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1.Carte de vizită
Motto:
„Creştem împreună o Universitate de succes!"
Data naşterii: 31.01.1970, s. Burlacu, raionul Cahul.
Profesia: contabil, conf. univ., dr. hab. la Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Funcţia actuală: profesor, catedra Finanţe, bănci şi asigurări, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 
Experienţă managerială:Şef catedră Finanţe, bănci şi asigurări (2006-2020). Activităţile desfăşurate pe 
parcursul perioadei, m-au ajutat să cunosc bine mecanismele de funcţionare ale învăţământului superior, să 
interacţionez cu personalităţi din sfera decizională a domeniului educaţional şi să creez punţi de legătură şi 
dialog în interesul dezvoltării învăţământului.

2.De ce candidez?
Candidatura mea la funcţia de Rector se fundamentează pe convingerea că prin intermediul unui 

management eficient voi orienta Universitatea de Stat ,, Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul spre 
performanţe academice durabile, care să-i confere o competitivitate strategică naţională şi internaţională.

Elementele esenţiale care îmi motivează candidatura sunt experienţa managerială şi profesionalismul, 
devotamentul total, consultarea şi transparenţa în luarea tuturor deciziilor, pe care cred că le-am probat pe 
parcursul celor 26 ani de activitate şi pe care sunt decisă să le dovedesc şi în perioada următoare.

Cred că sunt capabilă să înţeleg şi să răspund dinamic provocărilor şi tendinţelor pe care societatea 
bazată pe cunoaştere, competenţă, competitivitate, tehnologie şi globalizare le adresează universităţilor şi că 
am capacitatea să operaţionalizez un management bazat pe transparenţă, iniţiativă, încredere şi respect, 
responsabilitate individuală, creativitate şi profesionalism, un management eficient şi realist.

Un argument motivaţional al candidaturii mele este faptul că am o bogată experienţă în managementul 
şi politicile educaţionale ale învăţământului superior, ceea ce mă îndreptăţeşte să afirm că ştiu ce trebuie făcut 
şi mai mult decât atât, cum trebuie făcut, pentru ca universitatea să se dezvolte în continuare.

Mă bazez, de asemenea, pe faptul că am reuşit mereu să am un parteneriat sincer şi raţional cu membrii 
comunităţii academice şi cu studenţii de la toate nivelurile de studii, datorită disponibilităţii de a lucra în 
echipă, capacităţii de a coordona activităţile profesional-ştiinţifice, curajului de a-mi asuma riscuri calculate, 
deschiderii pentru dialog şi rezolvarea amiabilă a tuturor problemelor care pot apărea în comunitatea 
academică.

Am capacitatea de a asculta şi însuşi opiniile sau propunerile celor cu competenţe specifice, de a le 
utiliza în interesul universităţii, de a-mi asuma şi corecta eventualele erori, precum şi energia necesară 
asigurării dezvoltării universităţii.

Sunt optimistă şi entuziastă în privinţa posibilităţilor, oportunităţilor şi viitorului universităţii şi sunt 
convins că, împreună cu întreaga comunitate academică, voi reuşi să aduc contribuţii semnificative la 
progresul acesteia, gestionând cu responsabilitate resursele de care beneficiază.

Sunt dispusă şi obişnuită să-mi dedic întregul buget de timp pentru bunul mers al acestui aşezământ.
Am certitudinea că împreună cu echipa pe care o voi propune, pe care o recomandă rezultatele 

profesionale, manageriale, experienţa şi competenţa individuală, vom conduce universitatea spre progresul 
pe care cu toţii îl dorim. O universitate poate fi condusă eficient doar cunoscându-i nevoile şi potenţialul de
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care dispune, încât cred că nu este suficient numai “a vrea” să faci ceva, ci mai important este “a putea”, ceea 
ce presupune cunoaştere, iar aceasta înseamnă timp alocat şi foarte multă muncă.

Experienţa acumulată mă va ajuta să apreciez corect şi să stimulez reuşitele profesionale ale cadrelor 
didactice şi cercetătorilor, studenţilor precum şi a celorlalţi membri ai comunităţii academice, cărora am 
datoria de a le asigura condiţii şi oportunităţi pentru dezvoltare.

Voi fi un Rector al întregii comunităţi academice, un garant al valorilor universitare, îmi voi orienta 
activitatea spre performanţă şi progres, susţinând în mod echidistant toate facultăţile şi structurile 
administrative ale universităţii.

