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1. PREAMBUL 

Strategia de dezvoltare instituţională (în continuare SDI) a Universității de Stat din Comrat (în continuare USC) pentru perioada 2022-2027 este 

fundamentat pe dispozițiile legislaţiei naționale și a Cartei Universității. În același timp, sunt însușite principiile care stau la baza conducerii și funcționării USC: 

✓ Autonomia universitară care este garantată de Constituția RM şi se referă la ideile, acțiunile, competențele decizionale şi spațiul comunității 

academice. Pe baza acestui principiu, USC îşi stabileşte: misiunea, strategia, structura, activitățile, organizarea şi funcționarea proprie, politica de recrutare, evaluare 

şi promovare a resurselor umane, politica de colaborare cu instituții similare din țară, managementul resurselor umane, financiare şi administrarea bunurilor 

materiale. Potrivit aceluiaşi principiu, USC promovează relații de colaborare în domeniul educației şi cercetării cu instituții similare din străinătate. 

✓ Libertatea academică - libertatea predării, cercetării şi învățării. Libertatea academică este garantată prin lege şi priveşte următoarele aspecte: 

alegerea temelor şi metodelor de studiu şi de cercetare, interpretarea, publicarea şi transferul rezultatelor cercetării, exprimarea liberă a opiniilor, în condițiile 

respectării eticii universitare, participarea la activitățile de educație şi de cercetare, la organizarea şi coordonarea acestora, alegerea liberă a cursurilor şi 

specializărilor de către studenți. 

✓ Accesul liber şi egal referitor la relația persoanelor cu activitățile şi bunurile USC. Toate persoanele care îndeplinesc criteriile şi standardele stabilite 

de USC au acces la programele de studii, programele de cercetare, acțiunile culturale, resursele financiare, resursele materiale şi serviciile suport (auxiliare), fără 

nici o discriminare de sex, vârstă, rasă, etnie, religie sau opțiune politică. 

✓ Răspunderea publică prin prisma căreia USC, în ansamblul său trebuie să respecte legislația în vigoare şi politicile naționale şi europene în domeniul 

cercetării şi educației, să aplice reglementările privind asigurarea şi evaluarea calității, să asigure transparența deciziilor şi activităților sale, să asigure un 

management eficient în utilizarea resurselor, să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic-auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi 

libertățile studenților. 

Obiectivul general al SDI a 2021-2026 constă în consolidarea poziției de instituție recunoscută pe plan internațional pentru calitate în predare şi cercetare 

și de partener pentru comunitatea pe care o serveşte, cu preocuparea continuă pentru îmbunătăţirea experienței de învățare ca student la USC. 

Obiectivele specifice se delimitează raportat la domeniul de acțiune, și de reprezintă principalul document de planificare managerială, ce conţine misiunea 

şi principalele măsuri pentru realizarea acesteia, defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare, stabileşte obiectivele şi sarcinile pe termen mediu în 

vederea dezvoltării instituției. SDI este elaborată, ţinîndu-se cont de reformele care au loc în învăţămîntul superior din Republica Moldova  (în continuare RM), 

prin promovarea constantă a Procesului de la Bologna. 

Rolul SDI constă în elucidarea modului în care aceasta va contribui la realizarea priorităţilor şi obiectivelor strategice şi a sarcinilor stipulate în documentele 

de politici naţionale în domeniul avizat. 

SDI este elaborată în baza cadrului normativ-legislativ şi instituţional în domeniul educaţiei existent în RM, cu aplicarea metodei participative de elaborare 

a documentelor de politici de dezvoltare instituţională şi analizei detaliate a mediilor multiculturale interne şi externe, a principalelor provocări şi oportunităţi de 

dezvoltare instituţională.  

SDI este orientată spre rezultate şi abordează problemele şi soluţiile privind dezvoltarea și competitivitatea USC în spațiul învățământului superior național 

și european. 

Priorităţile strategice ale USC sunt axate pe: formarea universitară în diverse domenii şi formarea ansamblului de competenţe transversale necesare 

integrării socio-profesionale; dezvoltarea potenţialului ştiinţific în domeniile de formare profesională a specialiştilor; dezvoltarea şi promovarea ideilor, teoriilor, 

concepţiilor ştiinţifice prin activitatea de cercetare realizată de personalul academic şi de studenţi; promovarea valorilor axiologice general-umane şi naţionale 
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exprimate prin dimensiunile culturale și interculturale; formarea profilului etic şi civic al tinerilor ce învață; asigurarea calităţii învăţământului superior şi a 

serviciilor educaţionale prestate; integrarea în spaţiul național și european al învăţământului superior şi de cercetare; calitatea educaţională și de cercetare, 

competitivitate, vizibilitate internă şi internaţională, management performant. Toate fiind corelate cu planurile de activitate complementare şi programele de 

dezvoltare a USC, în funcţie de perioada lor de realizare şi anume: acţiuni imediate (realizări rapide), pe termen mediu (schimbări operaţiona le), pe termen lung 

(evoluţia strategică), și reieşind din sursele de finanțare specializate. 

Planul de acţiuni privind îmbunătăţirea cadrului instituţional şi condiţiile de monitorizare a întregului set de schimbări sunt elaborate și aprobate de Senatul 

USC. 

Prezentul document reprezintă voinţa colectivului USC în competiţia pe plan naţional şi internaţional, de prestare a serviciilor educationale de calitate, de 

creare a unui sistem în cadrul organizaţiei şi de promovare a acţiunilor de îmbunătăţire continuă. 

Direcțiile strategice și obiectivele specifice stabilite în SDI vor fi incluse în programele de dezvoltare strategică ale subdiviziunilor USC, iar implementarea 

acestora va fi realizată prin documentele de planificare strategică, bugetul și planul anual de acțiuni. 

 

2. ANALIZA STRATEGICĂ 

2.1. Misiunea USC 
USC este o instituție publică nonprofit, cu personalitate juridică, care funcționează în baza Constituţiei RM, a Codului Educaţie RM, a altor acte normative 

din domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice aprobate la nivel național, precum și în baza Cartei USC și a reglementărilor proprii. USC beneficiază de autonomie 

financiară, activează în condiţii de autogestiune, gestionare eficientă a mijloacelor băneşti şi a patrimoniului statului, corelate cu principiile responsabilităţii publice 

pentru calitatea întregii activităţi de formare profesională, de cercetare ştiinţifică şi de prestare a serviciilor. 

USC, fiind de învățămînt superior din RM, are drept misiune crearea continuă, păstrarea și diseminarea cunoștințelor la cel mai înalt nivel de excelență 

prin formarea specialiștilor în domeniile: Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe economice, Ştiinţe umanistice, Ştiinţe agricole, Inginerie și activități inginerești, Tehnologii 

de fabricare și prelucrare, Drept, Servicii, asigurînd acestora calificări profesionale competitive pe piața muncii, precum și în dezvoltarea activității de cercetare 

științifică și valorificarea rezultatelor, creînd simultan și oportunități de formare profesională pe parcursul întregii vieți. În această misiune, profesionalismul şi 

calitatea reprezintă valori cardinale. Aceste valori sunt definitorii, atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi, atât pentru activitatea de cercetare, cât şi pentru 

activitatea didactică. USC îşi propune să formeze adevăraţi profesionişti în domeniile în care pregăteşte studenţi, pentru ca în modul acesta să joace rolul care îi 

este destinat în epoca globalizării în societatea contemporană multiculturală. 

Elementele fundamentale de realizare ale misiunii USC sunt: generarea și transferul de cunostinţe către societate prin cercetare stiinţifică avansată si 

educaţie; formarea iniţială și continuă la nivel superior a specialiștilor capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-

economic; contribuţia la progresul știinţelor fundamentale și aplicative prin cercetare știinţifică, inovare și transfer tehnologic; dezvoltarea personală a studenților 

săi în spiritul creaţiei individuale și colective; promovarea schimbului liber de opinii și a gîndirii critice; promovarea valorilor europene în domeniile știinţific, 

cultural și educaţional, prin cooperare academică internaţională. 

2.2. Cadrul normativ 
USC își desfășoară activitatea în baza actelor normative și legislative existente: 

✓ Codul Educației al RM 

✓ Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al RM nr.259 din 15.07.2004 
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✓ Legea nr.142 din 07.07.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile 

de învăţămînt superior, ciclul I (elaborat în conformitate cu metodologia UNESCO (ISCED) şi EUROSTAT); 

✓ Hotărîrea Guvernului RM nr.983 din 22.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior în 

condiţii de autonomie financiară; 

✓ Hotărârea Guvernului RM nr.595 din 31.07.2020, Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ superior; 

✓  Hotărârea Guvernului RM nr.343 din 10.07.2020, Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior; 

✓ Hotărârea Guvernului RM nr.209 din 25.03.2020, Cu privire la aprobarea Metodologiei de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior; 

✓ Hotărârea Guvernului RM nr.325 din 18.07.2019,  Cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior; 

✓ Hotărîrea Guvernului RM nr.464 din 28.07.2015,  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master; 

✓ Hotărîrea Guvernului RM nr.1007 din 10.12.2014,  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III; 

✓ Hotărîrea Guvernului RM nr. 56 din 27.01.2014,  pentru aprobarea  Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior; 

✓ Hotărîrea Guvernului RM nr.482 din 28.06.2017, Nomenclatural domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior; 

✓ Hotărîrea Guvernului RM nr.199 din 13.03.2013, Nomenclatorului specialităților științifice; 

✓ Ordinul MEC RM nr.120 din 10.02.2020, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I),  de master (ciclul II) și integrate; 

✓ Ordinul MEC RM nr.1625 din 12.12.2019, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate; 

✓ Ordinul MEC RM nr.1017 din 03.07.2018, Corelarea titlurilor de Licențiat – Master – Doctor/ Doctor habilitat; 

✓ Ordin MEC RM nr.474 din 24.05.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță; 

✓ Ordinul MEC RM nr.1047 din 29.10.2015, Regulamentul-cadru  privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă; 

✓ Ordinul MEC RM nr.1045 din 29.10.2015, Plan-Cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat); 

✓ Ordinul MEC RM nr.307 din 05.05.2015, Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituțiile de învățămînt superior din RM, ciclul I, studii 

superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016; 

✓ Ordinul MEC RM nr.09 din 14.01.2015, Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din RM ; 

✓ Ordinul MEC RM nr.10 din 14.01.15, Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de invat superior din 

RM a;  

✓ Ordinul MEC RM nr.203 din 19.03.2014, Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior; 

✓ Ordinul MEC RM nr.969 din 10.09.2014 de punere în aplicare a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță 

studențească; 

✓ Ordinul MEC RM nr.970 din 10.09.2014, Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră; 

