâne a fi însă incert: unde ne situăm totuși?

Evident, o apreciere obiectivă a realizărilor nu trebuie să urmărească numai datele cantitative, ci și

cele calitative.

Astăzi, Universitatea de Stat din Moldova se confruntă cu o serie de probleme pe care trebuie să le

recunoască și să le soluționeze cât mai curând, fără a le transforma în teme de polemică. Ca o

adevărată familie universitară, trebuie să conștientizăm care sunt punctele tari și punctele slabe și

să colaborăm, să ne unim forțele, să ne asumăm diversitatea de opinii ca pe o premisă a viitoarelor

construcții. 

Infra este reprezentată Analiza SWOT a Universității de Stat din Moldova, prin care am radiografiat

situația din cadrul instituției, punctând punctele pozitive, negative, oportunitățile și riscurile, prin

prisma observațiilor personale, dar și a opiniilor colectate de la studenți, cadre didactice, personal

auxiliar și administrativ.

Potrivit clasamentului internațional Ranking Web of Universities 

(ultimul raport din iulie 2020), Universitatea de Stat din Moldova se clasează 

pe locul 3445 în lume; locul 1081 – în Europa; locul 2 – în Republica Moldova.
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Puncte tari

Universitatea de Stat din Moldova este poziționată central, atât geografic, cât și cultural, fiind una dintre

cele mai cunoscute universități din Chișinău, dar și din întreaga țară.

Universitatea de Stat din Moldova are istorie, tradiție, o cultură bazată pe valori solide și experiență 

 îndelungată în învățământul superior din Republica Moldova la care se asociază personalități actuale, dar

și mari figuri istorice – profesori și absolvenți cu renume.

Imagine favorabilă în rândul instituțiilor de învăţământ superior din țară.

O mare diversitate de programe de studii la toate nivelurile, inclusiv monopoluri de top.

Resurse umane de cercetare și predare de foarte bună calitate.

Studenți numeroși și competitivi prin comparație cu alte universități din Republica Moldova.

Existența unui Centru Editorial propriu.

Furnizor de resurse umane înalt calificate pentru piața muncii.

Unele facultăți și laboratoare au infrastructură modernă.

Adaptare rapidă a ofertei educaționale la exigențele mediului economic.

Înfiinţarea şi susţinerea centrelor de de cercetare şi a laboratoarelor de cercetare.

Număr ridicat de premii şi medalii obţinute la diferite competiții.

Puncte slabe 

Gestionarea ineficientă a spațiilor de învățământ, de cazare, precum și a spațiilor cu o altă destinație decât

cea de studii ori de locuire (de exemplu, Blocul nr.7 de studii; Bazele de practică de la Bădragii Vechi,

Lozova ș.a.). Așadar, se constată spații neproductive, insuficient valorificate față de potențial.

Infrastructura Universității este în mare parte nemodernizată, avându-se în vedere atât spațiile de

învățământ, cât și căminele Universității și alte spații: multe dintre blocurile de studii/cămine necesită
renovare (o prioritate este Blocul nr.1 de studii); alte blocuri, deși au fost renovate recent, necesită lucrări de
reabilitare, așa cum la etapa efectuării lucrărilor de reparație au fost utilizate materiale de calitate joasă la
prețuri exagerate (de exemplu, Blocul nr.4; Blocul nr.2, Complexul sportiv); cele mai multe dintre
laboratoarele de cercetare științifică ale USM sunt slab dotate, fie sunt asigurate cu tehnică și  consumabile
inadecvate exigențelor actuale; digitalizarea este slab dezvoltată și nu corespunde nevoilor de azi (Bunăoară,
platforma MOODLE USM nu ține pasul cu noile realități determinate de necesitatea implementării studiilor la
distanță); lipsește un sistem informatic integrat, care ar putea combina şi gestiona majoritatea tipurilor de
date vehiculate în instituție; mijloacele tehnice (calculatoare, imprimante, videoproiectoare) puse la
dispoziția facultăților nu acoperă necesarul pentru activitățile solicitate, atât din punctul de vedere al calității,
cât și al cantității (de exemplu, în bir.118 – pentru Laboratorul de Criminalistică al Facultății de Drept au fost
procurate 10 calculatoare  care, după parametrii tehnici,  sunt depășite de timp, de slabă performanță și
neconforme necesităților actuale, deși au fost procurate la prețuri exagerate); nu există acoperire cu Wi-Fi în
blocurile de studii și căminele universitare; utilajele și materialele tipografice utilizate de Centrul Editorial
Poligrafic nu sunt adaptate cerințelor actuale etc.
Birocrație excesivă: cadrele didactice sunt împovărate cu atribuții administrative peste nivelul normal
(completarea de mână a registrelor, borderourilor – în două exemplare, întocmirea unor varii documente:
planuri individuale, chestionare etc.); arhivarea celor mai multe documente (inclusiv a tezelor
de licență/masterat) se face în format fizic, cu termen de păstrare de lungă durată, ceea ce implică:
necesitatea unor spații fizice de depozitare corespunzătoare; cheltuieli suplimentare pentru pază; atitudine
neprietenoasă față de mediu; accesare dificilă a documentelor din arhivă.
Elemente anacronice de management: multe dintre actele normative instituționale nu doar că nu țin pas
modificărilor (nefiind actualizate), dar adesea comportă un caracter mult prea general, fiind practic o
„reproducere adaptată” a regulamentelor cadru, cel mai probabil, din dorința de a se evita responsabilizarea
decizională la nivel de instituție; nerespectarea procedurii de examinare ex ante  de către Comisiile Senatului
(în funcție de obiectul la care se atribuie) a proiectelor actelor normative propuse Senatului spre examinare și
aprobare conduce la adoptarea actelor normative necalitative, îngreunează  activitățile Senatului și tergiver-
sează  adoptarea actelor normative; este redusă activitatea decizională a facultăților: au fost semnalate situații
în care administrația instituțională a reacționat negativ la propunerile de elaborare a unor regulamente
interne de funcționare a facultăților pe diferite segmente; se constată o tendință de dotare a instituției cu
tehnică învechită, neconformă cerințelor actuale (calculatoare, imprimante, videoproiectoare), inclusiv de
aprovizionare cu materiale pentru birotică expirate și neutilizabile.
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Oportunități

Se află în diverse etape proiecte de renovare a unor clădiri.

Pot fi atrase finanțări private prin acorduri cu mediul de afaceri pentru proiecte de renovare.

Relaţii de parteneriat cu alte instituţii academice și de profil din ţară şi de peste hotare.

Posibilitatea extinderii mobilităţilor academice pentru cadrele didactice şi studenţi.

Cooperare eficientă cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu alte instituții/autorități publice.

Extinderea utilizării metodelor moderne de predare.

Utilizarea în procesul educaţional a platformelore-learning.

Existenţa unui număr mare de absolvenţi ai  Universităţii ce deţin poziţii influente în țară și peste hotare.

Promovarea susținută a programelor de studii și consolidarea sistemului de înscriere online la studii.

Demararea proiectelor de cercetare cu parteneri de pe piața muncii.

Universitatea de Stat din Moldova reprezintă un patrimoniu complex cu multe active ce pot fi valorificate.

Extinderea infrastructurii Universității.

Riscuri

Marginalizarea învăţământului superior din cauza declinului economic.

Legislație națională confuză, amendată haotic și continuu.

Finanțare preponderant bugetară.

Dezechilibrare financiară prin risipă și epuizarea rezervelor din solduri.

Scăderea atractivității pentru absolvenți de a urma o carieră academică.

Diminuarea numărului de studenți pe dimensiunea demografică sau din cauza concurenței: concurență
internă determinată de  numărul mare de universităţi care propun servicii educaţionale; concurenţă crescută
din partea sistemelor de învăţământ superior din UE.
Demotivarea și plecarea din sistem a unor profesionişti din cauza nivelului scăzut de salarizare și lipsei

unui pachet eficient de stimulente.

Lipsa finanțărilor pentru cercetare, învechirea/uzarea aparaturii din laboratoare.

Menţinerea unui sistem de gestiune universitară bazat pe centralizare abuzivă.

Menținerea pasivității în valorificarea resurselor Universității.

Orientarea spre menținere și întreținere în detrimentul dezvoltării.

Implementarea și dezvoltarea lentă a segmentului tehnologiilor informaționale (platforme de e-learning).

Sistem de motivare redus: nu se alocă resurse esențiale pentru profesori și studenți care să acopere
cheltuielile de participare la manifestări științifice peste hotare, mobilități, cursuri de formare etc.; precaritatea
sistemului de motivație pentru performanță în cercetare, inovare și educație, atât în cazul studenților, cât și al
cadrelor didactice.
Transparență redusă în procesul decizional, în special în partea ce ține de gestionarea resurselor

financiare.

Absența strategiilor de dezvoltare pe diferite segmente, inclusiv lipsa unor planuri operaționale anuale

de activitate.

Mecanisme instituționale insuficiente și inadecvate pentru incluziunea socială a grupurilor sociale

defavorizate (persoane cu dizabilități, tineri proveniți din familii socialmente vulnerabile etc.).

Internaționalizare insuficientă (de exemplu, puțini formabili străini).

Tergiversarea proiectului privind crearea unui cămin de tip familial.

Instrumente și activități reduse de ghidare şi consiliere în carieră a studenţilor.