Misiunea asumată este subordonată ideii, stabilită prin Cartă, de a genera cunoaştere prin cercetare, 
inovare, dezvoltare şi transfer tehnologic, de formare profesională la nivel superior, de atragere în activitatea 
niversitară a celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial profesional şi ştiinţific,

performante.
Astăzi, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, poate să-şi construiască, 

definească şi mai ales să-şi asume propria tradiţie instituţională, pornind de la un set de valori fundamentale 
perene, cum ar fi:

• libertatea academică
• solidaritatea academică
• respectul reciproc
• transparenţa, onestitatea
• profesionalismul şi excelenţa
• cunoaşterea avansată
• transdisciplinaritatea
• recunoaşterea meritelor
• responsabilitate individuală şi publică
• diversitate de opinii şi iniţiative academice.

1. Activitatea educaţională
Societatea actuală, bazată pe cunoaştere, competenţe şi competitivitate, solicită instituţiilor de 

învăţământ superior absolvenţi cu un profd de competenţe complexe, capabili să se adapteze uşor unei pieţe 
a muncii foarte dinamice şi unei explozii informaţionale continue.
Obiectiv Strategic:

Promovarea unui proces educaţional formativ modern, pentru crearea de competenţe profesionale şi 
transversal solide, dezvoltarea capacităţii personale şi a spiritului antreprenorial.
Direcţii de acţiune:

• Dezvoltarea tuturor programelor de studii şi creşterea calităţii în educaţie şi formare de specialitate.

MISIUNE ŞI VALORI

pentru a deveni o universitate de cercetare ştiinţifică şi educaţie de excelenţă prin programe de studii

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI
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• Constituirea unor structuri consultativ -  decizionale formate din cadre didactice, studenţi şi 
reprezentanţi ai angajatorilor pentru fiecare program de studiu sau grupe de programe, cu scopul adaptării 
permanente a curriculum-ului şi a conţinutului disciplinelor la nevoile societăţii.

• Reorganizarea planurilor de învăţământ, astfel încât studenţii să dobândească competenţele 
transversale prevăzute de Registrului Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior.

• Utilizarea platformelor multimedia, modularizarea unor discipline, creşterea ponderii activităţilor de 
tip referat, studiu de caz, evaluare pe parcurs, proiecte de studiu, portofoliu în evaluarea finală etc.

• Pregătirea practică a studenţilor; valorificarea eficientă a facilităţilor oferite de parteneriatele cu 
companii din mediul socio-economic.

• îmbunătăţirea relaţiei cadru didactic-studenţi, pentru asigurarea succesului în procesul educaţional.
• Dezvoltarea specializărilor cu predare în limbi străine, licenţă şi masterat, pentru atragerea studenţilor 

străini.
• încurajarea ofertelor educaţionale de tip double degree sau joint degree, pentru creşterea atractivităţii 

niversităţii.
• Intensificarea schimburilor academice, prin mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul universităţilor 

din ţară şi străinătate, definite ca parteneri strategici.
• Acreditarea şi derularea programelor de formare continuă, în parteneriat cu alte instituţii 

complementare, care să continue pregătirea iniţială şi să favorizeze dezvoltarea profesională, evoluţia în 
carieră şi acumularea de noi competenţe profesionale.

• Dezvoltarea platformelor tip e-learning, achiziţia de materiale şi echipamente multimedia.
• Promovarea unui învăţământ centrat pe student, formativ, cu accent pe rezultatele învăţării, 

responsabilizarea studenţilor şi motivarea cadrelor didactice universitare.
• Susţinerea obţinerii de către cadrele didactice a atestatelor de competenţă lingvistică în limbi străine.
• Promovarea excelenţei în predare, cercetare şi în procesul de evaluare.
• Analiza şi actualizarea periodică a programelor de studii şi a planurilor de învăţământ, pentru 

corelarea lor cu cerinţele pieţei muncii şi programele universităţilor de prestigiu din UE.
• Modernizarea conţinutului cursurilor, cu accent pe formarea şi consolidarea competenţelor 

•ofesionale şi transversale, pentru o mai bună inserţie a studenţilor pe piaţa muncii.
• Realizarea de parteneriate cu posibilii angajatori, având ca principal obiectiv crearea de oportunităţi 

pentru practica studenţilor.
• Crearea cadrului instituţional pentru a oferi studenţilor posibilitatea de a-şi personaliza parcursul 

educaţional, oferindu-le mai multe opţiuni şi flexibilitate pentru dezvoltarea carierei.
• Consolidarea relaţiei dintre cercetare, inovare şi predare, din perspectiva învăţării de-a lungul întregii 

vieţi, în scopul creării unui mediu educaţional şi de învăţare flexibil, atractiv şi accesibil tuturor studenţilor, 
pentru promovarea unor oferte educaţionale formative şi relevante.