✓ Ordinul MEC RM nr.1035 din 31.10.2013, privind aprobare a Regulamentului privind constituirea si distribuirea fondului de rezervă al Ministerului Educației 

pentru instituțiile de învățămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de autonomie financiară; 

✓ Ordinul MEC RM nr.748 din 12.07.2013, Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară  în instituţiile de învăţămînt superior 

de stat din RM ; 

✓ Ordinul MEC RM nr.671 din 06.08.2010, Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior; 

✓ Ordinul MEC RM nr.881 din 18.12.2009, Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/hotarirea_595_2020_cu_privire_la_reorganizarea_prin_fuziune_absorbtie_a_unor_institutii_de_invatamint_superior.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/hg343_met.finantare_2020.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121058&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115415&lang=ro
http://lex.justice.md/md/356044/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360103
http://lex.justice.md/md/356044/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351368
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_8.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1625_din_12.12.2019.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_474_sin_24.05.2016.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1047_din_29.10.2015_regulamentul-cadru_privind_organizarea_examenului_de_finalizare_a_studiilor_superioare_de_licenta.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1045_din_29.10.2015_plan-cadru_pentru_studii_superioare_ciclul_i_-_licenta_ciclul_ii_-_master_studii_integrate_ciclul_iii_-_doctorat.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_307_din_05.05.2015_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._09_din_14.10.15_regulamentul-cadru_privind_modul_de_alegere_a_rectorului_institutiei_de_invatamint_superior_din_republica_moldova.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.10_din_14.01.15_regulamentul-cadru_privind_organizarea_si_functionarea_organelor_de_conducere_ale_institutiilor_de_invat_superior_din_republica_moldova_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.10_din_14.01.15_regulamentul-cadru_privind_organizarea_si_functionarea_organelor_de_conducere_ale_institutiilor_de_invat_superior_din_republica_moldova_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._203_din_19.03.2014_regulamentul-cadru_privind_stagiile_de_practica_in_invatamintul_superior.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._969_din_10.09.14_punere_regulamentul_cu_privire_la_organizarea_si_functionarea_sas.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._969_din_10.09.14_punere_regulamentul_cu_privire_la_organizarea_si_functionarea_sas.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._970_din_10.09.14_ghid_metodologic_de_creare_si_functionare_a_centrului_universitar_de_ghidare_si_consiliere_in_cariera.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1035_din_13.10.13_privind_aprobarea_regulamentului_privind_constituirea_si_distribuirea_fondului_de_rezerva_al_ministerului_educatiei.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1035_din_13.10.13_privind_aprobarea_regulamentului_privind_constituirea_si_distribuirea_fondului_de_rezerva_al_ministerului_educatiei.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._748_regulamentul_cu_privire_la_conditiile_de_ocupare_a_locurilor_cu_finantare_bugetara.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._748_regulamentul_cu_privire_la_conditiile_de_ocupare_a_locurilor_cu_finantare_bugetara.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.671_din_06.08.10_regulament-cadru_al_catedrei_institutiei_de_invatamint_superior.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._881_din_18.12.2009_recomandari-cadru_evaluarea_activitatii_de_invatare_stuudentului.pdf
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învăţare a studenţilor; 

✓ Ordinul MEC RM nr.140 din 25.02.2006, Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu; 

✓ Ordinul MEC RM nr. 41 din 30.01.2004, Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din 

raioanele de Est ale RM şi or. Bender; 

✓ Nomenclatorul specializărilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior din RM, aprobat de Ministerul Economiei la 20.04.2011. 

✓ Declaraţia de la Bologna (1999), alte acte normatve, inclusiv tratate şi pacte internaţionale la care RM este parte; 

Și altele. 

3. SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN DEZVOLTAREA USC 

Tranziţia economică dificilă şi declinul demografic afectează situaţia din sistemul de învățămînt autohton. Orientarea spre un sistem bazat pe competitivitate 

generează probleme legate de dimensionarea sistemului de învățământ superior.  

Numărul de studenţi în instituţiile de învăţămînt superior este în descreştere, după o expansiune semnificativă în anii ’90. Se menţin dezechilibrele 

structurale în formarea specialiştilor cu studii superioare pe specialităţi și specializări.   

Acest fenomen este caracteristic și pentru USC. 

Matricea calitativa a analizei SWOT 

A
na

li
za

 i
nt

er
nă

 

 

POZITIV NEGATIV 

Puncte forte Puncte slabe 

Avantaje 

- Existența brend-ului ”USC” 

-     Continuitate în formarea cadrelor pentru sistemul de învățământ superior din 

RM, inclusiv pentru USC; 

-    Experiență relevantă și determinarea colectivului de a dezvolta servicii  

- educaționale moderne; 

- Echipe de cercetare multidisciplinare cu experienţă şi disponibilitate pentru 

noile abordări în cercetare; 

- Prezenta acreditate și autorizare a  programe de studii.  

Capacități 

- Activitatea a centre de cercetare științifice care întrunesc laboratoare:  

- Concepte Departamentul de Managementul al Calităţii și Procesuri de 

Instruire (în continuare - DMCPI) în strategii de modernizare a procesului 

educaţional USC;  

- Probleme actuale studiu regional asupra specialiștilor în domeniile: ştiinţe 

ale educaţiei, ştiinţe economice, ştiinţe umanistice, ştiinţe agricole, 

inginerie și activități inginerești, tehnologii de fabricare și prelucrare, drept, 

Insuficiență a puterii de competiție 

- Resursele umane limitate şi cu o medie de vârstă relativ ridicată, precum şi ritmul încă 

lent de atragere şi formare a tinerilor: cadre didactice si cercetători, generat, în principal; 

- Motivarea slabă pentru autodezvoltare a staff-ului academic, în rezultat - lipsa 

mobilităţii; 

- Nivelul modest de implementare a rezultatelor de cercetare în practică. 

- Nivelul scăzut de motivare a cadrelor pentru cercetare. 

- Participarea în proiecte naţionale şi internaţionale este insuficientă. 

- Implicarea insuficientă a studenţilor în cercetarea ştiinţifică. 

- Ritmuri relativ lente de cercetare şi finalizare a rezultatelor cercetării, generate de 

infrastructura insuficientă şi uzura morală a echipamentelor; 

- Insuficienţa conexiunilor cu verigile de transfer în practică a rezultatelor cercetării; 

- Parteneriate incipiente pe diseminarea rezultatelor cercetărilor pentru a atrage masteranzi 

şi doctoranzi, care să devină potenţiali cercetători; 

Financiar: 

- Lipsa unui fond de finanţare a cercetărilor în proiecte interne. 

- Niveluri de recompensare a staff-ului cu mult sub nivelul din ţările europene dezvoltate; 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._881_din_18.12.2009_recomandari-cadru_evaluarea_activitatii_de_invatare_stuudentului.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._140_din_27.02.2006_ghid_de_implementare_a_sistemului_national_de_credite_de_studiu_snc.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._41_din_30.01.2004_regulamentul_cu_privire_la_efecte_juridice_ale_actelor_de_studii_r-le_est-1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._41_din_30.01.2004_regulamentul_cu_privire_la_efecte_juridice_ale_actelor_de_studii_r-le_est-1.pdf
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servicii;  

- Existenţa sub egida USC a Şcolii Doctorale pe profilul în domeniile 

educație, economice, drept; 

- Participarea în parteneriate în scopul asigurării calității procesului 

educațional și de cercetare. 

Resurse, bunuri, cadre 

- Experienţa pozitivă şi determinarea conducerii USC pentru susţinerea 

proiectelor complexe de dezvoltare logistică şi profesională, cu efecte pe 

termen mediu şi lung; 

- Experienţă de participare în proiecte de cercetare instituţionale, pentru 

tineri cercetători, în cadrul Programelor de stat bilaterale, internaţionale; 

- Existenţa instrumentelor de evaluare periodică a activităţii 

educaționale și decercetare. 

Marketing 

- Profiluri ştiinţifice și specialități importante din punct de vedere strategic; 

- Atenţie sporită absolvenţilor din partea instituțiilor statului; 

- Posibilitatea de a realiza investigaţii în bază de proiecte obţinute prin concurs; 

- Posibilitatea de a publica în reviste cu impact; 

- Posibilităţi de realizare a cercetărilor la intersecţie de domenii ştiinţifice; 

- Atenţie sporită absolvenţilor din partea pieţii, ceea ce va crea o cerere 

crescută pentru cercetarea ştiinţifică. 

- Starea materială nefavorabilă a studenţilor impune angajarea majorităţii lor în câmpul 

muncii ca rezultat frecvenţa la studii este redusă; 

- Nivel scăzut al condiţiilor de trai ale studenţilor în căminul studenţesc; 

Vulnerabilități 

- Lipsa unor mecanisme clare, eficiente de realizare a relaţiilor cu piaţa muncii şi 

comunitatea 

Activităţile logistice şi administrative sunt încă insuficient implicate în asistarea 

coerentă şi promptă a activităţii USC; 

- Lipsa unui plan strategic de dezvoltare a bazei materiale; 

Continuitate 

- Activităţile de învăţare independentă descrise în programele analitice necesită schimbări 

esenţiale. 

- Nivelul scăzut de mobilitate academică a studenţilor şi profesorilor. 

- Admitere limitată pentru cetățeni străini. 

- Lipsa diversităţii ofertei educaţionale de formare continuă 

- Lipsa programelor in limbi straine de studii 

Procese și sisteme 

- Activităţi birocratice multiple, generate de autorităţile publice, legislaţia stufoasă şi în 

permanentă schimbare; 

- Relaţiile internaţionale la un nivel scăzut. 

- Conlucrarea insuficienta intrauniversitară la nivel de facultăţi şi pe plan extern cu alte 

universităţi şi instituţii de cercetare; 

- Vizibilitatea scăzută pe plan internaţional; 

Management, succesiune 

- Sistemul managerial insuficient orientat pe evaluarea şi cuantificarea periodică şi sistematică a 

performanţelor didactice și de cercetare axat pe gradul de transfer al rezultatelor cercetării. 

- Implicarea studenţilor în actul de guvernare este una formală. 

Moral, leadership, angajament 

- Managementul calităţii este puţin eficient. 

 Oportunități Ameninţări şi vulnerabilităţi 

A
na

li
za

 

ex
te

rn
ă 

Dezvoltarea marketingului 

- Vulnerabilitatea competitorilor care oferă servicii în același domeniu ca și 

USC 

- Identificarea unor noi nișe în piața serviciilor educaționale 

Efecte de mediu 

- Burse oferite de proiectele interne și internaționale 

- Economie slab dezvoltată în țară și tendința de exod a tinerilor peste hotare 

Cerințele pieții 
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- Preocuparea conducerii USC pentru formarea şi perfecţionarea cadrelor 

didactice și a cercetătorilor în centre de competenţă recunoscute pe plan 

international; 

- Echipe de cercetare cu experienţă şi disponibilitate pentru noile abordări în 

științe ale educației, științe exacte și ale naturii; 

- Produse ştiinţifice de înalt nivel, realizate în echipe interdisciplinare şi 

diseminate în publicaţii de prestigiu. 