Lipsa unei baze de date privind evoluția profesională a absolvenților, respectiv – un contact redus cu

absolvenții.
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Menținerea tuturor lucrurilor bune și asigurarea conti-
nuității proiectelor și proceselor care funcționează bine la
Universitate. Schimbările trebuie să fie prospective. Așadar,
activitățile care funcționează bine vor fi consolidate, iar
proiectele de dezvoltare inițiate vor fi continuate.

Efectuarea reformelor. Activitatea Universității fiind continuă,
reformele trebuie atent etapizate. Unele schimbări pot  fi rea-

lizate într-un termen relativ scurt (imediat și până la 1 an), cum
ar fi:  actualizarea cadrului normativ instituțional; elaborarea
strategiilor de dezvoltare instituțională; inițierea de noi
parteneriate; demararea evaluărilor interne ale programelor de
studii și stabilirea oportunităților de dezvoltare; înființarea de
noi structuri; reconceptualizarea măsurilor de stimulare a
cadrelor didactice și a studenților etc.

Alte schimbări pot fi realizate într-un termen mediu (1-3 ani):
creșterea randamentului profesional și de studii prin stimularea
corespunzătoare a membrilor comunității academice; dez-

voltarea relațiilor de colaborare cu absolvenții și dezvoltarea
unui mecanism de monitorizare a traseului lor profesional;
îmbunătățirea bazei materiale a Universității; un management
integrat și puternic tehnologizat al documentelor și proceselor
(cu softuri și aplicații); dezvoltarea de noi programe de studii;
extinderea infrastructurii de cercetare; creșterea calității
procesului educațional etc.

Într-un termen relativ mai lung, de ordinul anilor (peste 3 ani)
vor deveni sesizabile acțiunile de reabilitare și renovare  a
patrimoniului Universității; va fi consolidat prestigiul Univer-
sității; va fi implementată o platformă performantă de e-

learning; va fi îmbunătățită viața profesională și de studii la
Universitate; va fi sporită rata de angajare a absolvenților pe
piața muncii etc.

VIZIUNE: UNIVERSITATEA DE

STAT DIN MOLDOVA PE

CALEA TRANSFORMĂRILOR

PENTRU UN VIITOR PROSPER

Cu o experiență de peste 7 decenii de activitate,
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA privește 

cu încredere, ambiție și viziune în viitor, 
mai mult ca niciodată gata să-și completeze

transformarea într-o universitate recunoscută și
implicată pe deplin la nivel național și internațional.

Perspectiva dezvoltării Universității noastre pe care o
propun este clară:

Universitatea de Stat din Moldova trebuie să se înscrie
pe o traiectorie ascendentă, contribuind la dez-

voltarea Republicii Moldova, prin valorificarea științei
și tehnologiei, promovarea unei oferte cu programe
de studii performante, coordonate cu cererile
angajatorilor și centrate pe nevoile studenților.

Trebuie să construim o Universitate eficientă, dotată cu
o infrastructură de cercetare, educație și socială la cele
mai înalte standarde. 

Trebuie să consolidăm imaginea Universității de Stat
din Moldova ca fiind o instituție de învățământ superior
recunoscută la nivel național și internațional pentru
înalta calitate a studiilor furnizate.

DIMENSIUNILE PLANIFICĂRII
Pentru a realiza aceste deziderate, vom dezvolta politici
pe termen scurt, mediu și lung, bazate pe conjugarea
eforturilor și competențelor tuturor membrilor comu-

nității academice. În acest sens, se urmărește:

SĂ MERGEM ÎNAINTE ÎN PAS CU VREMURILE! SĂ AVANSĂM!

10



PR INC IP I I
MANAGER IALE

2Promovarea şi susţinerea

unei autonomii universitare

reale şi responsabile;

Crearea unei Universităţi unite, solidare,

susţinute de coeziunea echipei manageriale;

Conducere participativă,

colaborativă, coerență

şi profesionalism;

Asigurarea transparenţei 

decizionale;

Principiul „porților deschise” – un rector  al
tuturor membrilor comunității Universității de
Stat din Moldova, prin acceptarea dialogului la
orice nivel, cu orice membru sau reprezentant 
al comunității academice, prin sensibilitate la
problemele membrilor Universității și prin
consultarea continuă a facultăților în rezolvarea
unor probleme specifice;

Încredere în oameni, comportament etic şi

echitabil, onestitate şi loialitate în raport

cu toţi membrii comunităţii Universității;

Promovarea unui dialog

constructiv cu studenţii, în

vederea identificării căilor

comune 

de îmbunătăţire a activităţilor

academice şi extraacademice;

Deschiderea spre inițiative individuale

sau de grup;

Asumarea răspunderii pentru
demersul managerial, prin
prezentarea periodică a unor rapoarte
şi dări de seamă, cu argumentarea
motivării deciziilor luate;

Creativitate şi flexibilitate, realism și

dinamism în procesul de conducere, 

prin adoptarea celor mai eficiente

soluții;

Asigurarea unui echilibru între tradiţie şi inovaţie, între excelenţa academică şi eficienţa

practică, între coerenţa curriculei şi libertatea de opţiune a studenţilor.

1
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DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.1: 
PROCESUL EDUCAȚIONAL

„Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze 
şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea
comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.” 

Albert Einstein

12



O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 . O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Adoptarea și implementarea unei strategii instituționale de

pregătire a tinerilor pentru necesitățile pieței muncii;

Revizuirea şi adoptarea tuturor regulamentelor şi metodo-

logiilor instituționale în concordanţă cu noutăţile normative

din învăţământ;

Evaluarea și actualizarea programelor de studii de licență și

masterat (în acest sens se preconizează: actualizarea

permanentă a conținuturilor programelor de studii cu

creșterea ponderii activităților aplicative; diversificarea

cursurilor opționale și creșterea ofertei de cursuri la libera

alegere; consolidarea cooperărilor cu mediul de afaceri, în

vederea adaptării continue a programelor de studii la

competențele solicitate; evaluarea gradului de inserţie a

absolvenților pe piaţa muncii, de rând cu implementarea

unui mecanism instituțional pentru urmărirea traseului

profesional al absolvenților; acreditarea tuturor programelor

de studii);

Susținerea și creșterea atractivității programelor de studii în

domeniile de formare profesională din cadrul Universității, cu

tradiție și prestigiu, dar mai puțin solicitate la admitere în

ultima perioadă;

Adaptarea curriculelor universitare la normativele în vigoare;

Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității;

Aplicarea standardelor de calitate ridicată în organizarea și

desfășurarea activităților didactice;

Ridicarea calității, eficienței și relevanței stagiilor de practică;

Actualizarea procedurilor de autoevaluare/evaluare a calității;

Consultarea permanentă a studenților privind procesul

educațional;

Stimularea activității didactice de tip interactiv;

Creşterea importanţei studiului individual al studenţilor;

Implementarea și susținerea competențelor transversale ale

studenților  (limbi străine, IT, gândire critică, dezvoltarea  

 spiritului antreprenorial);

Continuarea măsurilor de actualizare a ofertei de carte

educaţională pentru studenţi, sprijinirea elaborării de

materiale didactice tradiţionale şi în format electronic,

lărgirea bazei de documentare şi dezvoltarea infrastructurii IT

în Universitate;

Participarea Universității la proiectul Învățământul Superior

din Moldova, lansat de Ministerul Educației, Culturii și

Cercetării în comun cu Banca Mondială.

Creșterea calităţii învățământului şi orientarea lui mai
accentuată către cerinţele pieţei muncii pentru a asigura
competitivitatea Universității

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dezvoltarea de programe de studii la distanță;

Extinderea portofoliului de programe cu frecvenţă redusă;

Creșterea numărului de programe de tip diplomă dublă,

fie diplomă comună cu universități din străinătate;

Implementarea de programe de studii interdisciplinare și

multidisciplinare, în principal de masterat, prin intensificarea

colaborărilor între facultăți;

Inițierea de programe de studii cu accesibilitate internațională;

Dezvoltarea programelor de master de cercetare.

Dezvoltarea de noi programe de studii la toate nivelurile
de studii

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 3 .

Consolidarea politicii de ocupare a posturilor didactice

vacante cu titulari, cu optimizarea structurii piramidale a

posturilor didactice;

Premierea anuală la Ziua Universității a angajaților cu

realizări deosebite în domeniile didactice, științifice,          

 în baza unor criterii prestabilite;

Dezvoltarea programelor de vissiting şi de invitare a unor

personalităţi din ţară/străinătate în domeniile programelor 

 de studii;

Finanțarea anuală a participării cadrelor didactice titulare

la cel puțin un curs de formare continuă peste hotare,

stagii ori mobilitate academică;

Finanțarea participării cadrelor didactice titulare  la cel

puțin o conferință internațională și o conferință națională

pe an;

Compensarea taxelor editoriale sau premierea angajaților

Universității și a doctoranzilor care au publicat articole

științifice în reviste de specialitate internaționale prestigioase

cu factor de impact;

Identificarea și implementarea mecanismelor de stimulare

a cadrelor didactice privind publicarea manualelor și a

materialelor didactice;

Majorarea sporului la salariu pentru performanțe profesionale

individuale în muncă (a sporului de performanță) până la

plafonul maxim admis de lege; 

Stimularea materială a activității comunitare cu impact
asupra vizibilității şi promovării imaginii Universității
(activitatea în comisiile de experți; activitatea în colegiile
de redacție sau de recenzent pentru reviste științifice;

activitatea în comisiile pentru elaborarea politicilor în
educație, cercetare și inovare; activitatea în proiecte
comunitare (Erasmus+, AUF, DAAD, Soros etc.); activitatea
de avizare a proiectelor de acte normative etc.); 
Diversificarea cursurilor de formare continuă la nivel

instituțional și organizarea lor sistematică.