• Creşterea gradului de absorbţie a programelor Erasmus Plus, Mărie Curie ş.a., atât în rândul 
studenţilor, cât şi al cadrelor didactice, pentru valorificarea mai bună a posibilităţilor complementare de 
perfecţionare profesională.

• Promovarea principiilor de etică şi deontologie profesională în rândul studenţilor.

2. Cercetare, inovare, dezvoltare tehnologică şi publicistică
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Educaţia şi formarea profesională, respectiv Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovaţia sunt identificate la moment drept cele două domenii trans-sectoriale de a căror dezvoltare coerentă 
şi congruentă cu reglementările şi practicile existente în Uniunea Europeană, depinde realizarea în 
ansamblu a dezideratului de dezvoltare durabilă.
Obiectiv strategic:

Crearea în cadrul Universităţii de Stat din Cahul a unui mediu de cercetare, inovarea şi dezvoltarea 
tehnologică competitiv, care să genereze cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii 
performanţei, calităţii şi serviciilor către comunitate.
Direcţii de acţiune:

• Stabilirea şi sprijinirea domeniilor strategice de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu potenţial de 
excelenţă.

• Creşterea output-ului ştiinţific şi tehnologic de valoare, cu relevanţă în apreciarea calităţii activităţii 
de cercetare, prin publicarea de articole în volume şi reviste cotate ISI cu factor de impact ridicat, cu sprijin

nanciar din veniturile proprii ale universităţii.
• Creşterea numărului brevetelor de invenţie prin sprijin logistic şi financiar din partea universităţii.
• Creşterea competitivităţii în atragerea de fonduri la nivel naţional şi internaţional.
• Atragerea cercetătorilor performanţi din ţară şi străinătate prin programe specifice de reintegrare şi 

angajare a acestora pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul unităţilor de cercetare, pentru 
punerea în valoare a infrastructurii existente.

• Creşterea fondului propriu de finanţare destinat competiţiei interne din cadrul universităţii pentru 
proiecte de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ale tinerilor cercetători.

A

• îmbunătăţirea cadrului instituţional şi organizatoric al cercetării ştiinţifice, inovării şi dezvoltării 
tehnologice.

• Identificarea şi dezvoltarea de teme interdisciplinare, de nivel internaţional, care să pună în valoare 
infrastructura de cercetare şi valoarea resursei umane.

• Modernizarea platformei electronice pentru gestionarea cercetării ştiinţifice a universităţii.
• Creşterea nivelului calitativ şi a vizibilităţii revistelor proprii, în scopul indexării şi cotării ISI, inclusiv 

in servicii externe de specialitate.
• Crearea unor parteneriate public -  privat pentru realizarea de proiecte de inovare şi de realizare a 

transferului tehnologic, precum şi pentru atragerea unor surse alternative de finanţare a cercetării în vederea 
valorificării mai eficiente a infrastructurii de cercetare.

• Asigurarea transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării în mediul economic.
• Monitorizarea infrastructurii existente, utilizarea judicioasă şi evitarea achiziţiilor inutile.
• Creşterea numărului de studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, implicaţi în activitatea de 

cercetare şi angajarea de personal auxiliar în unităţile de cercetare.
• Participarea la manifestări ştiinţifice/expoziţii/competiţii, la nivel naţional şi internaţional.
• Organizarea de manifestări ştiinţifice tematice, cu participare naţională şi internaţională.
• Creşterea numărului de proiecte depuse, finanţate la nivel naţional, european sau de către agenţi 

economici.
• Stimularea activităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi a diseminării rezultatelor, prin 

acordarea de premii şi stimulente pentru rezultate ştiinţifice relevante.
• Organizarea de workshop-uri pentru valorificarea rezultatelor cercetării şi autoratului ştiinţific.

5



• Finanţarea deplasării cadrelor didactice şi de cercetare la conferinţe naţionale şi internaţionale în 
domenii prioritare ale universităţii, pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii.