Noi posibilități de ieșire pe piață 

- Deschidere pentru noi parteneriate;  

- Extinderea geografiei: export și import de servicii prin mobilități academice 

și de cercetare; 

- Identificarea unor necesități nesatisfăcute ale consumatorilor; 

- Relaxarea reglementărilor privind aprobarea de noi specialități, specializări; 

- Modificări ale barierelor pieții externe; 

- Dezvoltarea business-ului și a producției bazate pe cercetare; 

- Tendințe ale stilului de viață; 

- Extinderea relaţiilor de parteneriat cu instituţii prestigioase cu profil similar; 

- Lărgirea spectrului de mobilităţi la nivel internaţional pentru cercetători şi 

studenţi; 

- Crearea Centrelor de cercetare cu unităţi titulare; 

- Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare. 

- Tehnologii noi, servicii, idei care necesită o infrastructură costisitoare 

- Schimbări în gusturile consumatorilor și orientarea tineretului spre profiluri umaniste 

Obstacole 

- Sustenabilitate și sprijin financiar insuficiente 

- Optimizarea sistemului de învățământ superior din  RM prin comasarea sau lichidarea 

USC 

Intenții ale competitorilor de a oferi servicii mai ieftine pe domeniile de interes ale USC 

- Noi acte legislative și normative neprielnice dezvoltării USC 

-   Imposibilitatea de a cofinanţa realizarea cercetărilor din cauza managementului ineficient la 

nivel de sistem educaţional care este condus pe principii un tip special de activitate socială  

- Insuficienţa personalului tehnic calificat 

- Sarcina didactica a cadrelor va rămâne prea voluminoasă şi nu va avantaja participarea 

cadrelor didactice universitare la realizarea cercetărilor ştiinţifice 

- Exodul cadrelor didactice si de cercetare tinere. 

 

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A USC PENTRU PERIODA 2022-2027 

4.1. Cadrul strategic 
Documentele de politici naţionale de referinţă pentru strategia pe care şi-o propune USC sunt: 

Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”; 

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”; 

Strategia Naţională de Dezvoltare a RM “Moldova - 2030”.  

4.2. Principiile strategiei 
Rigoarea. Analiza efectuată, soluţiile propuse şi viziunea strategică se referă la fiecare proces şi componentă ale sistemului educaţional, astfel încît 

operaţionalizarea SDI să conducă la atingerea deplină a tuturor obiectivelor propuse. 

Reconsiderarea. SDI propune o serie de măsuri, avînd la bază principii şi abordări moderne care să aibă impact asupra dezvoltării USC. 

Eficienţa. Procesele instituționale şi problemele identificate sînt analizate în mod obligatoriu şi din punctul de vedere al eficienţei investiţiei banului public, 

unul dintre obiectivele SDI fiind acela de a menține calitatea serviciilor educaţionale și eficiența funcțională cu cheltuieli optime. 
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Adaptarea. Soluţiile aplicate cu succes în alte instituții sunt adaptate la realităţile USC, astfel încît să producă un impact maxim la nivel academic și 

managerial. 

Viabilitatea instituţională. Organigrama USC reevaluată a fost analizată în detalii din punctul de vedere al funcţionalităţii, astfel încît responsabilităţile 

fiecărui nivel decizional, precum şi raporturile dintre subdiviziun bazate pe respectarea principiului echilibrului în decizii, să fie clar stabilite şi delimitate. 

 

5. CADRUL FINANCIAR AL USC 

5.1.  Venituri și cheltuieli 
Procedura bugetară la nivelul USC  se derulează sub rigorile legislației privind utilizarea resurselor financiare publice, cu respectarea principiilor 

universalităţii, unității, echilibrului bugetar. 

Procedura bugetară va urmări obiectivul general de eficiență, eficacitate, economie. Procedura bugetară va urmări, de asemenea, asigurarea echilibrului 

bugetar, prin dimensionarea corelată a veniturilor și cheltuielilor. 

În realizarea veniturilor, cu predilecție a celor din resurse proprii, procedura internă va asigura recuperarea acestora în termen, prin instrumentele juridice 

disponibile, precum și a eventualelor arierate. 

În executarea creditelor bugetare se vor asigura cu maximă rigoare, respectarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, precum și 

a celor privind controlul financiar- preventiv. 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Elaborarea la termen a proiecțiilor bugetare și a rapoartelor bugetare anuale, la nivelul USC și a fiecărei structuri: facultate, catedrei, departament, centru 

etc.  

2) Distribuirea echitabilă a resurselor bugetare în USC și pentru fiecare structură, 

raportat la criterii obiective, așa cum rezultă din principiul finanțării per student și la veniturile proprii. 

3) Monitorizarea continuă a procedurii bugetare. 

4) Monitorizarea continuă a procedurilor de achiziție publică, pentru a se respecta procedurile legale și a elimina riscul unor cheltuieli nelegale, precum și 

pentru a se asigura optimizarea cheltuielilor astfel contractate. 

5) Evaluarea anuală a situației financiare a fiecărei structuri, cu scopul de a identifica și stimula/corecta excedentul/deficitul bugetar. 

6) Menținerea veniturilor din alte surse de finanțare: taxă, finanțări nerambursabile, venituri proprii. 

Criteriile de performanță privesc la această secțiune, starea financiară generală a USC, în sensul asigurării echilibrului bugetar, reflectat prin: proiecțiile 

bugetare anuale și conturile anuale de execuție bugetară; rapoartele Curții de Conturi și a altor organisme de control; Strategia anuală de repartizare pe trimestre a 

veniturilor șicheltuielilor; Planul anual de achiziții publice; Rapoartele anuale privind starea de excedent/deficit pentru fiecare structură, cu evoluție favorabilă în 

timp. 

5.2. Surse alternative de finanțare 
În baza autonomiei universitare, USC are dreptul și competența de a realiza venituri proprii din taxe de şcolarizare şi alte tipuri de taxe, sponsorizări şi 

activităţi economice. Față de aceste surse de finanțare, obiectivul managerial continuu constă în menținerea nivelului de colectare, având în vedere limitări 

contextuale, cum ar fi scăderea natalității.Pentru a complini resursele financiare, ne propunem centrarea accentului bugetar pe venituri din fonduri externe. 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 
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1) Întocmirea unei Strategii de atragere a investițiilor din fonduri externe cu un orizont de timp similar cadrului de programare financiară de la nivel național 

și european. Strategia se va fundamenta atât pe Planul strategic al USC, pe planurile operaționale, cât și pe o analiză a nevoilor la nivelul Facultăților, 

Departamentelor și Centrelor etc. Documentul va realiza o împărțire a proiectelor în funcție de programele de finanțare din Fondurile naționale și europene 

Structurale şi de Investiții, din Programe de cooperare teritorială, din Programul Cadru Orizont 2020 - pentru proiecte dezvoltate în parteneriat în domeniul cercetării 

și inovării, și din alte programe. 

2) Stabilirea unui dialog instituțional eficient cu autoritățile de management și organismele de implementare, atât în faza de consultări și precontractare, 

cât și în faza de implementare și sustenabilitate. 

3) Întocmirea studiilor de fezabilitate pentru obiective investiționale: Baza Sportivă de pe strada Gavrilov, cămine. 

4) Întocmirea și adaptarea continuă a unui calendar al finanțărilor accesibile și a proiectelor propuse spre finanțare. 

5) Depunerea și implementarea proiectelor de finanțare, inclusiv asigurarea activităților suport pentru proiectele structurilor USC. 

Criteriile de performanță privesc creșterea ponderii surselor de finanțare externă, reflectate prin: strategia de atragere a investițiilor din fonduri externe; 

participarea la acțiuni organizate de autoritățile de management/ organisme de implementare; calendarul finanțărilor și proiectelor; studii de fezabilitate întocmite, 

proiecte elaborate și depuse, pentru obținerea de finanțare; contracte de finanțare încheiate/executate. 

5.3. Patrimoniu 
USC are un patrimoniu considerabil, obiectivul central constând în buna gestionare și administrare, consolidarea acestuia, precum și eventuale extinderi 

aledomeniul universitar. 

Patrimoniul USC presupune în administrare o abordare pe mai multe dimensiuni: spații didactice, caminul și facilități studențeşti, labaratorii de cercetare. 

Baza materială care servește comunitatea academică influențează calitatea rezultatelor de predare și cercetare. Obiectivul privind baza materială constă 

într-o continuă îmbunătățire, prin alocarea eficiență de resurse și atragerea unor noi surse de finanțare (publice și/sau private). 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Îmbunătățirea continuă a facilităților aferente activităților de predare și cercetare, precum și dezvoltarea de noi proiecte investiționale de extindere. 

2) Dezvoltarea unui proiect investițional pentru modernizarea spațiilor de desfășurare a activităților de predare și cercetare. Obținerea de finanțare publică 

nerambursabilă din fonduri guvernamentale și/sau europene precum și cofinanțarea din venituri proprii. 

3) Dezvoltarea de proiecte de amenajare a unor spații de socializare comune destinate uzului comunității academice. 

4) Asigurarea unor spații optime pentru activitățile de educație și cercetare prin achiziții / renovări /construire. 

5) Asigurarea unui confort standard în toate spațiile de cazare și spaţiile ce servesc studenții. 

6) Asigurarea unei proceduri transparente de alocare a resurselor destinate studenților: cazare, burse, sprijin material. 

Criteriile de performanță privesc gestiunea eficientă a patrimoniului USC, cu maximă economie și prudență, reflectate prin: inventarierea, intabularea, 

definitivarea situației juridice a bunurilor aflate în proprietatea ori administrarea fondator; intabulare, studiu de fezabilitate, identificare finanțare; volumul de spații 

igienizate/renovate/ reorganizate; calendarul de reabilitare a căminelor USC şi graficul de execuție; generalizarea unui model de confort standard al spațiilor de 

cazare pentru studenți. 

 

6. CADRUL INSTITUŢIONAL 

6.1. Cadrul instituţional este prezentat de Carta USC, regulamentele interne USC, programe de studii pe domenii, specialităţi şi specializări, realizate pe cicluri, 
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fixîndu-şi ca obiectiv general creşterea performanţelor managementului instituţional, educaţional şi investigaţional în scopul integrării USC în Spaţiul European al 

Învăţămîntului Superior. 

Structura instituţională a Universităţii este reflectată în Organigrama USC.  