Creşterea competitivităţii personalului didactic

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Direcția strategică nr.1: Procesul educațional
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 4 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 5 .

Proiectarea unei platforme instituționale moderne pentru

asigurarea desfășurării unor activități didactice la distanță,

inclusiv pentru implementarea programelor de studii la

distanță;

Asigurarea unor condiții optime de activitate și studii;

Generalizarea tehnologiilor moderne ca suport în actul de

predare extrapolând experiența dobândită deja; 

 Dezvoltarea infrastructurii de e-Learning;

Înființarea unei structuri care să ofere servicii de sprijin și

susținere pentru publicare (traducere, proofreading,

editare, consiliere) asigurate de Universitate;

Înființarea unei grădinițe/creșe și a unor spații de joacă

pentru copiii angajaților și ai studenților;

Angajarea în fiecare facultate a unui administrator de

rețea/administrator IT care să se ocupe exclusiv de

problemele legate de internet și de utilizarea tehnologiilor

informaționale;

Acordarea suportului necesar membrilor comunității

academice cu nevoi speciale.

Îmbunătățirea serviciilor de sprijin pentru profesori                
 și studenți

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Extinderea şi diversificarea programelor instituționale de

instruire continuă;

Stimularea organizării cursurilor de formare continuă la

nivelul facultăților cu implicarea Comisiilor de Asigurare     

 a Calității;

Informarea cu regularitate a comunităţii academice privind

oportunitățile de formare continuă;

Proiectarea şi implementarea unei metodologii de formare

a cadrelor didactice universitare prin integrarea sistemului

blended learning, utilizând noile strategii şi tehnologii de

formare a adulților;

Dezvoltarea şi implementarea unor programe modulare,

flexibile, adaptate profilului şi nevoilor educaţionale ale

cursanţilor;

Dezvoltarea unui portofoliu de cursuri postuniversitare, de

preferinţă în parteneriat cu operatori economici sau

asociaţii profesionale sau cu universităţi de prestigiu din

ţară ori din străinătate;

Dezvoltarea și implementarea programelor de formare

continuă profesională acreditate pentru specialiști din

diverse domenii profesionale.

Dezvoltarea activităților de formare continuă

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.2: 
CERCETAREA, INOVAREA ȘI
TRANSFERUL TEHNOLOGIC

„Cercetătorul este omul practic, aventurierul, iscoditorul,cel care crede în cercetare,
cel care pune întrebări,cel care refuză să creadă că a fost atinsă perfecţiunea.”

Henry R. Harrover
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Susținerea financiară pentru participarea cadrelor didactice

titulare la cel puțin o conferință internațională și o conferință

națională pe an [printre idei: se vor stabili plafoanele de

finanțare pentru participări la manifestări științifice în funcție

de zonă – la nivel național, zona UE și pentru alte zone (SUA,

Canada, Australia, Asia); se va adopta o metodologie prin

care se vor prestabili criteriile de finanțare și plafonul de

finanțare care să acopere: costurile pentru două nopți de

cazare în UE și trei în SUA sau Asia, diurna, costurile de

transport și taxa de conferință];

Compensarea taxelor editoriale sau premierea angajaților

Universității și a doctoranzilor care au publicat articole

științifice în reviste de specialitate internaționale prestigioase

cu factor de impact;

Stimularea financiară a salariaților cu performanțe deosebite

în cercetare și inovare apreciată conform criteriilor clar

stabilite și transparente;

Identificarea perspectivelor de colaborare cu organizațiile

internaționale orientate spre sprijinul acțiunilor de cercetare;

Asigurarea unei remunerări decente a activității științifice și a

rezultatelor științifice (de susținere a tezei de doctor sau de

doctor habilitat, de activitate în cadrul Comisiei de îndrumare

a doctorandului, al Comisiei de doctorat etc.);

Reconfigurarea mecanismelor de măsurare a performanței

domeniului de cercetare-dezvoltare şi a rezultatelor acestuia.

Aplicarea unei abordări proactive în ceea ce privește motivarea
și susținerea cadrelor didactice în cercetarea științifică

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaborarea unei strategii de stimulare a centrelor de cercetare

care aduc profit prin inovații, brevete, contracte cu terții;

Susținerea cercetărilor care oferă rezultate cu relevanţă

economică (specializări inteligente, precum: tehnologia

informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate; energie,

mediu și schimbări climatice; transformări digitale etc.);

Crearea unui fond de finanțare a proiectelor de tip start-up

pentru ideile inovatoare ale cercetătorilor;

Dezvoltarea componentei de transfer tehnologic, prin

stimularea financiară a cercetătorilor care inițiază proiecte ce

au ca rezultat transferul tehnologic.

Sprijinirea inovării și transferului tehnologic orientate spre
eficiență şi competitivitate

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 3 .

Înființarea la nivelul facultăților/departamentelor a

centrelor/laboratoarelor de cercetare, experimentare,

expertizare, consultanță (juridică, tehnică, economică etc.),

producție, creație care să dezvolte activități la solicitarea

mediului de afaceri, să participe la proiecte și să-și valorifice

resursele obținute pentru dezvoltarea facultăților și sprijinirea

financiară a personalului implicat;

Stimularea centrelor de cercetare și a laboratoarelor de

cercetare să devină spin-off-uri ale Universității, să dezvolte

activități profitabile, aducătoare de venituri pentru facultate,

instituție, precum și pentru personalul angajat;

Încurajarea obţinerii şi valorificării proprietăţii intelectuale;

Dezvoltarea şi susţinerea financiară şi logistică a unor

incubatoare de afaceri, de idei, start-up-uri, spin-off-uri etc., în

care să fie implicaţi şi studenții; 

Valorificarea serviciilor inovative în interesul Universității în

vederea extinderii sustenabilității pe termen mediu și lung;

Încurajarea creării în cadrul facultăților a echipelor cu

responsabilități de a atrage finanțare din proiecte europene

(internaționale), proiecte naționale, proiecte de cercetare-

dezvoltare cu agenții economici din Republica Moldova,

precum și pentru a oferi consultanța necesară depunerii şi

derulării granturilor.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial în domeniul cercetării 
și inovării

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Direcția strategică nr.2: Cercetarea, inovarea și transferul tehnologic

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 4 .

Integrarea studenților de elită în programe de cercetare;

Atragerea tinerilor spre cercetare, prin organizarea de
concursuri cu premii pentru soluţii inovatoare;

Implicarea în activitățile de cercetare a persoanelor cu
capacități extraordinare prin dezvoltarea unor programe de
Felowship asigurate financiar;
Realizarea unei baze de date în care să fie înregistrate şi
tezaurizate rezultatele cercetărilor raportate periodic de
membrii comunității academice a Universității;
Atragerea de cercetători din afara Universității;
Susţinerea organizării de către facultăţi a manifestărilor
științifice, a promovării şi desfășurării acestora;

Informarea comunității academice despre posibilitățile de
publicare a articolelor științifice și de participare la diverse
manifestări științifice, concursuri, proiecte etc.;
Evaluarea anuală a performanțelor individuale ale cercetătorilor
și ale grupurilor de cercetare și stimularea pentru creșterea
performanțelor și a vizibilității.

Dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare, pentru
transformarea activității de cercetare a Universității într-un
factor al progresului științific și al creșterii economice

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 5 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 6 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 7 .

Elaborarea unei Strategii de cercetare la Universitate având în
vedere domeniile de interes al centrelor de cercetare ale
facultăților și corelarea acestora cu domeniile europene de
cercetare (European Research Area), ceea ce va facilita
instituționalizarea cooperării cu organismele europene de
cercetare;

Integrarea comunităţii ştiinţifice a Universității în reţelele

europene ale oamenilor de ştiinţă, ale mediului de afaceri şi

ale factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile

europene în domeniul cercetării şi inovării;

Elaborarea și implementarea unei strategii de motivare și

susținere financiară și instituțională a cercetătorilor implicați

în pregătirea, înaintarea și participarea în proiectele de

cercetare europene, cu parteneri străini sau în rețele de

cercetare internaționale;

Publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI cu factor

de impact cât mai ridicat, precum și în reviste străine indexate

în baze de date internaţionale;

Dezvoltarea colaborărilor centrelor de cercetare ale

Universității cu centrele de cercetare europene; 

Promovarea pe plan european a rezultatelor remarcabile

obţinute de către echipele de cercetare ale Universității;

Multiplicarea numărului de publicaţii (articole/cărţi) în

colaborare cu autori străini;

Susținerea participării cadrelor științifico-didactice la

evenimente științifice internaționale (conferințe, simpozioane,

saloane de invenții și transfer tehnologic);

Sprijinirea inițiativelor de organizare la Universitate a

evenimentelor științifice de prestigiu cu participare

internațională;

Solicitarea completării de către ANACEC a Listei bazelor de
date internaționale, luate în considerare la evaluarea tezelor
de doctorat, cu baze de date ca Google Scholar, Index
Copernicus, WestLaw, elibrary.ru, РИНЦ etc., în vederea unei
mai eficiente asigurări a obiectivului USM de
internaționalizare a produsului său științific.