• Consolidarea bazei de documentare ştiinţifică, cărţi, proceedings, reviste, acces on-line la BDI 
specifice etc..

• Participarea în consorţiile naţionale care vizează achiziţionarea de acces instituţional la BDI relevante.
• încurajarea creării de start-up-uri.

3. Baza materială şi gestiunea patrimoniului
Pentru pregătirea unor buni specialişti în domeniile specifice de activitate este necesară existenţa şi 

accesul la utilizarea unei infrastructuri didactice şi de cercetare de înaltă performanţă. Universitatea de Stat 
din Cahul dispune de un patrimoniu la nivelul exigenţelor unui învăţământ performant, care a fost dobândit 
si modernizat în timp, dar care impune o continuă îmbunătăţire şi o utilizare eficientă.

Dezvoltarea bazei materiale a universităţii se poate realiza printr-un proces investiţional echilibrat, 
corelat cu nevoile operaţionale şi cu resursele financiare existente, acesta fiind unul dintre motoarele de 
dezvoltare ale universităţii.

Obiectiv strategic:
Dezvoltarea unei infrastructuri care să situeze Universitatea de Stat din Cahul la nivelul de excelenţă 

şi aplicarea unui management eficient, care să asigure funcţionalitatea patrimoniului.

Direcţii de acţiune şi management investiţional:
• Inventarierea, reevaluarea periodică şi certificarea statutului juridic a patrimoniului.
• Optimizarea utilizării spaţiilor didactice, de cercetare şi microproducţie.
• Gestionarea optimă a infrastructurii şi echipamentelor didactice sau de cercetare.
• Valorificarea infrastructurii existente prin organizarea de evenimente ştiinţifice, culturale, 

expoziţionale etc.
• Operaţionalizarea, funcţionarea şi utilizarea eficientă a programelor informatice.
• Auditarea periodică a nivelului de performanţă al infrastructurii TIC şi stabilirea măsurilor pentru 

corelarea acesteia cu nevoile activităţii didactice şi de cercetare.
• Dezvoltarea bazei educaţionale în concordanţă cu diversificarea programelor de studii şi cu cerinţele 

unui învăţământ modem.
• Includerea căminelor într-un program de reabilitare şi modernizare.
• Modernizarea aulelor şi a spaţiilor adiacente pentru asigurarea unor condiţii optime desfăşurării 

evenimentelor ştiinţifice, educaţionale şi social-culturale.
• Reabilitarea clădirilor anexe din Campusul universităţii şi crearea de noi spaţii didactice şi 

administrative.
• Achiziţionarea unui soft specializat pentru gestionarea operativă a activităţii de cercetare.
• Modernizarea amfiteatrelor pentru a îmbunătăţi condiţiile de studiu pentru studenţi.
• Sistematizarea, amenajarea şi transformarea tuturor spaţiilor verzi din Campusul universităţii într-un 

parc dendrologic-botanic.
• Modernizarea Clubului studenţilor şi asigurarea condiţiilor pentru organizarea de activităţi specifice 

ale Ligii Studenţilor.
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• Dezvoltarea şi gestionarea optimă a bazei sportive pentru a asigura studenţilor şi cadrelor didactice 
condiţii optime de practicare a sportului, recreere, dar şi susţinerea unor echipe în campionatele regionale şi 
naţionale.

4. Managementul resurselor umane
Pregătirea profesională şi motivarea tuturor angajaţilor determină în mare măsură şi performanţele 

universităţii, motiv pentru care resursa umană va reprezenta pentru echipa managerială o prioritate cheie, 
atât la nivelul personalului didactic cât şi a celui din administraţie. Pentru aceştia vor f i  create oportunităţi 
în vederea atingerii unor poziţii didactice şi de cercetare corespunzătoare pregătirii. Totodată, vom genera 
mecanisme prin care profesorii seniori valoroşi să rămână asociaţi universităţii, contribuind la creşterea 
prestigiului acesteia.
Obiectiv strategic:

Asigurarea unui climat colegial, bazat pe cooperare, încredere şi respect, favorabil dezvoltării şi 
motivării resurselor umane din universitate, în care valoarea şi implicarea în realizarea obictivelor comune 
sunt elementele care stau la baza evoluţiei carierelor.
Direcţii de acţiune:

• Stabilirea unei politici de recrutare a absolvenţilor cu doctorat şi postdoctorat, cu stagii în instituţii 
prestigioase din străinătate şi cooptarea acestora în rândul corpului academic şi de cercetare.