În conformitate cu domeniile de activitate distingem următaoarele direcții: activitatea manageriala; activitate științifică și releații internaționale; activitate 

didactică, dezvoltare curriculară și problemele studenților; activitatea pentru promovarea imaginii și dezvoltarea patrimoniului; planificarea și gestionarea 

economico-finaciară; planificarea și evidența resurselor umane. 

Toate subdiviziunile reflectate în organigrama USC sunt obligate să-și planifice activitatea pe termen lung, mediu și scurt și să raporteze despre 

performanțele colective la sfărșitul anului și la expirarea termenului de realizare a obiectivelor strategice. 

SDI stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a procesului de planificare a activităţii, criteriile de evaluare a performanţei colective în cadrul USC. 

Planificarea activităţii reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor, acţiunilor şi subacţiunilor la nivel de subdiviziune structurală. 

Evaluarea performanţei colective reprezintă procesul prin care se evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi activităţilor/acţiunilor prevăzute în Planul 

anual de acţiuni la nivel de universitate şi în Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală. 

Etapele procesului de planificare a activităţii sînt următoarele: stabilirea obiectivelor strategice la nivel de universitate în cadrul  Programului de dezvoltare 

strategică; stabilirea anuală a obiectivelor şi acţiunilor la nivel de universitate; stabilirea anuală a obiectivelor, acţiunilor şi subacţiunilor la nivel de subdiviziune 

structural. 

Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală se elaborează de către şeful acesteia, în mod participativ, în baza prevederilor Planului anual de 

acţiuni al USC, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a subdiviziunii şi a altor documente relevante, pînă la 31 ianuarie pentru anul curent. 

În Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală se stabilesc 3 - 7 obiective, pentru fiecare obiectiv se stabilesc acţiuni, subacţiuni, indicatori 

de produs/rezultate, precum şi termenele de realizare indicate pe semestre.  

 În planul anual de acţiuni pot fi incluse şi alte componente, dacă şeful subdiviziunii consideră că acestea sînt importante pentru realizarea eficientă a 

activităţii planificate. 

Planurile anuale de acţiuni se colectează şi se păstrează de către subdiviziunea resurse umane. 

Organigama instituției poate fi modificată la propunerea rectorului USC cu aprobarea de Senatul USC. 

Procesul de evaluare a performanţei cuprinde următoarele etape: evaluarea performanţelor profesionale ale angajaților; evaluarea performanţei colective la 

nivel de subdiviziune structurală/universitate. 

Evaluarea performanţei colective se efectuează în cazul fiecărei subdiviziuni structurale din cadrul USC. 

Raportul anual de activitate se prezintă colectivului USC și se plasează pentru uz intern pe pagina web a USC. 

6.2. Capacitate administrativă 
Consolidarea capacității administrative este un obiectiv continuu și este o temă transversală a planului de management. Componenta administrativă 

acționează ca un element suport pentru îndeplinirea funcțiilor de educație și cercetare, fiind totodată una dintre componentele de bază pentru sustenabilitatea 

activității. Obiectivul constă în îmbunătățirea serviciilor administrative de la nivelul universității, în vederea eliminării disfuncționalităților din actul de 

administrare. În urma unei analize de sistem, se impune întocmirea unui plan de măsuri clare (cuprinzând: proceduri sectoriale revizuite, măsuri pentru asigurarea 

calității,instruirea personalului), în scopul reducerii impactului disfuncționalităților din actul de administrare asupra bugetului instituției. 
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Management 
Obiectivul specific este asigurarea unui management sustenabil, prin funcționarea optimă a instituției și dezvoltarea de noi investiții. Algoritmul de lucru 

se va fundamenta pe un sistem de analiză și raționalizare a costurilor de funcționare și dezvoltare a componentelor capabile să atragă fonduri externe (programe cu 

finanțare guvernamentală, programe cu finanțare europeană - Fondurile Europene Structurale şi de Investiții, fonduri private). 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Evaluarea permanentă a realizării obiectivelor operaționale și ajustarea strategiilor pentru atingerea lor. 

2) Evaluarea permanentă a activității structurilor de management: rector, prorectori, decani etc. 

Criteriile de performanță privesc întreaga activitate a componentelor de conducere a USC, reflectate în: Raportul anual al Rectorului privind starea USC; 

Raportul anual al prorectorilor, decanilor, catedrei,  și alte structuri; Progresul la nivelul USC și al fiecărei structuri privind managementul integrat al resurselor. 

Eficiență și transparență 
Un obiectiv al procesului managerial este eficiența procedurilor financiare și administrative. De asemenea, constituie un obiectiv subsumat și transparența 

la nivelul utilizării resurselor publice și la nivelul luării deciziilor. 

Acțiunile de consolidare administrativă privesc dezvoltare de proceduri sectoriale în îndeplinirea funcțiilor de bază - educație și cercetare - ale USC 

(desfășurarea procedurilor de achiziții) și reducerea impactului disfuncționalităților din procedurile bugetare (rata de cheltuieli neeligibile din proiecte cu finanțare 

externă). 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Revizuirea distribuției de competențe în procesul administrativ (componentă bugetară și administrativă) conform principiului justei aşezări a 

competențelor. 

2) Revizuirea/elaborarea regulamentelor şi procedurilor aplicabile operațiunilor administrative pentru a se asigura simplificarea, reducerea timpilor, 

reducerea blocajelor etc. 

3) Monitorizarea şi reducerea ratei de cheltuieli neeligibile din proiecte cu finanțare externă. 

4) Asigurarea transparenței procedurilor bugetare și administrative prin publicarea informațiilor de interes public în registrele naționale publice, pe site-

ul USC ori în alte spații specifice. 

Criteriile de performanță sunt creșterea eficienței și transparenței bugetare și administrative, reflectate prin: inventarul situației cheltuielilor 

eligibile/neeligibile din proiectele pe ani, cu identificarea cauzelor specifice; reducerea progresivă în exercițiile financiare următoare a cheltuielilor neeligibile din 

finanțări naționale ori externe; regulamentele administrative revizuite/ nou elaborate; piste interne de comunicare, operațiuni simplificate; informații de interes 

public comunicate eficient și în termen. 

Comunicare şi relații publice 
USC este o entitate vie, componentă a mediului social, care primește și transmite constant mesaje publice, cu conținut cultural, profesional, moral. 

În acest sens, un obiectiv este creșterea nivelului de comunicare din şi spre USC, atât către mediul social, cât și către viitori studenți, studenți, personal, 

alumni. 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Promovarea și dezvoltarea continuă a imaginii USC. 

2) Promovarea unui dialog continuu cu formatorii de opinie, presa locală și națională. 
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3) Promovarea unui dialog intercultural continuu cu comunitatea academică. 

4) Promovarea unui dialog intercultural continuu cu viitorii studenți. 

Criteriile de performanță sunt diversificarea formelor şi ritmului de comunicare prin  realizarea Strategia de comunicare (proiectele de comunicare 

informală), organizate (concerte, marșuri, festivaluri etc.). 

 

7. OBIECTIVE STRATEGICE ALE USC 

№ Obiectivul strategic Acţiuni prioritare 

1.  

 

Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaţionale. Modernizarea 

curriculumului universitar din perspectivele centrării pe 

competenţe şi pe necesităţile mediului economic.* (Anexa 1) 

- Schimbarea paradigmei curriculumului universitar în corespundere cu noile 

tendinţe şi concepte curriculare. Modernizarea curriculumului universitar din 

perspectiva tehnologiilor didactice moderne, inclusiv a celor informaţionale şi 

comunicaţionale. 

- Implicarea mediului de afaceri în procesul de dezvoltare curriculară şi corelare a 

curriculumului cu Cadrul Naţional al Calificărilor: curriculum relevant, racordat la 

cererea pieţei muncii. 

- Consolidarea sistemului de evaluare pe principii de echitate, axare pe măsurarea 

competenţelor relevante pentru viaţa individului şi pentru piaţa muncii. 

- Modernizarea şi promovarea unui management al calităţii participativ, cu 

implicarea activă a structurilor la nivel de facultate (profesori şi studenţi) şi cu 

reprezentanţii pieţei muncii. 

- Asigurarea calității procesului educațional în scopul acreditarii si reacreditarii 

academice. 

2 Promovarea cercetării ca instrument de formare profesională 

avansată şi vector de promovare a performanţei şi calităţii. 

Consolidarea capacităților de cercetare ştiinţifică și integrare a 

proceselor investigational și educational. 

 

- Promovarea performanţei în cercetare drept criteriu de evaluare şi promovare a 

calităţii programelor de formare profesională şi a personalului din învăţămîntul 

superior. 

- Elaborarea standardelor minime de performanţă în cercetare, necesare pentru 

obţinerea titlurilor ştiinţifice.  

- Instituirea și aplicarea de mecanisme de atragere a tinerilor cercetători 

performanţi în cariera universitară. 

- Instituirea și aplicarea de mecanisme transparente şi competitive de susţinere 

financiară a cercetării realizate de cadrele didactice universitare cu performanţe 

dovedite în activitate. 

- Inițierea elaborării, coordonării şi derulării unor proiecte de cercetare în 

colaborare cu partenerii USC din fonduri externe. 
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- Crearea unor echipe de cercetare cu vizibilitate internaţională pentru integrarea în 

diferite competiţii de cercetare. 

- Susţinerea revistei ştiinţifice ”Acta et Comentationes” pentru acreditarea ca 

revistă de profil în scopul sporirii vizibilităţii şi promovării imaginii USC pe 

diferite portaluri academice şi de cercetare. 

- Încurajarea organizării și participării la evenimente ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. Dezvoltarea cercetării aplicate cu impact social şi contribuţii asupra 

dezvoltării durabile a tării. Inițierea elaborării, coordonării şi derulării unor proiecte 

de cercetare interne. 

3 Adoptarea și implementarea unei politici de activizare a 

relațiilor de colaborare în plan national și internaţional. 
- Dezvoltarea de parteneriatele academice şi sociale durabile, axate pe beneficii 

comune pe termen lung. 

- Promovarea dialogului intercultural cu societatea civilă şi cu mediul de afaceri 

pentru stabilirea domeniilor de interes comun. 

-  Elaborarea mecanismelor eficiente de stimulare a agenților economici să 

contribuie la dezvoltarea bazei tehnico- materiale și didactice a USC, să susțină 

organizarea stagiilor de practică pentru studenți și să participe la proiecte de 

promovare și organizare a învățămîntului. 

- Participarea la programele şi proiectele de cooperare la nivel regional şi 

internaţional, promovate de organizaţiile internaţionale. 

- Cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior cu profil pedagogic și 

instituțiile de învățământ general pentru dezvoltarea competenței interculturale la 

copii și tineri. 

4 Valorificarea potențialului activităţilor profesionale, sociale, 

culturale şi sportive ale studenţilor. 
- Perfecţionarea sistemului de recunoaştere şi transfer al creditelor în scopul 

facilitării mobilităţilor studenţilor atât pe plan internaţional, cât şi pe plan naţional. 