Integrarea Universității de Stat din Moldova în spațiul de
cercetare european și internațional

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Promovarea modificărilor legislative orientate spre consolidarea
activităților din domeniul cercetării și inovării, dar și sporirea
atractivității cercetărilor;
Dezvoltarea unui mediu participativ pentru identificarea
priorităţilor de cercetare, cu implicarea reprezentanţilor diferitor
actori şi beneficiari;
Asigurarea unei alianţe între ştiinţă şi mediul de afaceri;
Extinderea posibilităţilor de diseminare internaţională a
rezultatelor şi sporire a vizibilităţii rezultatelor științifice prin
găzduirea evenimentelor de anvergură europeană;

Stimularea parteneriatelor public-privat în derularea proiectelor
de cercetare;

Promovarea interesului pentru ştiinţă şi inovare în învăţământul
preuniversitar, prin adoptarea unor măsuri de informare a
elevilor cu elemente de educaţie privind antreprenoriatul bazat
pe inovare, prin colaborarea cu revistele tehnice adresate
elevilor și cu publicațiile de popularizare a științei;
Realizarea cercetărilor tematice susţinute de instituţiile publice
direct interesate de rezultate;

Dezvoltarea instrumentelor specifice pentru susţinerea
activităţilor de popularizare a ştiinţei;
 Îmbunătăţirea capacităţii sistemului de cercetare-dezvoltare a
Universității cu scopul de a transforma cercetarea ştiinţifică în
produse, servicii şi tehnologii inovative.

Interacțiune continuă între ştiinţă și societate, diseminarea
cunoştinţelor și implementarea în practică a rezultatelor
cercetării

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Descentralizarea centrelor și laboratoarelor de cercetare din

componența Institutului de Cercetare și Inovare al Universității

(aprobate la Senatul USM), activitățile lor urmând a fi

transferate la nivelul facultăților și creșterea autonomiei lor în

gestionarea financiară;

Reorganizarea Institutului de Cercetare și Inovare al

Universității prin transformarea acestuia în Centru de suport și

ghidare în cercetare;

Reconceptualizarea activităților de cercetare universitare prin

încurajarea activităților de inovare și orientarea acestora către

colaborările cu piața muncii;

Creșterea numărului de centre și laboratoare de cercetare din

cadrul Universității, prin implicarea tuturor facultăților;

Acordarea suportului în dezvoltarea consorțiilor de cercetare

naționale și internaționale interdisciplinare;

Utilizarea eficientă a infrastructurii existente și investiția

inteligentă în echipamente care să permită abordarea unor

cercetări avansate;

Extinderea centrelor de cercetare ale Universității recunoscute la

nivel național și dezvoltarea centrelor de cercetare recunoscute

la nivel internațional.

Extinderea şi valorificarea infrastructurii de cercetare din
Universitate

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 8 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 9 .

Stabilirea unor tematici de studii doctorale interdisciplinare și

colaborative cu actori de pe piața muncii susceptibile să

susțină politicile naționale și/sau regionale de dezvoltare;

Promovarea, în colaborare cu agenţii economici, a unor teme

de interes pentru tezele de doctorat, care să beneficieze de

finanţare şi din partea acestora;

Sprijinirea cadrelor didactice tinere în dobândirea certificatului

de abilitare pentru conducere de doctorat;

Dezvoltarea performanţelor cercetării, prin ridicarea stan-

dardelor ştiinţifice în Școlile doctorale;

Creşterea capacității instituționale a Universității de admitere la

doctorat a cetățenilor străini;

Stimularea participării tinerilor cercetători la competiţii pentru

burse de cercetare doctorală şi postdoctorală; 

Implementarea unui sistem riguros de asigurare internă a

calităţii studiilor doctorale printr-un proces continuu de

monitorizare a progresului doctoranzilor pe tot parcursul

stagiului de doctorat;

Acordarea unui sprijin susținut pentru dezvoltarea studiilor

doctorale în cotutelă internațională;

Promovarea insistentă a studiilor de doctorat cu finanțare

bugetară;

Evaluarea internă a programelor de studii doctorale, pe baza

criteriilor de calitate stabilite de Consiliul Științific al Universității

şi aprobate de Senat; 

Identificarea și încurajarea potențialilor doctoranzi încă din

programele de master și chiar de licență și orientarea lor spre

teme la care au abilități și preocupări de cercetare;

Creşterea suportului financiar acordat doctoranzilor prin

identificarea unor proiecte de burse doctorale, prin bursele

atrase din mediul privat etc.;

Perfecţionarea sistemului de asistenţă acordată în permanenţă

doctoranzilor prin activităţi de coaching, tutorat profesional;

Implicarea mai intensă a resurselor umane ale Școlilor

doctorale în creșterea nivelului de internaționalizare prin

participare la conferințe, congrese, workshop-uri etc. de

prestigiu internațional; 

Susținerea conducătorilor de doctorat pentru accederea în

echipe internaționale/proiecte de cercetare și în colective de

autori;

Dezvoltarea și întreţinerea bazelor de date privind programele

doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării;

Sprijinirea doctoranzilor şi cercetătorilor pentru consolidarea

capacităţii de publicare ştiinţifică;  

Alinierea la standardele europene şi internaţionale ale Școlilor

doctorale similare și creșterea calității ofertei educaţionale şi a

oportunităţilor de cercetare.

Eficientizarea studiilor de doctorat, susținerea și
dezvoltarea Școlilor doctorale

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 0 .

Asigurarea fondurilor pentru revista științifică „Studia

Universitatis Moldaviae” și integrarea acesteia în bazele de

date internaționale de prestigiu;

Asigurarea condițiilor de publicare gratuită a articolelor

științifice în revista „Studia Universitatis Moldaviae” pentru

cadrele didactice și doctoranzii Universității;

Identificarea fondurilor suplimentare (extrauniversitare) în

vederea susţinerii financiare a activităţii de redactare şi

publicare a articolelor ştiinţifice în revistele Universităţii;

Asigurarea posibilităţii de publicare a articolelor ştiinţifice în

revistele Universităţii cu o periodicitate mai mare (de

exemplu: trimestrial sau chiar lunar). 

Instituirea de noi reviste universitare.

Identificarea și implementarea măsurilor și resurselor
necesare promovării revistelor Universității

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

Sporirea calității lucrărilor publicate de Centrul Editorial

Poligrafic;

Ancorarea procedurilor de publicare în practicile internaționale;

Creșterea numărului de cadre didactice și de cercetători din

cadrul Universității care publică materiale științifice cu suportul

Centrului Editorial Poligrafic;

Consolidarea capacităților editoriale ale Universității prin dotarea

infrastructurii necesare cu echipamente și accesorii moderne;

Internaționalizarea publicațiilor științifice ale Centrului Editorial

Poligrafic.

Creșterea vizibilității și reputației academice a Centrului Editorial
Poligrafic al USM

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.
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DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.3: 
RESURSE UMANE

„Alege un serviciu pe care îl iubești și nu va trebui să muncești nici măcar
o zi din viața ta.”

Confucius
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 . O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Actualizarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane

din educație și cercetare;

Poziționarea Universității de Stat din Moldova ca angajator

dezirabil și promovarea acestei imagini în comunitate;

Sporirea prestigiului profesiei de cadru didactic;

Reevaluarea politicilor și procedurilor de recrutare,

angajare, promovare și prelungire a activității personalului

didactic și nedidactic auxiliar;

Revizuirea și ajustarea fișelor de post ale angajaților;

Expertizarea juridică în domeniul resurselor umane

(actualizarea ori adoptarea actelor normative/juridice

instituționale relevante);

Identificarea studenților Universității cu aptitudini

remarcabile și orientarea acestora spre oportunitățile de

carieră existente în cadrul Universității;

Organizarea unor consultări cu structurile abilitate ale

Universității în ceea ce privește condițiile de ocupare a

posturilor didactice și de cercetare, specifice fiecărui

domeniu, și adoptarea unui set de criterii de performanță

prin adaptarea standardelor naționale la viziunea

Universității referitoare la excelență;

Asigurarea continuităţii excelenţei în cercetare și educație

prin susținerea întineririi resurselor umane, dar și

menţinerea colaborărilor cu persoanele cu experienţă şi

prestigiu profesional care sunt astăzi imaginea Universității;

Stabilirea și adoptarea unui set de criterii de performanță

specifice personalului didactic auxiliar și personalului

nedidactic, în funcție de natura fiecărui tip de post;

Realizarea unei structuri optime de personal.

Redimensionarea politicilor de personal, atragerea și
menținerea resurselor umane de înaltă calitate

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Motivarea cadrelor didactice în plan financiar, profesional,
moral pentru asigurarea unei calităţi sporite a activităţii
didactice;

Implementarea unui mecanism rațional și transparent de
recompense prevăzute pentru personalul cu performanțe
deosebite;

Propunerea celei mai avantajoase variante de salarizare (din
surse bugetare și extrabugetare), conform legislaţiei în
vigoare, cu posibilitatea modificării pozitive a acesteia în
funcţie de veniturile Universităţii;
Perfecţionarea sistemului de acordare a gradaţiilor de merit
și acordarea sporurilor salariale în directă corelaţie cu
activitatea fiecărei persoane;

Actualizarea reglementărilor privind acordarea gradațiilor de
merit la nivelul Universității, premierea rezultatelor de
performanță și alte măsuri de stimulare;

Sprijinirea tinerilor specialiști;
Dezvoltarea unui mecanism de recompensare a fidelității
angajaților față de Universitate; 

Recunoaşterea şi respectarea valorii cadrelor didactice cu
experienţă, a tuturor celor care şi-au dedicat energia şi
sufletul Universităţii;
Implementarea mecanismelor de recompensare non-

financiară a resurselor umane pentru performanțele
obținute, cum ar fi: acordarea unor categorii de premii
onorifice, diplome care să valideze performanța profesională
cu înmânarea lor în cadrul unor evenimente deosebite (Ziua
Universității, Ziua Științei, Ziua Profesorului etc.);
Acordarea suportului necesar personalului cu performanțe
scăzute;

Dezvoltarea unui program de profesionalizare și perfec-

ționare a tuturor celor din administrație (inclusiv pe
probleme de comunicare);

Asigurarea unei bunăstări emoționale și a unui mediu
favorabil de activitate și studiu.