• Atragerea unor specialişti din mediul academic şi de cercetare cât şi a unor profesionişti din mediul
socio-economic în calitate de asociaţi.

• Identificarea posibilităţilor de remunerare stimulativă a cadrelor didactice în funcţie de performanţe, 
în condiţiile legii.

• Sprijinirea logistică şi financiară a cadrelor didactice de toate gradele în vederea îndeplinirii criteriilor 
minimale de abilitare şi promovare.

• Creşterea gradului de ocupare a posturilor, prin încadrarea de personal didactic şi de cercetare cu 
prestigiu ştiinţific şi profesional dovedit.

• Perfecţionarea sistemului de acordare a gradaţiilor de merit.
• Susţinerea participării cadrelor didactice tinere şi a personalului administrativ la cursuri de dobândire

a competenţelor digitale şi de învăţare a unei limbi străine.
• Elaborarea unei strategii privind resursele umane, care să includă un plan de carieră în traseul formării 

continue, pe minim patru ani şi un plan de participare la activităţi de tip lifelong leaming pentru fiecare 
membru al corpului profesoral.

• Angrenarea profesorilor seniori în activităţi didactice, de cercetare şi consultanţă, recunoscându-li-se 
aportul la dezvoltarea instituţională anterioară.

• Identificarea în mediul socio-economic a unor parteneri privaţi strategici care să susţină cercetătorii 
cu potenţial şi să beneficieze de rezultatele activităţii de cercetare.

• îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a personalului academic şi administrativ şi transformarea 
acestora într-un instrument managerial pragmatic şi concret.

• Colaborarea activă cu reprezentanţii sindicatului din universităţii în toate aspectele ce vizează 
problemele de muncă ale angajaţilor.
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5. Relaţia cu studenţii şi servicii pentru studenţi
Universitatea modernă trebuie să creeze un cadru complex prin programe educaţionale formale şi 

nonformale, antreprenoriale, stagii de practică şi internship etc. care să permită studenţilor săi să se dezvolte 
personal şi profesional, pentru a face faţă exigenţelor unei societăţi în continuă schimbare.
Obiectiv strategic:

Dezvoltarea relaţiei de parteneriat real şi activ cu studenţii în implimentarea politicilor academice, 
în soluţionarea problemelor sociale şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională, 
în vederea integrării active şi responsabile în societate.
Direcţii de acţiune:

• Dialog permanent şi deschis cu reprezentanţii studenţilor de la toate ciclurile de studii.
• Reorganizarea serviciilor de dezvoltare personală şi de orientare în carieră.
• Sisteme funcţionale şi flexibile de practică şi internship pentru studenţi.
• Susţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de acordare a burselor studenţeşti.
• Realizarea şi asumarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar a unei strategii 

multianuale cu privire la investiţia în cămine, elaborată împreună cu organizaţiile studenţeşti şi reprezentanţii 
studenţilor.

• Elaborarea unui set de direcţii pentru a stimula participarea, interesul şi încrederea studenţilor în 
Centrele de Consiliere şi Orientare în Carieră.

• Reglementarea unor ore de disponibilitate permanentă din partea cadrelor didactice pentru consiliere, 
consultaţii, monitorizarea studenţilor cu risc de abandon universitar şi căutarea unor soluţii specifice.

• Analiza periodică a regulamentelor interne ale universităţii, care fac referire la drepturile studenţilor 
şi armonizarea acestora cu legislaţia naţională.

• Reglementarea participării reprezentanţilor studenţilor, cel puţin în calitate de invitaţi, la şedinţele 
structurilor administrativ -  funcţionale.

• Evaluarea infrastructurii curente şi asigurarea adaptării acesteia pentru studenţii cu dizabilităţi.
• Evaluarea cadrelor didactice auxiliare şi a personalului administrativ de către studenţi pentru 

ăsurarea satisfacţiei acestora cu privire la serviciile oferite.
• Elaborarea unei proceduri la nivel de universitate prin care să se asigure trasee flexibile de învăţare, 

prin posibilitatea studenţilor de a se înscrie în regim opţional la disciplinele altor specializări/facultăţi, cu 
scopul de a dezvolta competenţe transversal.