- Instituirea unui sistem de monitorizare a traiectoriei academice şi de facilitare a 

integrării profesionale: dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare 

profesională. 

- Stimularea implicării partenerilor în dezvolatarea programelor de master şi 

doctorat care să corespundă solicitărilor mediului socio-economic. 

- Modernizarea strategiei de ghidare şi consiliere în carieră a studenţilor. 

- Crearea unui mecanism de monitorizare a evoluţiei profesionale a absolvenţilor. 

- Dezvoltarea și instituționalizarea mecanismelor de consultare a opiniei studenților 

de la toate ciclurile de învățămînt, în conformitate cu standardele naționale și 

internaționale de participare a tinerilor în procesul de management și luarea 
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deciziilor. 

- Instruirea cadrelor manageriale şi didactice pentru înțelegerea importanței 

conceptului de opinie a studentului și a integrării acestuia în demersul educațional. 

- Încurajarea constituirii și susținerea activității asociațiilor studenților ca platformă 

de comunicare și de evaluare a politicilor educaționale. 

- Activizarea participării studenților în activitatea asociațiilor și consiliilor de 

orientare profesională, socială, culturală şi sportive. 

- Valorificarea potențialului sistemului de mentorat la trei niveluri: mentoratul 

pentru stagiile de practică pedagogică; mentoratul pentru tinerii specialiști (de 

inserție); mentoratul de dezvoltare profesională la locul de muncă. 

- Diversificarea structurilor de educaţie complementară. 

5 Modernizarea și eficientizarea managementului institutional al 

USC. Dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea eficientă a 

infrastructurii universitare. Crearea și dezvoltarea Spațiului 

Informațional al USC. 

- Dimensionarea eficientă a structurii USC în conformitate cu tendinţele actale şi 

corespunzătoare standardelor actuale de calitate. 

- Stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial la nivel de 

subdiviziuni. 

- Creşterea eficacităţii şi eficientizarea managementului prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale. 

- Angajarea cadrelor manageriale profesioniste și adoptarea unor programe de 

perfecționare a managerilor și angajaților în scopul îmbunătățirii capacității și 

sporirii eficienței de gestionare a subdiviziunilor. 

- Recompensarea cadrelor didactice, stiintifice și manageriale în funcţie de 

performanţa profesională, capabilitatea de proiectare a activităţilor de învăţare si 

cercetare axate pe necesităţile educaţionale individuale ale beneficiarilor. 

- Instituirea mecanismelor de feed-back operativ în procesul de planificare şi 

monitorizare a activității subdiviziunilor. 

- Continuarea şi îmbunătăţirea serviciilor informatizate ale bibliotecii, dezvoltarea 

bibliotecii virtuale, alocarea unor spaţii suplimentare în campusurile universitare. 

- Elaborarea unor inițiative cu privire la dezvoltarea cadrului normativ pentru 

facilitarea acordării de servicii private în educaţie şi a constituirii de parteneriate 

sectoriale, intersectoriale, naţionale şi internaţionale. 

- Implementarea politicilor de diversificare a surselor de finanţare şi stimularea 

acumulării resurselor suplimentare în sprijinul învăţămîntului. 

- Identificarea resurselor și capacităților în scopul eficientizării funcționării USC 

pentru a putea pretinde la finanţare complementară în baza performanţei 
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instituţionale. 

- Idnetifcarea posibilităților de a organiza și presta activități antreprenoriale 

folosind baza didactico-materială a instituţiei în scopul obţinerii de venituri 

proprii. 

- Asigurarea condițiilor necesare satisfacerii standardelor de calitate pentru 

infrastructură, normativelor funcţionale, sanitaro-igienice şi de securitate. 

- Includerea în planul de dezvoltare a programelor de achiziție de publicații 

științifice și beletristică, abonarea la publicații periodice și asigurarea pentru 

biblioteci a accesului la baze de date. 

- Dezvoltarea infrastructurii digitale. 

- Crearea și dezvoltarea Spațiului Informațional Instituțional. 

- Formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice universitare. 

6 Intensificarea procesului de internaţionalizare a activităţilor 

academice, de cercetare și de formare continua a staff-ului USC. 
- Expedierea revistelor și culegerilor de articole editate de USC tuturor partenerilor.  

- Încurajarea cooperării cadrelor didactice şi a cercetătorilor USC cu partenerii din 

străinătate.  

- Stimularea mobilității cadrelor didactice și a studenților. 

- Atragerea de profesori invitaţi, cercetători de excelenţă internaţională de la 

universităţi şi centre de cercetare de prestigiu pentru activităţi academice în cadrul 

USC. 

- Creşterea semnificativă a numărului de publicaţii ştiinţifice în colaborare cu 

parteneri din străinătate. Participarea activă în proiecte internaţionale de mobilitate 

academică - Erasmus+, AUF, DAAD, CEEPUS. 

- Diversificarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice și de 

conducere, adoptarea sistemului de credite de studii profesionale cumulative şi de 

autoformare. 

- Încurajarea diversității ofertanților de programe de formare continuă la locul de 

lucru. 

- Instituirea unui sistem de beneficii sociale pentru cadrele didactice care 

demonstrează competenţe necesare pentru creştere şi dezvoltare personală, socială 

şi profesională. 

- Instituirea unui mecanism de realizare a feedback-ului (conexiunii inverse) 

privind calitatea şi efectele participării cadrelor în formarea profesională continuă. 

- Încurajarea particpării cadrelor didactice în asociaţii profesionale. 

- Orientarea sistemului de perfecţionare a cadrelor în conformitate cu cererea şi 
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necesarul de noi competenţe, prin promovarea inovațiilor din domeniul 

pedagogiei, psihologiei, didacticii și activităților de consiliere metodică. 

- Implementarea sistemului de credite de studii profesionale în practica de atestare a 

cadrelor didactice universitare. 

7 Consolidarea imaginii şi intensificarea acţiunilor de promovare a 

universității. 

 

- Realizarea diverselor materiale de promovare a imaginii universităţii (broşuri, 

pliante, filmuleţe, etc) în limbile romănă şi engleză. 

- Pubicarea anuală a pliantelor de prezentare a facultăţilor şi a ofertei lor 

educaţionale. 

- Îmbunătăţirea prezenţei pe web a USC prin dezvoltarea în continuare a site-ului 

universităţii (în limbile romănă, engleză şi rusă), ţinând cont de criteriile de 

evaluare a web-clasamentelor internaţionale. 

- Intensificarea eforturilor de menţinere a USC în topul academic al instituţiilor de 

invăţămant superior din RM. Promovarea în presă, inclusiv on-line, a 

evenimentelor, de orice natură, care se desfăşoară la facultăţi şi universitate în 

ansamblu. 

- Promovarea sistematică în mass-media a rezultatelor ştiinţifice deosebite, obţinute 

de către cadrele academice ale USC, a participărilor la evenimente ştiinţifice 

relevante de nivel naţional şi internaţional. 

- Realizarea activităţilor de marketing în incinta liceelor, colegiilor, scolilor 

profesionale din RM. 

- Realizarea evenimentelor dedicate potenţialilor studenţi (Ziua Uşilor Deschise, 

scoli de vară, training-uri, seminare, olimpiade etc). 

- Valorificarea oportunităţilor de comunicare şi promovare on-line pe reţelele de 

socializare. Participarea la târguri de oferte educaţionale şi expoziţii ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale. 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu reprezentanţii mediului economic şi 

implicarea lor în realizarea diverselor evenimente organizate la sau de către USC. 

- Realizarea diverselor materiale de promovare a imaginii universităţii (broşuri, 

pliante, filmuleţe, etc) în limbile romănă şi engleză. 

- Pubicarea anuală a pliantelor de prezentare a facultăţilor şi a ofertei lor 

educaţionale. 

- Îmbunătăţirea prezenţei pe web a USC prin dezvoltarea în continuare a site-ului 

universităţii (în limbile romănă, engleză şi rusă), ţinând cont de criteriile de 

evaluare a web-clasamentelor internaţionale. 
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- Intensificarea eforturilor de menţinere a USC în topul academic al instituţiilor de 

invăţămant superior din RM.  

- Promovarea în presă, inclusiv on-line, a evenimentelor, de orice natură, care se 

desfăşoară la facultăţi şi universitate în ansamblu. 

- Promovarea sistematică în mass-media a rezultatelor ştiinţifice deosebite, obţinute 

de către cadrele academice ale USC, a participărilor la evenimente ştiinţifice 

relevante de nivel naţional şi internaţional. 

- Realizarea activităţilor de marketing în incinta liceelor, colegiilor din RM. 

- Realizarea evenimentelor dedicate potenţialilor studenţi (Ziua Uşilor Deschise, 

scoli de vară, training-uri, seminare, olimpiade etc). 

- Valorificarea oportunităţilor de comunicare şi promovare on-line pe reţelele de 

socializare. Participarea la târguri de oferte educaţionale şi expoziţii ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale. 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu reprezentanţii mediului economic şi 

implicarea lor în realizarea diverselor evenimente organizate la sau de către USC. 

Obiectivele de dezvoltare a componentei educaționale USC sunt: îmbunătățirea experienței de învățare ca student, consolidarea recunoașterii internaționale 

pentru calitate în predare şi consolidarea cadrului instituțional pentru educație non-formală. În consecință, managementul activităților propuse ia în considerare 

consolidarea actului de predare în centrul căruia se află dezvoltarea personală a studentului. 

Învățământ centrat pe student 
Prin promovarea unui învăţământ centrat pe student, procesul educațional va fi bazat pe următoarele principii. 

Principiul echității în educație  
USC garantează un învățământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea cât și finalizarea studiilor pentru toți studenții înmatriculați și asigură 

realizarea obiectivelor educatiei interculturale. 

Principiul participării studenților la viața academică prin structurile de reprezentare. În calitate de membri cu drepturi depline ai comunității universitare și 

parteneri în procesul educațional, studenții sunt reprezentați în toate forurile consultative, deliberative și executive din cadrul universității. 

Principiul libertăților academice 
Garantarea libertății de exprimare a opiniilor, studenții având totodată dreptul de a se asocia în structuri sau organizații studențeşti cu caracter social, sindical, 

profesional, cultural, intercultural și sportiv. 

Principiul angajabilității 
Procesul educațional pentru student este necesar a fi orientat în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de a se angaja, 

a-și păstra locul de muncă și de a fi mobil pe piața muncii. 

Necesitatea implementării unor sisteme pentru a colecta și evalua feedback-ul de la instituții și companii. O astfel de comunicare este esențială, atât pentru 

sistem, cât şi pentru universitatea nostră. 