Motivarea resurselor umane

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Direcția strategică nr.3: Resurse umane 
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 3 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 4 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 5 .
Implementarea unui cadru eficient la nivel instituțional

privind formarea și dezvoltarea continuă a cadrelor

didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor;

Elaborarea unei strategii privind participarea personalului

academic și a tinerilor studioși la mobilități, cursuri de

formare, stagii internaționale în conformitate cu principiul

echității;

Informarea comunității academice despre diverse forme

de mobilitate și oportunități de formare continuă;

Sprijinirea demersurilor individuale de formare continuă;

Dezvoltarea și sprijinirea performanțelor în materie de

leadership;

Susţinerea mobilităţilor academice pentru cadrele

didactice și formabili la nivel naţional şi internaţional;

Organizarea cursurilor de formare continuă la nivel

instituțional care să răspundă necesităților angajaților/

tinerilor studioși din diverse domenii;

Acordarea suportului instituțional necesar finalizării

doctoratului și postdoctoratului de către angajați;

Crearea unui mecanism de monitorizare a traseului

profesional al personalului angajat.

Asigurarea resurselor de perfecționare continuă a cadrelor
didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Implementarea mecanismelor de evaluare a satisfacției și

motivației angajaților la locul de muncă;

Consolidarea mecanismelor de evaluare colegială și

autoevaluare a personalului Universității;

Consolidarea mecanismelor de evaluare a satisfacției

studenților față de calitatea procesului educațional;

Elaborarea unei metodologii de evaluare anuală a

activității și a performanțelor personalului didactic și de

cercetare;

Evaluarea anuală a resurselor umane ale Universității prin

elaborarea unui raport care să conțină propuneri de

optimizare.

Evaluarea resurselor umane

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

Cultivarea unui dialog permanent, deschis și a unui sistem

decizional participativ în raport cu cadrele didactice;

Promovarea managementului participativ prin asigurarea unui

dialog permanent cu reprezentanții studenților; 

Organizarea întâlnirilor periodice ale rectorului cu personalul

academic al facultăților;

Colaborarea cu sindicatele pentru identificarea cailor de

îmbunătățire a parteneriatului cu toate categoriile de salariați și

cu toate structurile studențești.

Asigurarea libertăților academice și participarea
universitarilor la procesul de luare a deciziilor și de evaluare
universitară

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.
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DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.4: 
EXPERIENȚA STUDENȚILOR

„O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu; trebuie pe de o
parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ceea ce ai învăţat.”

Seneca
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 . O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Extinderea parteneriatelor cu reprezentanți de pe piața

muncii pentru organizarea stagiilor de pregătire practică; 

Sporirea investiţiilor în baza materială a laboratoarelor

Universității și dezvoltarea de noi laboratoare pentru

valorificarea lor în calitate de unități de practică pentru

formabili;

Reconceptualizarea stagiilor de practică cu accent pe

creșterea calității și eficienței lor;

Revizuirea și actualizarea cadrului curricular privind stagiile

de practică;

Sporirea activităților de consiliere și ghidare în carieră

pentru studenți  prin intermediul Centrului de Ghidare în

Carieră și Relații cu Piața Muncii al Universității, dar și al

facultăților;

Colaborarea cu piața muncii pentru dezvoltarea

oportunităților de: realizare a practicii studențești în afara

programului universitar obligatoriu (deschidere spre

voluntariate); de angajare după absolvire a absolvenților

Universității; de încadrare a studenților în câmpul muncii

part time pe perioada studiilor în domeniul profesional; de

realizare a proiectelor și cercetărilor;

Dezvoltarea platformei E-cariera care să ofere posibilități de

accesare a ofertelor de: practică, voluntariat, locuri de

muncă; precum și să ofere posibilitatea de consultanță

online cu reprezentanții Universității în vederea acordării

suportului în redactarea CV-urilor și consultarea în vederea

petrecerii întrevederilor de angajare;

Dezvoltarea unui parteneriat cu Ministerul Educației,

Culturii și Cercetării pentru urmărirea și asistarea

absolvenților în procesul de integrare în câmpul muncii

potrivit profesiei;

Crearea unei platforme de comunicare și mentorat prin

intermediul căreia absolvenții încadrați în câmpul muncii

care au acumulat o experiență de cel puțin 3 ani să ofere

asistență și îndrumare tinerilor absolvenți în privința

integrării în câmpul muncii;

Promovarea vizitelor studențești la marile companii/

instituții angajatoare; 

Organizarea de târguri de job-uri, întâlniri cu potențiali

angajatori și prezentări de oferte de muncă;

Informarea studenților despre ofertele de muncă,

oportunitățile de angajare, stagii și mobilități;

Lărgirea grupurilor țință formate din studenții tuturor

facultăților ce participă la acțiuni de consiliere și orientare

profesională;

Sprijinirea voluntariatului și a mobilităților pentru efec-

tuarea practicii;

Îmbunătățirea mecanismului de recunoaştere şi transfer al

creditelor în scopul facilitării mobilităţilor studenţilor atât

pe plan internaţional, cât şi pe plan naţional.

Sprijinirea studenților în vederea încadrării lor pe piața
muncii

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Asigurarea dialogului permanent cu studenții şi structurile

acestora, atât la nivel de facultăți,  cât şi la nivel de

Universitate;

Implicarea studenților în procesul de decizie şi de evaluare

universitară;

Încurajarea constituirii Consiliilor studențești/Asociațiilor

studențești la fiecare facultate;

Promovarea principiilor de etică şi deontologie academică în

rândurile studenților prin descurajarea oricărei practici de

fraudare a examenelor, a plagiatului lucrărilor de finalizare a

studiilor;

Încurajarea activităților extracurriculare prin colaborare cu

structurile studențești din Universitate, cu organizațiile

neguvernamentale, cu reprezentanți ai sectorului privat și ai

sectorului public;

Susținerea în continuare a dezvoltării voluntariatului

studențesc şi recunoașterea acestei activități prin sistemul de

credite, în concordanță cu legislația în vigoare şi cu

procedurile aplicate la nivelul Universității;

Sprijinirea studenților pentru a beneficia de serviciile bazelor

de odihnă și agrement ale Universității.

Raport de parteneriat cu studenții, corectitudine și deschidere
față de inițiativele formabililor

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Direcția strategică nr.4: Experiența studenților 

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 3 .

Continuarea practicii de organizare a unei sesiuni de

orientare pentru studenții anului I la sfârșitul lunii august;

Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii taxelor de studii pe

întreaga durată a unui ciclu de studii;

Elaborarea Ghidului Studentului Universității de Stat din Moldova;

Adoptarea și implementarea strategiilor privind reducerea

abandonului universitar;

Consolidarea parteneriatului trilateral departament (cadru

didactic) − student − mediul de afaceri;

Îmbunătățirea și diversificarea activităților de tutorat în

vederea reducerii abandonului și creșterii performanțelor

studenților;

Dezvoltarea și menținerea spiritului de apartenență a

studenților la comunitatea Universității.

Elaborarea mecanismelor de păstrare a contingentului 
de studenți

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Direcția strategică nr.4: Experiența studenților 

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 6 .

Adoptarea Metodologiei de urmărire a traseului profesional

al absolvenților Universității;

Dezvoltarea unei bazei de date cu absolvenții Universității

care să urmărească inserția acestora pe piața muncii;

Dezvoltarea unei platforme de interacţiune online între

membrii comunităţii alumni şi universitate;

Monitorizarea permanentă a feedback-ului de la absolvenții

Universității privind aplicabilitatea cunoștințelor obținute și

implicarea activă a tinerilor specialiști în procesul de

perfecționare a planurilor și programelor de studii;

Încurajarea constituirii Asociațiilor de absolvenți la nivelul

facultăților;

Organizarea de întâlniri și evenimente cu participarea

absolvenților;

Dezvoltarea parteneriatelor cu absolvenți reprezentativi pe

piața muncii;

Încurajarea absolvenților cu cele mai bune rezultate

profesionale să devină cadre didactice.

Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu
absolvenții Universității de Stat din Moldova

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 4 .

Asigurarea spațiilor de cazare pentru toți studenții Universității
doritori să fie cazați în cămine;

Dezvoltarea infrastructurii campusului studențesc prin asigu-rarea
condițiilor decente pentru locuire cămine, a accesului la internet,
prin renovarea cantinelor, sălilor de sport etc.;
Crearea condițiilor optime de studii prin asigurarea cu: săli de
studii renovate și dotate conform necesităților actuale;

biblioteci performante și librării virtuale; acces la internet și
tehnică modernă; laboratoare și centre de cercetare; baze de
practică etc.;
Amenajarea spațiilor de recreere pe teritoriul Universității;

Dezvoltarea de spații IHUB în incinta Universității;

Acordarea spațiilor necesare pentru planificarea, organizarea,

desfășurarea activităților structurilor studențești;

Sprijinirea activităţilor artistice şi sportive în rândul studenţilor;
Sprijinirea logistică a asociațiilor studențești pentru a asigura
buna desfășurare a activităților lor, stimularea colaborării între
asociații pentru a fructifica multidisciplinaritatea Universității.