• Introducerea cursurilor de etică şi deontologie în primii ani ai fiecărui ciclu de studii.
• Crearea unei platforme care să conţină situaţia şcolară, situaţia achitării taxelor, posibilitatea de a 

depune online diferite cereri şi posibilitatea plăţii Online a taxelor.
• Facilitarea parcursului educaţional pentru studenţii internaţionali prin traducerea planurilor de 

învăţământ, regulamentelor interne, a contractelor de studiu, de cazare şi a informaţiilor utile.
• Elaborarea, dezvoltarea şi implementarea unei metodologii pentru mobilităţi interne şi crearea unor 

structuri care să gestioneze mobilităţile interne.
• Sprijin material pentru studenţii autohtoni implicaţi în mobilităţi internaţionale, proporţional cu 

nivelul de trai al ţării unde se desfăşoară mobilitatea.
• Facilitarea de către universitate a legăturilor dintre Societăţile Antreprenoriale Studenţeşti şi mediul 

privat prin fructificarea parteneriatelor universităţii.
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• Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii taxelor de studiu pe întreaga durată a unui ciclu de studiu.
• Publicarea imediată a hotărârilor interne (metodologii, regulamente, hotărâri ale Consiliului de 

Administraţie, Senatului universitar, consiliilor şi comisiilor) şi a modificărilor survenite în actele normative, 
în format deschis.

• Implicarea studenţilor în cercetare prin concursuri pe teme ştiinţifice, şcoli de vară, conferinţe, 
acordarea de sprijin din partea universităţii prin tutoriat din partea cadrelor didactice, finanţare, sprijin logistic 
precum şi crearea unor cercuri studenţeşti de cercetare.

• Antrenarea studenţilor cu performanţe remarcabile de la toate ciclurile de studii în activităţile de 
cercetare ştiinţifică ale universităţii.

• Instituirea unor burse private, în parteneriat cu reprezentanţii mediului economico-social şi ai 
comunităţii alumni, pentru a stimula tinerii performanţi şi cu probleme materiale.

• Asigurarea unor condiţii moderne de cazare şi masă, care să confere studenţilor confort, protecţie şi 
°ecuritate.

• Sprijinirea activităţilor artistice şi sportive în rândul studenţilor.
• Participarea studenţilor la promovarea ofertei educaţionale a Universităţii.
• Furnizarea de servicii suport, de informare şi consiliere pentru aspiranţii la calitatea de student al 

Universităţii de Stat din Cahul.
• Organizarea în parteneriat cu organizaţiile studenţeşti a unor evenimente de tip Porţi deschise 

permanent, Târguri de job-uri, Concursuri sportive sau de prezentare a oportunităţilor oferite de facultăţi.
• îmbunătăţirea activităţii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) prin furnizarea unor 

servicii specifice de calitate, cu ajutorul unui personal specializat în consiliere psihologică şi educaţională, 
dezvoltare personală, consiliere în carieră, precum şi în asistenţa acordată studenţilor cu cerinţe educative 
speciale.

• Flexibilizarea accesului la informaţii prin intermediul platformei web şi infomedia.
• Oferirea de către corpul academic şi studenţii din anii terminali a unui suport tutorial şi de mentorat 

studenţilor din primul an de studii.
• Creşterea accesului studenţilor la resursele educaţionale prin intermediul Bibliotecii, a platformei e- 

eaming şi facilităţi wireless.
• Promovarea imaginii universităţii prin intermediul studenţilor şi absolvenţilor cu performanţe 

remarcabile.
• Organizarea de întâlniri periodice a studenţilor cu angajatorii, pe domenii de interes, în vederea 

facilitării angajării.
• Organizarea unor mese rotunde pe tema „Cariere de succes”, prin invitarea unor absolvenţi cu 

performanţe deosebite în carieră.
• Susţinerea iniţiativelor extracurriculare, cum ar fi: cluburi tematice, cercuri studenţeşti, editarea de 

publicaţii, organizarea de manifestări ştiinţifice, cultural-artistice, prin alocarea unor sume din buget pe baza 
unor proiecte concrete.

• Cooperarea cu organizaţiile studenţeşti în organizarea unor evenimente cu impact pozitiv în 
activitatea universităţii.

• Locuri de muncă pentru studenţi în campus, prin implicarea lor în activităţi de cercetare sau 
administrative.
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6. Rolul Universităţii de Stat din Cahul în societate, pe plan local şi naţional
Universitatea de Stat din Cahul dispune de un bogat capital de competenţă şi experienţă în domeniile 

economice care vor trebui valorificate pentru a dobândi un rol mult mai important în influenţarea dezvoltării 
regionale.
Obiectiv strategic:

Creşterea influenţei Universităţii de Stat din Cahul în dezvoltarea economică, socială, culturală şi 
civică a comunităţii locale, regionale şi naţionale.