Principiul învățării individualizate 
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Dreptul la o evaluare care să urmărească în mod clar obiectivele de învățare ale cursului, cu relevarea aspectelor teoretice și practice aferente acestora. 

Dreptul studenților de a beneficia de trasee de învățare individualizate. În acest sens, studenților le este asigurat dreptul la libera alegere a cursurilor şi specializărilor, 

in conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învățământ. 

Strategia de dezvoltare USC însumează o serie de obiective: 
1) Atragerea unui număr constant de studenți din ţară și din străinătate, atât prin promovarea programelor de mobilități, cât și prin înmatricularea de studenți 

străini la programele de studii de licență, masterat sau doctorat cu predare în limbi de circulație internațională; 

2) Corelarea programelor de studii de licență, masterat și doctorat cu nevoile mediului de afaceri şi continua adaptare a acestora la noile condiții socio-

economice regionale, naționale și internaționale. Ne propunem consolidarea structurile parteneriale cu mediul de afaceri și mediile profesionale în vederea dezvoltării 

continue a curriculei către competențe adaptate la nevoile acestora. Dezvoltarea curriculei poate să conducă totodată la necesitatea creării de noi specializări 

(programede licenţă) sau de aprofundare a unor competențe (programe de master). Unul dintre obiective este identificarea unor căi de comunicare şi de realizare a 

unui feedback real între universitate şi instituții/companii/angajatori. 

3) Consolidarea colaborărilor în consorțiul Universitaria în domeniul doctoratelor. 

4) Accentuarea rolului activ al studenților în procesul de predare-învățare la fiecare disciplină studiată. 

5) Îmbunătățirea performanței personalului didactic și de cercetare. 

6) Consolidarea sistemului e-learning și creșterea gradului de utilizare și diversificarea tehnologiilor informaționale și de comunicații în derularea 

procesului educațional. 

7) Creșterea numărului de acțiuni aferente activității educaționale non-formale. Stimularea performanței în rândul studenților și a spiritului antreprenorial 

prin intermediul proiectelor. În ciclul de viață al activității de student și al învățării pe parcursul vieții este necesar ca Universitatea să asigure un cadru pentru 

educație non-formală sistematizată în funcție de ciclurile de formare. Instrumentele principale ale activității non-formale pe care avem în vedere să le dezvoltăm 

sunt proiecte on-line dedicate unor activități neconvenționale, seminarii, workshop-uri și conferințe, organizate într-un sistem interdisciplinar, în parteneriat și cu o 

preocupare pentru internaționalizare. 

8) Adaptarea/completarea ofertei de programe de studii cu programe de formare profesională continuă, mai flexibile și care oferă cadrul necesar învățării 

pe tot parcursul vieții și dobândirii de competențe corespunzătoare nevoilor pieței muncii. Dezvoltarea unor programe de studii adaptive (smart curriculum programs) 

care, prin conținut, să răspundă schimbărilor rapide de pe piața muncii. 

9) Încurajarea organizării unui număr mai mare de manifestări ştiințifice cu participare internațională (conferințe, şcoli de vară, simpozioane, seminarii 

etc.) şi valorificarea rezultatelor înedituri şi reviste de specialitate din străinătate. 

Criteriile de performanță sunt promovarea și consolidarea rolului USC ca actor internațional în educație, reflectat prin: bază de date actualizată cu parteneriate 

internaționale și potențiale de parteneriat; număr de facultăți/centre/şcoli doctorale parte în parteneriate internaționale; număr de studenţi în mobilitate internațională, 

în participări la conferințe, ateliere etc.; număr de programe de studii în parteneriat internațional, de extensiuni; număr de membri ai corpului profesoral participant 

la mobilitate internațională, la programe de predare în limbi străine; evenimente șiparteneriate internaționale: conferințe, şcoli devară, publicațiicomune, aderări la 

baze de date internaționale. 

10) Consolidarea cercetării multidisciplinare și intersectoriale și a colaborărilor naționale/internaționale în cercetare - tradiția manifestărilor științifice cu 

participare internațională asigură cadrul pentru trasarea şi implementarea unei strategii de cercetare transdisciplinară,  interdisciplinară cu problematici și soluții 

directe pentru mediul economic și social multicultural. În același timp, însuşirea temelor de cercetare prioritare  ca linii directoare pentru planurile de cercetare asigură 
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o deschidere spre cooperare cu instituții similare la nivel naționale și european in cadrul unor inițiative cu finanțare proprie sau externă. Colaborarea națională și 

internațională trebuie consolidată, astfel încât aceasta să se materializeze prin proiecte comune, inovatoare de cercetare și educație. Continuarea procesului de 

implementare a principiilor Cartei și Codului cercetătorului european. 

11) Susținerea tinerilor pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare - este orientată către implicarea doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe de 

cercetare continue, cu identificarea de soluții pentru creșterea nivelului finanțării și dezvoltarea relațiilor dintre mediul universitar și cel de afaceri, care sunt încă 

deficitare. În acest context, sprijinirea tinerilor cercetători și încurajarea acestora să efectueze stagii de formare și documentare (interne, internaționale și în mediul 

de afaceri) și realizarea de activităţi de doctorat în cotutelă sunt instrumente accesibile, care pot fi multiplicate. Studenții, ca element primordial al mediului academic 

trebuie sa beneficieze de un sprijin deosebit în privința activității de cercetare științifică prin încurajarea participării la manifestări științifice studențești organizate 

atât la nivel local sau de către instituțiile partenere prin a le facilita participarea, dar și prin a recompensa cele mai bune rezultate. 

12) Promovarea unui climat organizațional multicultural favorabil colaborării și cooperării – dezvoltarea unei culturi academice deschisă formării unui 

spațiu de dezvoltare, conectare, împărtășire de cunoștințe, favorabil dialogului;  

13) Creșterea calității cercetării prin susținerea cercetării de excelență și a formelor asociative de cercetare, prin inițierea și susținerea unor programe 

performante de cercetare științifică și prin colaborarea cu parteneri externi competitivi, precum și prin participarea la competiții naționale și internaționale pentru 

adjudecarea unor proiecte de cercetare științific. 

14) Stimularea, prin finanțare, a creării de echipe de cercetare interdisciplinare, care să reunească domenii și categorii de cercetători diferiți (inclusiv 

stimularea atragerii studenților la nivel de master). 

15) Îmbunătățirea metodelor de evaluare a cercetării și a proiectelor de cercetare științifică, precum și stimularea obținerii de rezultate performante. 

16) Continuarea sistemului intern de finanțare a unor proiecte de cercetare, selectate prin concurs și destinate, în primul rând, tinerilor cercetători care își 

desfășoară activitatea în cadrul USC. 

17) Întocmirea unor proiecte investiționale pentru dezvoltarea bazei materiale pentru activitățile de cercetare prin modernizarea spațiilor aferente activității 

de cercetare și dotarea cu echipamente. 

18) Întocmirea unor planuri de achiziții la nivel instituțional în concordanță cu obiectivele planurilor de cercetare în scopul asigurării coerenței proceselor. 

19) Susținerea materială a participării cercetătorilor, doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe de cercetare proprii sau în parteneriat, dezvoltarea bazei 

de documentare pentru activitatea de cercetare, inclusiv prin asigurarea accesului la bazele de date și bibliotecile on-line recunoscute; 

20) Stimularea şi sprijinirea financiară a depunerii de cereri de brevete de invenții naționale și internaționale, a publicării de cărți și studii cuprinzând 

rezultatele activității desfăşurate, a participării la manifestări științifice de prestigiu din țară și din străinătate. 

Cooperare cu mediul economic și social 
Dimensiunea de cooperare presupune implicarea personalului academic al USC în proiecte, care asigură intervenții socio-economice sau culturale. În egală 

măsură, cooperarea cu comunitatea are ca obiectiv relații de parteneriat cu administrația locală, instituții de planificare regională și mediul de afaceri. Într-o sinteză 

a modelelor de dezvoltare economică a orașelor post-industriale, mediul universitar joacă un rol semnificativ în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere. 

Într-un astfel de model de dezvoltare, comunitatea academică din lași, în parteneriat cu instituții locale şi regionale și cu mediul de afaceri, poate furniza input-ul 

necesar la nivel de cercetare şi transfer tehnologic, precum și resursa umană pregătită pentru dezvoltarea industriilor creative. 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Comunicarea interculturală constantă cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru cunoașterea nevoilor specifice Regiunii Sud și crearea premiselor 



 

20  

îndeplinirii misiunii asumate de USC în planul educației și al cercetării științifice. 

2) Implementarea unor sisteme specifice de colectare și evaluare a feedback-ul de la instituții şi companii din regiune, o astfel de comunicare fiind esențială, 

atât pentru sistem, cât și pentru instituțiile de învățământ superior. 

3) Crearea unui cadru formal de discuții cu reprezentanții mediului de afaceri, în vederea cunoașterii nevoilor și competențelor specifice necesare şi obținerii 

unui feedback din partea acestora privind performanțele absolvenților. 

4) Invitarea reprezentanților mediului de afaceri, pe cei ai administrației publice locale și centrale, ai societății civile multiculturale la principalele evenimen. 

 

8. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI 

8.1. Abordari metodologice în managementul performanței 
Managementul performanței este un proces de baza pentru a realiza schimbarea in organizatie el se bazeaza pe urmatoarele caracteristici: este un proces de 

integrare; comunică si transferă informații care conduc la schimbare; face translația dintre strategie catre acțiuni și rezultate măsurabile; motivează si recompensează 

acțiuni și comportamente care susțin obiectivele-cheie; susţine dezvoltarea abilitatilor manageriale care vor facilita elaborarea şi implementarea schimbarilor 

necesare pentru creşterea performantelor în organizaţie; implementarea sistemului de recompensare integrată poate constitui suportul motivării şi implicării tuturor 

colaboratorilor în promovarea, menţinerea şi dezvoltarea continuă a performanţelor ştiinţifice ale USC.  

Conceptul de dezvoltare a resurselor umane conține trei direcții de acțiuni, fiecare dintre acestea fiind arondate unei preocupări pe care o avem în legătură 

cu: 

1) calitatea procesului educaţional și de cercetare - implementarea unor planuri de formare a personalului academic și auxiliar, în vederea perfecționării 

metodelor de lucru și adaptarea lor la nevoile studenților şi/sau a mediului economic; 

2) asigurarea sustenabilității calității procesului educațional și de cercetare - un proces de selectarea în corpul academic, în calitate de cadre didactice 

titulare sau asociate, a specialiștilor cu recunoaştere națională sau internațională precum și promovarea celor mai buni absolvenți ai universității şi a doctoranzilor 

în activități didactice şi de cercetare ştiințifică; 

3) asigurarea funcțiilor de bază ale universității - optimizarea structurii organizatorice a personalului administrativ în vederea asigurării suportului necesar 

desfășurării în condiții optime a activităților didactice şi de cercetare. 