Crearea unui mediu propice pentru învățare, dezvoltare,
cazare și recreere

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 5 .

Revizuirea politicii de burse a Universității;
Atragerea de resurse financiare pentru suplimentarea fondului de
burse și acordarea de sprijin financiar, în special prin accesarea de
fonduri europene pentru burse sociale, stagii de practică,
masterat și doctorat;
Instituirea unor burse private în parteneriat cu reprezentanţii
mediului economico-social;
Susţinerea mobilităţii în plan orizontal a studenţilor, între diferite
domenii înrudite din cadrul USM, precum și din cadrul
Universităţilor din ţară și din străinătate;

Acordarea facilităților la cazare în cămine, în ordinea: gratuități,
reduceri de 50% și reduceri de 25% din taxa pentru cămin în
funcție de performanțe (în acest sens, cadrul normativ instituțional
va fi modificat pentru a asigura previzibilitatea și accesibilitatea
normelor stimulatorii);
Identificarea resurselor pentru sprijinirea proiectelor și start up-

urilor de perspectivă inițiate de studenți;
Crearea condițiilor de participare a studenților la diverse stagii și
mobilități;
Stimularea participării studenților la manifestări științifice și la
publicarea articolelor științifice;

Crearea unui fond pentru organizarea sesiunilor științifice
studențești și a concursurilor studențești;
Stimularea financiară a studenților care participă și reprezintă
Universitatea peste hotare;

Susţinerea iniţiativelor extracurriculare (cum ar fi: cluburi tematice,
cercuri studenţeşti,  vizite de studiu) prin facilitarea organizării lor;
Organizarea unor școli de vară pentru studenții Universității în
cadrul bazelor de odihnă ale USM pentru a oferi o experiență
estivală educativă, stimulativă și utilă studenților.

Stimularea performanței academice în rândul studenților

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.5: 
RELAȚII EXTERNE, COOPERĂRI,
PROMOVARE ȘI IMAGINE

„Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a
schimba lumea.”

Nelson Mandela
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 . O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Extinderea parteneriatelor cu actorii socioeconomici

pentru practica studenților, pentru activitățile de

voluntariat și pentru creșterea oportunităților de angajare

a absolvenților Universității pe piața muncii, în domeniile

lor de competență;

Derularea proiectelor comune cu reprezentanții de pe

piața muncii;

Rezolvarea cerințelor de formare profesională continuă și

crearea unor programe-răspuns la propunerile exprimate

de exponenții diverselor profesii;

Construirea de parteneriate funcționale între mediul

universitar și mediul preuniversitar pentru a genera și

dezvolta proiecte comune;

Organizarea și găzduirea evenimentelor culturale prin

încheierea unor parteneriate cu instituții culturale și de artă;

Consolidarea și dezvoltarea cooperărilor cu Ministerul

Educației, Culturii și Cercetării și cu alte instituții publice;

Susţinerea participării membrilor Universităţii în diferite

organisme, comisii şi comitete funcționale la nivel

guvernamental, al asociaţiilor academice naţionale şi

internaţionale, al forurilor ştiinţifice şi profesionale;

Îmbunătăţirea colaborării în cadrul Consorţiului

Universităţilor;

Dezvoltarea parteneriatelor cu ambasade și cu

organizații neguvernamentale;

Implicarea alumnilor în inițierea și implementarea unor

proiecte ale Universității;

Dezvoltarea programelor de fundraising și de susținere a

activităților Universității de către mediul nonacademic.

Dezvoltarea parteneriatelor între Universitate și actorii de
pe piața muncii, instituții de învățământ, instituții publice
și organizații nonguvernamentale

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Elaborarea unei strategii de comunicare a Universității cu

mass-media, instituțiile de stat, mediul de afaceri;

Prezentarea Universității ca partener de încredere pentru

mediul de afaceri şi politic;

Sprijinirea participării cadrelor didactice la emisiuni și

apariții editoriale dedicate promovării programelor de

studii ale Universității;

Prezentarea activă a ofertei educaționale în licee și colegii

naționale;

Crearea de filiale teritoriale ale comisiilor de admitere;

Organizarea în continuare a „Zilei ușilor deschise” la

fiecare facultate în parte și în Universitate în ansamblu,

precum și a altor activități de acest gen;

Organizarea cursurilor pregătitoare pentru examenul de

bacalaureat la limba română, limbi străine, matematică,

fizică, chimie, istorie;

Organizarea unor școli de vară pentru elevii de liceu;

Intensificarea promovării facultăților prin organizarea la

Universitate a concursurilor științifice cu participarea

elevilor și a cadrelor didactice din licee, cu acordarea

diplomelor de participare și a premiilor;

Dezvoltarea și reorganizarea site-ului Universității, a site-

urile facultăților și a altor structuri ale Universității;   

Editarea și reeditarea unor materiale de prezentare a

Universității, inclusiv actualizarea Ghidului Studentului

Universității de Stat din Moldova;

Îmbunătățirea imaginii competenței profesionale a

membrilor comunității academice a Universității prin

introducerea CV-urilor pe site-urile facultăților;

Asigurarea actualizării conținutului de pe site-ul

Universității, precum și a  conținutului de pe rețelele de 

 socializare; 

Menținerea legăturii cu mass-media și promovarea tuturor

evenimentelor importante din viața USM;

Asigurarea Universității cu tehnică foto și video

profesională, tehnică de calcul, inclusiv servere

performante și aplicații licențiate;

Asigurarea cu personal calificat care să asigure

fotografierea și/sau filmarea evenimentelor organizate de

Universitate.

Consolidarea acțiunilor de promovare a Universității de
Stat din Moldova și implementarea unei strategii active de
marketing

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Direcția strategică nr.5: Relații externe, cooperări, promovare și imagine
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DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.6: 
INTERNAȚIONALIZARE

„Internaționalizarea este percepută fie ca o strategie a unei instituții, care
răspunde la cerințele impuse de globalizare, fie ca o modalitate prin care
instituțiile de învățământ superior pregătesc cetățenii pentru a intra într-o
lume globalizată.”

Altbach
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Menținerea și eficientizarea parteneriatelor strategice ale

Universității cu alte universități și centre de cercetare din

străinătate;

Valorificarea internațională a infrastructurii de cercetare a

Universității prin includerea centrelor și laboratoarelor de

cercetare în proiecte internaționale;

Dezvoltarea programelor de studii (licență, masterat,

doctorat) și de cercetare în parteneriat cu universități și

centre de cercetare din străinătate (inclusiv cu obținerea

diplomelor duble);

Inițierea și dezvoltarea unor parteneriate strategice noi

menite să contribuie la diversificarea programelor de

studii și de cercetare la Universitate.

Dezvoltarea și menținerea parteneriatelor durabile cu
universități și centre de cercetare din străinătate

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

Susținerea și încurajarea cadrelor didactice și a

studenților să participe la programe de mobilitate

regionale și internaționale;

Extinderea reţelei de mobilităţi de tip Erasmus+ (UE si

non-UE) şi Erasmus Mundus pentru studenţi şi cadre

didactice;

Informarea eficientă și sistematică a cadrelor didactice și

a studenților despre toate oportunitățile existente pentru

mobilitate academică;

Susținerea tinerilor cercetători să participe la programe

de cercetare interdisciplinare regionale și internaționale.

Susținerea și diversificarea programelor de mobilitate
academică pentru cadrele didactice și studenți

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 3 .

Evaluarea și îmbunătățirea programelor de studii în limbi

străine existente la Universitate;

Dezvoltarea noilor programe de studii în limbi străine

pentru a diversifica oferta de studii a Universității și a

atrage studenți străini la diferite specialități;

Crearea unei baze de recrutare la studii universitare a

cetățenilor străini, cu reorientare către noi regiuni

geografice ale lumii;

Susținerea și dezvoltarea programelor de studii cu
accesibilitate internațională

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

Direcția strategică nr.6: Internaționalizare 

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 4 .

Inițierea parteneriatelor cu organizațiile  internaționale/ambasade

pentru atragerea proiectelor menite să contribuie la fortificarea

capacităților instituționale ale Universității; 

Crearea de parteneriate locale, regionale și internaționale pentru

implementarea proiectelor educaționale la Universitate;

Instruirea cadrelor didactice și a personalului Universității cu

privire la elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor.

Elaborarea și implementarea proiectelor internaționale pentru
fortificarea capacităților Universității

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 5 .

Plasarea mai bună a Universității în clasamentele internaționale;

Afilierea la organisme academice regionale, europene sau

internaţionale în care Universitatea nu este încă membră;

Implementarea unei strategii de marketing internațional;

Susținerea activității cadrelor didactice și a studenților în cadrul

asociațiilor profesionale internaționale;

Publicarea rezultatelor cercetărilor academice efectuate la

Universitate în reviste de circulație internațională;

Restructurarea și actualizarea subdomeniului

http://international.usm.md/ și dezvoltarea rubricilor

„Internaționalizare” pe site-urile facultăților.

Promovarea activității Universității de Stat din Moldova pe
plan internațional

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Compatibilizarea regională/internațională a programelor de

studii   în măsura în care sunt comparabile din punct de vedere

formal și structural cu programele similare ale Universității;

5. Îmbunătățirea conținutului curricular şi a dimensiunii 

 internaționale a programelor de studii şi a fiecărui curs;

6. Extinderea ofertei de formare lingvistică şi practică pentru  

 personalul academic;

7. Atragerea profesorilor din alte state pentru predarea cursurilor;

8. Reproiectarea programelor de studii de licență şi de masterat

în  baza oportunităților de cooperare internațională (mobilitatea 

 studenților, diplome duble etc.);

9. Crearea programelor de masterat la distanță în limbi străine;

10. Dezvoltarea filierelor Anglofone și Francofone în cadrul

facultăților.
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DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.7: 
MANAGEMENT ADMINISTRATIV

„Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile,până când vine cineva
care nu ştie acest lucru și le realizează.”

Albert Einstein
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 .

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Promovarea unui sistem transparent, echitabil și realist de

distribuire a resurselor financiare transparent, echitabil și

realist pe categorii de activități;

Asigurarea transparenței investițiilor și licitațiilor organizate

în acest sens prin publicarea acestora pe site-ul Universității;

Asigurarea respectării voinței facultăților în procesul de

alegere a decanului, cu evitarea ingerinței instituționale în

acest domeniu, prin îmbunătățirea cadrului instituțional,

precum și  perfecționarea cadrului normativ privind modul

de alegere a rectorului;

Încurajarea facultăților să-și adopte acte normative proprii

care să reglementeze activitățile specifice la nivel de

facultate;

Perfectarea şi elaborarea criteriilor clare și obiective pentru

evaluarea performanțelor profesionale ale personalului

științifico-didactic al Universității și a sistemului transparent

de stimulare a activităţilor salariaților.

Transparență în orice decizie și activitate

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

Informatizarea circulației documentelor și a unor activități

prin implementarea unor sisteme dinamice şi uşor de

utilizat;

Implementarea registrului electronic;

Dezvoltarea unei aplicații a Universității care să ofere

studenților și profesorilor acces la registrele electronice,

la orar, la calendarul academic, la anunțuri, noutăți etc.

Implementarea unui program de e-Administrație pentru

probleme curente;

Implementarea până în 2022 a unui sistem informatic de

e-Admitere (admitere online) care să degreveze

personalul didactic de această activitate și să

eficientizeze consumul de resurse implicate în procesul

de admitere;

Introducerea semnăturii electronice pentru aprobarea

documentelor interne nonfinanciare;

Minimalizarea volumului documentelor pe suport de

hârtie;

Simplificarea procedurilor și operațiunilor administrative

și eficientizarea activității secretariatelor; 

Dezvoltarea unei baze de date/aplicații accesibile pentru

studenți care să conțină oferta de cazare în cămine, oferte

de mobilități și angajare etc.

Identificarea și implementarea mecanismelor pentru
debirocratizarea proceselor educaționale și administrative

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 3 .

Direcția strategică nr.7: Management administrativ 

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 4 .

Planificare strategică pe termen mediu și lung realizată cu

implicarea facultăților pe diverse domenii și elaborarea

planurilor operaționale de implementare anuală (la nivel de

facultăți și instituție), coroborată cu evaluarea periodică a

stadiului de implementare a acestora;

Managementul coerent, responsabil şi activ al resurselor

umane, al resurselor financiare şi materiale ale Universităţii,

cu creşterea rolului facultăţilor în crearea şi gestionarea

autonomă a propriilor resurse; 

Dezvoltarea programelor de profesionalizare și

perfecționare a tuturor celor din administrație (inclusiv pe

probleme de comunicare);

Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe

performanţă, probitate, etică şi nediscriminare;

Apropierea rectoratului de facultăți;

Optimizarea administrației în vederea ajustării ratei personal

auxiliar și administrativ versus cadre didactice și științifice

versus studenți la standardele internaționale de

management universitar;

Menținerea și dezvoltarea unui dialog continuu și a spiritului

de echipă între administrație, facultăți, departamente, cadre

didactice, studenți și personalul auxiliar;

Monitorizarea și auditarea execuției bugetare;

Implementarea și respectarea procedurilor, regulamentelor

și metodologiilor elaborate în cadrul USM, sesizarea și

rezolvarea incoerențelor, promovarea unui management

bazat pe reguli și disciplină.

Reforma administrației și profesionalizarea

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Înființarea unui Birou de sprijin pentru studenții cu nevoi

speciale;

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în spațiile

universitare;

Asigurarea gratuității la cazare în căminele universitare

pentru copiii orfani de ambii părinți, copiii instituționalizați,

precum și oferirea unor reduceri la cazare pentru studenţii

care provin din medii defavorizate;

Acordarea scutirilor și reducerilor la plata contractelor.

Dezvoltarea unui program de suport pentru studenții cu
nevoi speciale   sau pentru cei care provin din medii
defavorizate

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.
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DIRECȚIA STRATEGICĂ NR.8: 
ATRAGEREA DE FONDURI,
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE ȘI 
A INFRASTRUCTURII

„Prețul este ceea ce plătești.Valoarea este ceea ce primești.”

Warren Buffett
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O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 1 .

Reducerea ponderii cheltuielilor pentru anumite servicii

ce pot fi realizate cu resurse interne;

Valorificarea judicioasă a patrimoniului Universității,

pentru echilibrarea balanţei financiare a Universităţii;

Identificarea spațiilor și a bunurilor universitare

neutilizate, urmată de restructurarea acestora sau

transmiterea în chirie, cu prioritate către firmele cu care

Universitatea poate colabora în cercetare, proiectare,

consultanţă, servicii etc.;

Valorificarea potențialului structurilor de cercetare,

inovare și transfer tehnologic prin stimularea lor în

vederea cooperării cu piața muncii, prin participarea la

diverse proiecte etc.;

Valorificarea eficientă a bazelor de odihnă și agrement ale

Universității (inclusiv accesibilizarea lor pentru membrii

comunității academice, pentru organizarea școlilor de

vară, a meselor rotunde etc.), a spațiilor sportive, a Casei

de Cultură, a Catedrei Militare; a Centrului Medical

„Universitatea” etc.;

Dezvoltarea și valorificarea potențialului Centrului

Editorial Poligrafic al Universității pentru reducerea unor

cheltuieli, inclusiv pentru atragerea de resurse financiare;

Optimizarea utilizării mijloacelor financiare, accentul

primordial fiind plasat pe direcționarea acestora spre

majorarea salariilor personalului academic, auxiliar și de

suport; 

Consolidarea structurii instituționale cu responsabilități

de atragere de fonduri și informarea în timp real a

personalului academic asupra oportunităților privind

competițiile de proiecte, precum și furnizarea

documentelor instituționale în vederea participării la

aceste competiții;

Căutarea granturilor pentru proiectarea, procurarea și

instalarea sistemelor de captare a energiei solare pe

edificiile Universității; 

Atragerea unor sponsorizări pentru renovarea sălilor și

pentru alte proiecte; 

Crearea condiţiilor pentru aplicarea principiului

descentralizării financiare pe facultăţi și stimularea

facultăților la atragerea propriilor venituri; 

Valorificarea capacităţii Universităţii de şcolarizare cu

taxă, în condiţii de eficienţă.

Atragerea de resurse financiare prin valorificarea eficientă
a bazei materiale a Universității, precum și a competențelor
multiple ale personalului propriu, dar și din alte surse

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 2 .

Direcția strategică nr.8: Atragerea de fonduri, dezvoltarea bazei materiale și a infrastructurii

Dezvoltarea unui program de renovare, reabilitare, întreţinere a

blocurilor de studii ale facultăților;

Identificarea resurselor financiare destinate acțiunilor de

renovare, dezvoltare și reabilitare a campusurilor studențești

[printre idei: repararea și modernizarea căminelor vechi; dotarea

tuturor căminelor cu tehnică de uz casnic  (mașini de spălat și

uscat rufe) cu prestabilirea în contractul de locațiune a

condițiilor de folosire și indicarea unui preț unic de folosință

anuală; cazarea strictă în căminele studențești conform normei

sanitare; atribuirea unei porțiuni din căminul nr.16 pentru

cazarea tinerilor specialiști; amenajarea unui cămin cu statut de

hotel pentru oaspeți; amenajarea unui cămin de tip familial;

renovarea/construcția cantinelor în campusurile studențești 

 (de exemplu, renovarea cantinei din campusul Tighina și

construcția unei cantine în campusul Gheorghe Cașu);

organizarea unor rute speciale ce vor asigura transportul

studenților de la cămine până la Universitate (cu stabilirea unui

orar determinat pentru deplasările dus-întors); amenajarea și

înverzirea campusurilor studențești; renovarea sălii de sport din

Blocul de studii nr.5 și accesibilizarea lui pentru studenți;

reparația scărilor de pe strada Gheorghe Cașu; rezolvarea

problemelor tehnice și de siguranță existente în campusurile

universitare; construirea unei infrastructurii de internet în

campusul universitar pentru a asigura accesul la internet de

viteză înaltă].

Căutarea resurselor pentru renovarea spațiilor sportive ale USM

[printre idei: construirea unor noi vestiare (cel puțin două) cu

capacitate de minim 25-30 persoane concomitent, pe balconul

din spatele Sălii Polivalente la etajul doi, care are o suprafață de

aproximativ 200 m2; identificarea unui teren (cum ar fi terenul

din curtea căminului studențesc din str. Hâncești) pentru a fi

amenajat un stadion cu condiții de bază pentru desfășurarea

orelor de educație fizică în aer liber și fără a pune în pericol viața

și integritatea fizică a studenților; amenajarea teritoriului

adiacent al Palatului Sporturilor, a sălii sportive de la Blocul nr.5

și Blocul nr.6 de studii, prin pavarea cu teracotă a cărărilor

destinate special pentru alergat și efectuarea exercițiilor fizice în

siguranță; reparație capitală a sălii sportive din Blocul nr.6 de

studii, care este o sală unică în Republica Moldova unde se

desfășoară competiții la tenis de masă; reparația sălii sportive

din Blocul nr.5 de studii; reparația Sălii Polivalente din incinta

Palatului Sporturilor[1]].