În vederea atingerii calității procesului educaţional și de cercetare, avem în vedere crearea oportunităților pentru efectuarea de stagii de pregătire, formare 

şi perfecționare la universități partenere din țară și străinătate de către personalul didactic și de cercetare. 

Direcții de acțiune şi măsuri specifice: 

1) Elaborarea şi aplicarea unor standarde ridicate, pentru recrutarea şi promovarea personalului didactic şi de cercetare ştiințifică, în concordanță cu normele 

şi practica existente în alte universități din țară şi străinătate. 

2) Facilitarea participării personalului în programe de formare profesională. 

3) Motivarea personalului didactic în scopul orientării spre excelența predării, cercetării, educației și activităților manageriale prin diferențierea individuală 

a recompenselor suplimentare în funcție de performanțele individuale. 

4) Crearea condițiilor pentru formarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic auxiliar și tehnico-administrativ. 

5) Crearea de instrumente în vederea stimulării participării personalului angajat în activități de predare/cercetare în programe de mobilități naționale și 

internaționale. 
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Criteriile de performanță constau în calitatea profesională a personalului şi gestiunea eficientă a resurselor umane în cadrul USC, reflectate prin: Numărul 

şi calitatea promovărilor personalului didactic, de cercetare științifică, didactic auxiliar și administrativ; Număr de participanți la mobilități naționale/internaționale 

pe categorii de personal; Rezultatele evaluărilor periodice de personal, cu evoluții în serviciile administrative. 

8.2. Finanțarea strategiei 
Costurile de implementare a prezentei SDI sînt dificil de estimat în absența unor detalii adiționale cu privire la modul specific de implementare a unor 

acțiuni prioritare.  

În consecință, costurile exacte pentru implementarea SDI vor fi estimate în procesul de planificare strategică pe termen mediu, precum și în procesul de 

prioritizare a solicitărilor de finanțare din partea subdiviziunilor. Finanţarea proceselor de implementare a SDI va fi efectuată de la bugetul de stat, din surse 

extrabugetare, prin atragerea de granturi, fonduri, sponsorizări şi alte surse legale, accentul punîndu-se pe extinderea ofertei de servicii acordate de USC. 

8.3. Alumni Inserția pe piața muncii 
Obiectivul natural al fiecărei universități este inserția pe piața muncii a viitorilor absolvenți. În acest sens, ne propunem corelarea continuă a programelor 

de studiu cu cerințele pieței muncii şi, implicit, adaptarea acestora spre maximum de inserție profesională. 

Comunitatea Alumni este un indicator de referință și de orientare a activităților USC. Totodată, prin comunitatea alumni, USC își sporește prestigiul 

identificându-se cu notorietatea și calitatea unor personalități ale vieții socio-economice. 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Crearea unor instrumente eficiente de monitorizare a inserției pe piața muncii, prin identificarea absolvenților pe promoții, domiciliu și locul de muncă. 

2) Evaluarea internă a inserției pe piața muncii, prin corelarea datelor culese cu informațiile din registrul matricol. 

3) Identificarea problemelor de inserție pentru fiecare program de studii, printr-o analiză cronologică și diacronică. 

4) Creștere gradului de inserție profesională în contextul diversității culturale în timp, prin adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieții muncii. 

5) Utilizarea aceloraşi instrumente pentru Crearea unui program de identificare a absolvenților și consolidarea relației cu comunitatea Alumni. 

Criteriile de performanță constau în cunoaşterea și ameliorarea inserției profesionale și relației cu comunitatea Alumni, reflectate prin: bazădedateprivind 

inserția pepiațamunciipentru absolvenții dinultimii 5 ani; extindere bază de date - absolvenți din ultimii 10 ani; platformă on-line pentru gestiunea absolvenților; 

asistarea facultăților în demersul de identificare a absolvenților și a ratei de angajare; crearea unui cadru de comunicare dintre alumni şi studenți prin conferințe 

tematice; numărul de evenimente organizate împreună cu Alumni: conferințe vocaționale, târguri etc. 

8.3. Cercetare 
USC este universitate de cercetare avansată și educație, poziție pe care dorește să o păstreze. USC are strânse legături de colaborare științifică cu mediul 

socio-economic local și regional și participă în consorții naționale și internaționale implicate în cercetări tematice și de actualitate care să aducă soluții problemelor 

cu care se confruntă societatea. Temele de cercetare la universitatea noastră sunt focalizate: 

✓ Justiția și drepturile omului în era digitală; 

✓ Dezvoltare regională inteligentă; 

✓ Economie, afaceri, societate - noi modele de creștere și inovare; 

✓ Securitate umană, societate globală și migrație; 

✓ Problematica guvernării electronice în RM: mecanisme participative și performanța organizațiilor publice; 

✓ Dezvoltarea și adaptarea intervențiilor și proceselor educaționale; 
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✓ Istorie, limbă, literatură RM și găgăuză;  

✓ Abordări interdisciplinare ale patrimoniului cultural RM și găgăuză în context european; 

✓ Antreprenoriat, migrație și dezvoltare economică în societatea contemporană. 

8.4. Asigurarea calității 
Sistemul de management al calității USC are ca scop garantarea transparenței, egalității de șanse pentru toți și dezvoltarea instituțională, prin funcționarea 

eficientă a componentelor de asigurare a calității, atât la nivelul universității, cât și a structurilor componente. Activitățile de asigurare a calității din cadrul 

universității au o abordare pe bază de proces, urmărindu-se îmbunătățirea continuă a proceselor didactice, de cercetare și a proceselor suport. Sistemul de 

management al calității asigură adaptarea proceselor interne la un management bazat pe rezultate. 

Sistemul de managementul calității are la baza Standardele și liniile directoare Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare RM (în 

continuare ANACEC) în învățământul superior în RM, în considerare cerințe învățământului superior European (din anul 2005) și Asociația Europeană a Agențiilor 

de Asigurare  Calității în invățământul superior (ENQA).  

Mecanismele de asigurare a calității educației din RM  respectă standardele europene, respectiv există un proces format din două etape - asigurarea internă 

a calităţii și asigurarea externă a calității. 

Asigurarea internă a calității va presupune consolidarea unor instrumente de analiză şi evaluare a activității USC, care să cuprindă activitățile de predare - 

învățare, cercetare și serviciile administrative. O preocupare continuă constă în asigurarea unei transparențe a activității de management instituțional, în acest sens 

propunând măsuri specifice pentru publicarea informațiilor despre activitatea universității. 

Asigurarea externă a calității este realizată, conform legii RM de ANACEC - organism independent care are în vedere respectarea de către instituțiile de 

învățământ superior a standardelor de calitate (capacitatea instituțională, baza materială, norma didactică, raport studenți/cadre didactice etc.). 

Pentru atingerea obiectivelor de calitate sunt necesare măsuri concrete și de acțiune:  

1) Proiectarea programelor de studiu astfel încât să asigure îndeplinirea obiectivele pentru care au fost create, ducând prin rezultatele învățării la o 

calificare fundamentată. 

2) Asigurarea unui suport cadru unitar la nivelul USC pentru inițierea și evaluarea programelor de studii. 

3) Monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii pe bază de feedback de la studenți și angajatori, pentru a avea certitudinea că acestea își 

ating obiectivele și răspund nevoilor studenților și ale societății, conducând astfel la îmbunătățirea continuă a programelor. 

4) Finanțarea corespunzătoare a activităților de învățare și predare și punerea la dispoziţie a resurselor de învățare și serviciilor de sprijin adecvate și ușor 

accesibile pentru studenți. 

5) Aplicarea tuturor reglementărilor specifice unei serii pentru toate etapele parcurse de un student, de la admitere și până la absolvirea certificată a 

ciclului de studii. 

6) Participarea USC în ranking-urile internaționale. 

7) Eficientizarea activităților de monitorizare și evaluare internă a calității. 

8) Asigurarea calității predării-învățării- evaluării. 

9) Asigurarea calității vieții studenților și angajaților. 

10) Managementul informațiilor documentate din Sistemul de management al calității. 

11) Dezvoltarea și menținerea unei culturi a calității în USC. 
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12) Monitorizarea strategică a realizării Planurilor operaționale anuale ale facultăților. 

Criteriile de performanță constau în progresul înregistrat la nivelul evaluărilor pe componenta calitate, reflectate în: Rezultatele evaluărilor ANACEC a 

programelor de studii; Raportul instituțional anual de evaluare a calității; Consultările cu structurile de reprezentare a studenților privind procesele de predare - 

învățare – evaluare; Evaluările periodice ale activității personalului didactic şi administrativ, conform procedurilor; Evaluările periodice naționale ale USC și 

rezultatele obținute; Rezultatele evaluărilor naționale și internaționale și poziția USC în clasamentele internaționale. 

8.5. Etică universitară 
Obiectivul privind etica universitară este consolidarea instrumentelor de monitorizare a respectării principiilor, legislației și preceptelor etice în activitatea 

personalului, dar şi a studenților. Principiile fundamentale in etica universitară sunt: 

Principiul responsabilității  - priveşte activitatea întregii comunități academice și se asigură că în toate activitățile universitare sunt respectate interesul 

public, drepturile și libertățile fundamentale, demnitatea umană. 

Principiul profesionalismului  - asigură că toți membrii comunității academice își îndeplinesc atribuțiile profesionale cu maximum de eficiență şi eficacitate, 

conform competențelor deținute cu respectarea dispozițiilor legale. 

Principiul diversității culturale și  integrității - reprezintă dezideratul flexibilităţii şi toleranţei faţă de diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice , 

psihologice existente între cei ce învață și asigură că toți membrii comunității academice au constant un comportament bazat pe respect, imparțialitate, obiectivitate, 

onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare. 

Direcții de acțiune și măsuri specifice: 

1) Promovarea eticii universitare în structurile de management și în relații de muncă; 

2) Promovarea eticii universitare în activitățile didactice, în relația student–profesor; 

3) Promovarea eticii universitare în activitatea de cercetare. 

4) Promovare și integrarea dimensiunii interculturale în documentele de politică strategică, activitate didactică și de cercetare. 

Criteriile de performanță constau în promovarea și consolidarea rolului eticii la toate nivelele socio- profesionale în USC, reflectate prin: Revizuirea 

Codului de etică al USC, în dialog intercultural cu întreaga comunitate academică; Proceduri de investigare a pretinselor abateri, clare şi transparente; Verificări 

eficiente a pretinselor abateri, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate; cu aplicarea unor sancțiuni disuasive, proporţionale şi efective. 

8.6. Monitorizarea și evaluarea strategiei 
În contextul implementării prezentei SDI, va fi desfăşurat procesul de monitorizare a realizării acţiunilor şi evaluare a rezultatelor obţinute. Procesul de 

monitorizare și evaluare vine să asigure că acțiunile prioritare ale Strategiei sînt întreprinse și că ele conduc la atingerea obiectivelor și viziunii formulate în SDI.  

Consiliul de administrație al USC va coordona toate acţiunile prevăzute în strategia pe termen lung şi procesele de planificare pe termen scurt şi mediu. 

Monitorizarea implementării se va face permanent cu elaborarea rapoartelor anuale. În aceste rapoarte se va analiza în ce măsură sînt detaliate, planificate și 

îndeplinite acțiunile prioritare prevăzute în SDI. 

Anual pe durata implementării Strategiei Consiliul de administrație va elabora rapoarte ample de evaluare a gradului de atingerea obiectivelor prevăzute 

de SDI şi a schimbărilor operate în procesul implementării. În aceste rapoarte se va analiza în ce măsură acțiunile prioritare au condus la realizarea obiectivelor și 

viziunii SDI. 

8.7. Riscuri în procesul de implementare a strategiei 
Analiza situației actuale ne demonstrează că problemele USC sunt  internă,  este generată de problemele guvernării, care afectează întreaga societate, 



 

24  

inclusiv sistemele educaţionale și instituțiile știincifice, organizațiile societății civile, cadrele didactice și manageriale, părinții și chiar copiii. De aceea, riscurile 

care pot apărea în procesul de implementare a Strategiei sînt multiple, iar implementarea cu succes poate fi realizată doar în cazul realizării obiectivelor Strategiei 

naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” și Strategia Naţională de Dezvoltare a RM 

“Moldova - 2030” asumate atât la nivel guvernamental, cât și la nivel social. 

Strategia USC este expusă următoarelor riscuri: 

1) rezistența instituțională factorului uman față de schimbările propuse în Strategie; 

2) declinul demografic al populaţiei RM; 

3) insuficiența resurselor financiare pentru a acoperi cheltuielile asociate cu implementarea acțiunilor Strategiei în special: în aplicarea unor standarde 

ridicate, pentru recrutarea şi promovarea personalului didactic şi de cercetare ştiințifică, în concordanță cu normele şi practica existente în cele mai bune universități 

din țară şi străinătate; în facilitarea participării personalului în programe de formare profesională; în motivarea personalului didactic în scopul orientării spre 

excelența predării, cercetării, educației și activităților manageriale prin diferențierea individuală a recompenselor suplimentare în funcție de performanțele 

individuale; în crearea condițiilor pentru formarea și personalului didactic  a dezvoltarea profesională   auxiliar și tehnico-administrativ; în crearea de instrumente 

în vederea stimulării participării personalului angajat în activități de predare/cercetare în programe de mobilități naționale și internaționale; în optimizarea activității 

şi a condițiilor de muncă a tuturor categoriilor angajați prin asigurarea unor condiții adecvate pentru  evaluărilor periodice de persona;   în numărul şi calitatea 

promovărilor personalului didactic, de cercetare științifică, didactic auxiliar și administrativ personal.  

Administrația USC va întreprinde toate măsurile necesare pentru a reduce efectul riscurilor pe care le poate influența, dar și pentru a evita emergența unor 

riscuri imprevizibile. În acest scop va desfășura un proces cuprinzător de comunicare și consultare pentru a obține un consens cît mai larg în colectiv.  Riscurile 

financiare vor fi abordate prin continuarea implementării măsurilor de îmbunătățire a eficienței cheltuielilor, planificarea mai bună a resurselor interne și atragerea 

de surse suplimentare, inclusiv externe. 

8.8. SDI este adoptată de Senatul USC  
Responsabilitatea primară pentru implementarea obiectivelor şi acţiunilor specificate în SDI este a colectivului USC și staff-ului administrativ. Pentru 

anumite acţiuni majore vor fi formate grupuri de lucru, responsabile pentru elaborarea unor documente reglatorii şi pentru avansarea activităţilor menţionate în 

SDI. Direcțiile strategice și obiectivele specifice stabilite în SDI vor fi incluse în programele de Dezvoltare Strategică ale subdiviziunilor USC și ale facultăților, 

iar implementarea acestora va fi planificată și realizată prin documentele de planificare strategică, bugetul și planul anual de acțiuni. Această abordare va permite 

integrarea obiectivelor Strategiei în procesele administrative obișnuite.  

În Planul de acțiuni pe termen lung, mediu și scurt sunt detaliate acțiunile prioritare, acțiunile curente, sunt stipulate termenele de implementare, 

subdiviziunile responsabile și indicatorii de monitorizare. 

 

9. CONCLUZII 

Strategia de dezvoltare instituțională USC asigură obiectivele, direcțiile de acțiune, criteriile de performanță pentru perioada 2021-2026, ce urmează a fi 

implementate în limita dispoziţiilor legale și a resurselor bugetare alocate, cu respectarea principiului transparenței decizionale şi cu consultarea constantă a 

comunităţii academice. 
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                                                                                                                                                                                                                                          ANEXA 1 
 

 LISTA SPECIALITĂŢILOR CICLUL I – LICENŢA  

№ п/п Denumirea specialităţii  / forma de învăţămînt Numărul  de credite 

1. Pedagogie în invăţămintul primar.Limba şi literatura găgăuză.   (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 240 

2. Limba şi literatura găgăuză şi rusă  (cu frecvenţa) 240 

3. Limba şi literatura găgăuză şi română  240 

4. Limba şi literatura găgăuză şi turcă 240 

5. Limba şi literatura găgăuză  180 

6. Limba şi literatura rusă. Limba engleză 240 

7. Limba şi literatura găgăuză. Limba engleză 240 

8. Limbi şi literatura bulgară şi rusă 240 

9. Limbi şi literatura bulgară. Limba engleză 240 

10. Limbi engleză. Limba şi literatura rusă  240 

11. Limbi engleză şi germană   240 

12. Limbi şi literatura română şi engleză 240 

13. Istorie şi educaţia civilă 240 

14. Istorie şi Geografie 240 

15.  Muzică  (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa)  180 

16. Actorie 240 

17. Limba și literatura turcă 180 

18. Asistență socială 180 

19.  Jurnalism și procese mediatice (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa)  180 

20. Administrație publică (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 180 

21. Servicii  hoteliere, turism și agrement 180 

22. Chimie şi Biologie 240 

23. Securitate civilă și publică 180 

24. Drept (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 240 

25. Agronomie  (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 240 

26. Informatică 180 

27. Informatică şi Matematică 240 

28. Informatică (точные науки) 180 

29. Informatică (пед. науки) 180 

30. Pedagogie în invăţămintul primar. (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 180 

31. Pedagogie în invăţămintul primar.Pedagogie preşcolara.  (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 240 

32. Contabilitate  (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 180 

33. Business și administrare (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 180 

34. Finanțe și bănci (cu frecvenţa; cu frecvenţa redusa) 180 

35. Inginerie şi management în industria alimentară 240 

36. Inginerie şi management pe ramuri (domeniul zootehnic)  240 

37. Inginerie şi management pe ramuri (Inginerie şi management producerea şi procesarea producţiei agricole) 240 



 

26  

38. Tehnologia produselor alimentare 240 

39. Limbi şi literatura germană şi engleză 240 

40. Limbi şi literatura engleză şi greacă 240 

41. Limbi şi literatura română şi rusă  240 

42. Limbi şi literatura română şi bulgară 240 

43. Limbi şi literatura găgăuză şi germană 240 

44. Biologie şi Geografie   240 

45. Informatică şi Fizică 240 

LISTA SPECIALITĂŢILOR CICLUL II – MASTERAT 

1. Drept civil  (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №347 din 20.05.2010) 90 

2. Drept penal (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 90 

3. Drept corporativ (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

4. Aspecte juridice ale politicilor de vecinătate europeană şi bună guvernare (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №178 din 30.03.2014) 120 

5. Management în învăţământul preuniversitar  (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 90 

6. Predarea istoriei în învăţământul preuniversitare (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 90 

7. Teoria şi metodologia învăţământului primar (Cu privire  la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

8. Predarea limbii şi literaturii găgăuze în instituţiile preuniversitare (Cu privire  la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

9.  Predarea limbii şi literaturii găgăuze în instituţiile preuniversitare Cu privire  la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 90 

10. Informatica aplicată (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 120 

12. Informatica aplicată în învățămînt (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

13. Informatica aplicată în învățămînt  (pentru specialitățile de profil)  (Cu privire   la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

14. Limba şi literatura găgăuză (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 90 

15.  Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura română (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №422 din 22.05.2013) 120 

16. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura română (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №422 din 22.05.2013) 90 

17. Predarea limbilor germanice în instituţiile de învăţământ preuniversitar în mediu multietnic (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №116 
din 01.03.2012) 

120 

18. Predarea istoriei în instituțiile preuniversitare 120 

19. Didactica  Informaticii 120 

20. Managementul  educaţional 120 

21. Filologia bulgară (limba,literatură, educație) 120 

22.  Predarea limbii şi literaturii bulgară în instituţiile preuniversitare 120 

23. Didactica matematicii 120 

24. Asigurarea documentară şi evidenţa în administraţie publică (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011 120 

25. Admistraţie publică locală (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №347 din 20.05.2010) 120 

26. Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului (Cu privire   la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 120 

27. Economia firmei şi a pieţii de ramură (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

28. Administrarea activităţii de marketing (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

29. Contabilitate şi audit în ramurile economiei (profil) (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №347 din 20.05.2010) 120 

30. Contabilitate şi audit în ramurile economiei (pentru candidații din alte domenii) (Cu privire  la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №116 din 
01.03.2012) 

120 

31. Administrarea afacerilor (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 120 
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32. Finanţe corporative  (Cu privire la autorizarea programelor de masterat - Ordin ME al RM №422 din 22.05.2013) 120 

33. Management şi marketing  120 

34. Managementul marketingului 120 

35.  Contabilitate şi audit în sectoarele economice  120 

36. Economia întreprinderii şi a pieţii de ramură 120 

37. Agroecologia (Cu privire   la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 120 

38. Ecologia agrară (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008)  90 

39. Producerea produselor vinicole în condiţiile Moldovei de Sud (Cu privire la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №293 din 06.05.2011) 90 

40. Managementul producerii agricole (Cu privire la aprobarea planurile de învățămînt de studii masterat – Ordin MEС al RM №04/1-09/1371  din 18.03.2022) 120 

41. Istoria poporului găgăuz (Cu privire   la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 90 

42. Istoria popoarelor din Sud- Estul Europei (Cu privire   la autorizarea programelor de masterat – Ordin ME al RM №383 din 30.05.2008) 90 

43. Istoria poporului găgăuz  120 

44. Istoria popoarelor din Sud- Estul Europei 120 

 