Reabilitarea bazelor de odihnă și agrement ale Universității,

accesibilizarea lor pentru comunitatea academică și

valorificarea lor pentru atragerea de venituri;

Renovarea clădirii Centrului Editorial Poligrafic al Universității,

dotarea lui cu tehnică și echipament modern și valorificarea

serviciilor prestate de el la randament înalt;

Renovarea Casei de Cultură a Universității;

Modernizarea bazei material-didactice și a echipamentului

Catedrei Militare a Universității;

Renovarea și dezvoltarea Centrului Medical „Universitatea”,

dotarea lui cu echipament tehnic medical performant, inclusiv

crearea cabinetelor de medicină generală.

Renovarea, reabilitarea și dezvoltarea patrimoniului Universității

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

[1] Pe un termen mai lung se urmărește reparația capitală a campusului Tighina, inclusiv a

Palatului Sporturilor și a Casei de Cultură
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Dezvoltarea, împreună cu reprezentanții facultăților USM, a
unei viziuni strategice de dezvoltare a facultăților Universității.
Acțiunile de dezvoltare urmează a fi preconizate pe termen
mediu de 5 ani, fiind materializate prin strategii de dezvoltare
aprobate la nivelul fiecărei facultăți. Astfel, pe parcursul
viitorilor 5 ani acțiunile din cadrul facultăților vor fi orientate
clar spre realizarea anumitor obiective, fapt ce va asigura
stabilitate și va prezenta comunității academice certitudine în
acțiunile ce necesită a fi îndeplinite;

Susținerea dezvoltării facultăților prin instituționalizarea unui
Departament universitar orientat spre acordarea suportului de
dezvoltare departamentală. În cadrul acestui Departament
urmează a fi angajate persoane cu experiență în bussines, dar
și foundraising, fiind astfel capabile să asiste facultățile în
dezvoltarea capacității funcționale, în consolidarea tehnico-

materială, orientând activitatea acestora spre piața muncii;
Consolidarea tehnico-materială a facultăților prin identificarea
resurselor pentru dotarea laboratoarelor/centrelor de cercetare
existente cu echipament și tehnică modernă, precum și
sprijinirea creării de noi structuri în cadrul facultăților conform
necesităților [printre idei ar fi: înființarea unui laborator fonetic și a
unui laborator  de traducere simultană și consecutivă la
Facultatea de Litere, cu deschidere pentru colaborări cu mediul
de afaceri; înființarea unui centru de limbi străine și implicarea lui
în servicii oferite mediului socioeconomic (traducere şi
interpretariat);  dezvoltarea centrelor universitare orientate spre
business care să sprijine, dezvolte şi să încurajeze spiritul
antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul
studenţilor şi absolvenţilor Universității, dar și al întregii
comunități academice; dezvoltarea laboratoarelor de chimie,
biologie prin instituționalizarea parteneriatelor cu piața muncii și
atragerea investițiilor, promovarea canalului TV universitar,
inclusiv valorificarea postului radio; dezvoltarea unei structuri
universitare „Infrastructură IT&C” cu implicarea Facultății de
Matematică și Informatică și valorificarea ei eficientă etc.].
Modernizarea condițiilor de lucru și de studii în cadrul
tuturor facultăților Universității: renovarea sălilor de studii,
inclusiv dotarea lor cu  echipamente moderne de predare
(videoproiectoare, table interactive etc.); dezvoltarea
sălilor/laboratoarelor multimedia, a sălilor de conferințe și a
sălilor de întruniri; renovarea și dotarea bibliotecilor
facultăților; dotarea birourilor departamentelor/decanatelor
cu calculatoare, imprimante și cu altă tehnică de bună
calitate, inclusiv cu consumabile și ustensile didactice de
utilizare curentă, precum și asigurarea că fiecare profesor are
acces la un dulap personal cu cheie unde poate să-și
depoziteze cărțile, lucrările etc.; identificarea și asigurarea cu
spații de activitate a structurilor studențești și dotarea lor cu
minimul necesar;- crearea condițiilor de accesibilitate la
studii pentru studenții cu nevoi speciale; dezvoltarea rețelei
wireless în toate blocurile de studii; crearea zonelor de
relaxare pentru studenți și cadrele didactice;

Modernizarea infrastructurii de deservire alimentară gestionată
de Universitate prin modernizarea cantinelor dislocate în
campusul universitar, dar și valorificarea infrastructurii
alimentare prin oferirea de servicii alimentare extra-campus
(catering, organizare evenimente etc.)

Susținerea și modernizarea facultăților Universității

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.

5.

O B I E C T I V  S T R A T E G I C  N R . 4 .

Transferul Bibliotecii Centrale a Universității într-un bloc renovat
cu spații funcționale și transformarea ei într-o bibliotecă
modernă (cu îmbogățirea fondului de publicații, dezvoltarea
unei infrastructuri informatice, oferirea accesului la baze de
date internaționale) – reprezentativă pentru Universitatea de
Stat din Moldova, dar și pentru întreaga țară; 

Crearea unui Centru universitar de formare continuă profesională
cu implicarea tuturor facultăților, în cadrul căruia să fie dezvoltate
programe acreditate de formare continuă care să vină în
întâmpinarea cerințelor forței de muncă. Centrul se pretinde a fi o
punte de legătură între licee, universitate și piața muncii;
Înființarea unei grădinițe/creșe pentru copiii angajaților și ai
studenților;
Dezvoltarea de spații IHUB în incinta Universității;
Modernizarea spațiilor exterioare și dezvoltarea unor zone
pentru relaxare și convivialitate, într-un cadru natural agreabil;
inclusiv organizarea locurilor pentru fumat conform
standardelor.

Extinderea infrastructurii Universității

ACȚIUNI STRATEGICE:

1.

2.

3.

4.
5.
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CONCLUZII
Un program de activitate nu doar descrie ce urmează să facem, dar mai dezvăluie raționamente și

perspective de realizare. Programul pe care l-am proiectat este rezultatul unor eforturi colective.  Am adunat

observații, opinii, idei și obiective și am definit o viziune pentru  TOȚI. 

Dat fiind că nevoile colectivelor de la facultăți sunt diferite, complexitatea abordărilor crește. Tocmai de

aceea acțiunile proiectate se pretind a fi flexibilizate în funcție de necesitățile fiecărei facultăți, suportând

completări ulterioare, în urma dialogurilor pe care doresc să le am permanent cu Dumneavoastră. Prin

urmare, programul nu răspunde la toate aspectele, fiind doar reflecția unor obiective prioritare. Câteva

mesaje puternic impregnate în contextul programului sintetizează conținutul celor proiectate:

Să promovăm Universitatea de Stat din Moldova ca centru de excelență în învățământ și

cercetare. Să creștem calitatea procesului educațional, făcându-l mai receptiv la cerințele pieței

forței de muncă și îmbunătățind competențele absolvenților. Să fortificăm activitățile de

cercetare, inovare şi transfer tehnologic și să le raportăm la exigențele timpurilor.  SĂ FORMĂM

SPECIALIȘTI DE ÎNALTĂ CALIFICARE. SĂ CONTRIBUIM ASTFEL LA PROSPERAREA ȚĂRII

NOASTRE.

Să valorificăm avantajele competitive ale Universității de Stat din Moldova: profesionalismul și

reputația membrilor comunității academice; diversitatea și unicitatea Universității; excelența în

cercetare și predare; studenți motivați; absolvenți de elită; patrimoniu vast; poziție geografică

favorabilă. Universitatea noastră are multe de oferit, iar noi suntem responsabili SĂ O

POZIȚIONĂM PE TRASEUL PROGRESULUI ȘI SĂ-I ASIGURĂM FUNCȚIONALITATEA ȘI

DURABILITATEA.

SĂ INVESTIM ÎN OAMENII NOȘTRI: cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi, personal

auxiliar și administrativ, absolvenți ai Universității. Să le creăm condiții demne de activitate, de

studii, de creștere profesională și de dezvoltare continuă. Să aibă parte de bunăstare la locul de

muncă și de confort emoțional. Să transformăm Universitatea în A DOUA CASĂ pentru întreaga

comunitate academică. Să prețuim oamenii noștri. Să le recunoaștem meritele. Să-i valorificăm.

Să-i motivăm. Să-i susținem. Să creăm povești de succes aici. ACASĂ. Să începem schimbarea

de la Universitate și SĂ ÎNAINTĂM. 

SĂ SCHIMBĂM. Am văzut cu toții cum a fost. Cunoașteți cu toții ce (nu) avem (desigur, în

măsura în care a fost accesibilizată informația). Dar, știți cu toții că poate fi altfel. Trebuie să fie

altfel. SĂ OFERIM NOI PERSPECTIVE. SĂ DEVENIM O ECHIPĂ. De noi depinde cum ne

(re)construim UNIVERSITATEA.

1.

2.

3.

4.

Această viziune o promovez. Totodată, Vă invit, stimați Universitari, să participați și să vă implicați:

cu observații, propuneri de revizuire, de ajustare, de completare.

Împreună putem construi O UNIVERSITATE PENTRU UN VIITOR PROSPER!

BRÎNZA SERGHEI, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar

05 noiembrie 2020  
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