Direcţii de acţiune:
• Afirmarea rolului activ al Universităţii în comunitate, prin dezvoltarea parteneriatului cu societatea 

civilă şi reprezentanţii acesteia.
• Dezvoltarea unui parteneriat cu administraţia locală şi regională, cu organizaţii profesionale şi de 

interes academic, pentru creşterea contribuţiei şi rolului Universităţii în asigurarea bunăstării regiunii.
• Realizarea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ preuniversitar pentru promovarea intereselor 

universităţii în rândul viitorilor studenţi.
• îmbunătăţirea colaborării în cadrul Consorţiului Universităţilor.
• Organizarea, în parteneriat cu asociaţiile profesionale reprezentative, a unor evenimente ştiinţifice şi 

socio-culturale.
• Cultivarea unor relaţii strânse cu instituţiile culturale din oraşul Cahul şi stabilirea unor parteneriate 

care să asigure facilităţi pentru cadrele didactice şi studenţii Universităţii de Stat din Cahul.
• Obţinerea sprijinului din partea mediului politico-administrativ, în realizarea unor proiecte de 

infrastructură pentru educaţie şi cercetare în Universitatea de Stat din Cahul.

7. Imagine şi comunicare internă 
'biectiv strategic:

Consolidarea culturii organizaţionale şi identităţii Universităţii de Stat din Cahul, crearea unei 
comunităţi unite şi îmbunătăţirea comunicării intrauniversitare.
Direcţii de acţiune:

• Dezvoltarea Departamentului de Imagine, Identitate Instituţională şi Comunicare.
• Crearea unei identităţi vizuale unitare prin crearea unui nou brand al universităţii.
• Proiectarea şi realizarea signalisticii interne în toate clădirile universităţii.
• Promovarea valorilor universităţii şi asumarea generală a acestora.
• Fluidizarea comunicării între facultăţi şi departamente.
• Organizarea de evenimente care, în timp, au devenit tradiţii interne.
• Generalizarea utilizării email-ului de serviciu, pentru a asigura accesul transparent al tuturor 

membrilor comunităţii academice la informaţiile difuzate pe internet şi pentru identificarea ca membru al 
comunităţii Universităţii de Stat din Cahul/
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8. Imagine şi comunicare externă 
Obiectiv strategic:

Creşterea vizibilităţii şi consolidarea identităţii Universităţii de Stat din Cahul printr-un proces 
permanent şi convergent de comunicare publică spre societate, comunitatea academică naţională şi 
internaţională, mediile de afaceri şi politic-administrative.
Direcţii de acţiune:

• Creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional, ca instituţie cu potenţial real de cercetare şi 
educaţie de excelenţă.

• Intensificarea acţiunilor de rebranding a Universităţii de Stat din Cahul şi elaborarea unui manual de
identitate vizuală, cu specificarea obligativităţii şi modalităţilor de utilizare a însemnelor universităţii.

• Prezentarea universităţii ca partener de încredere, puternic, cu tradiţie şi expertiză de specialitate 
pentru mediile de afaceri, administrativ şi politic.

• Promovarea profesionistă a universităţii la nivelul comunităţii locale şi a bazinului regional de 
.cruţare a viitorilor studenţi.

• Organizarea de tabere de vară şi alte acţiuni de promovare cu elevi din zona de influenţă a 
universităţii.

• Un dialog constructiv cu mass-media pentru reflectarea corectă şi obiectivă a imaginii universităţii în 
societate.

• Prezentarea în mass-media a tuturor evenimentelor reprezentative din activitatea universităţii.
• Strategii de comunicare adaptate fiecărei categorii de public ţintă.
• Promovarea Universităţii de Stat din Cahul ca instituţie de excelenţă, inovatoare, dinamică şi flexibilă, 

adaptată la mediul complex actual.
• Folosirea elementelor de identitate vizuală pentru personalizarea diferitelor tipuri de obiecte (tricouri, 

şepci, insigne, pixuri, plicuri etc.).
• îmbunătăţirea site-ului universităţii.
• Organizarea unei competiţii pentru realizarea mascotei Universităţii de Stat din Cahul.
• Folosirea la maximum a potenţialului de comunicare prin media şi reţelele de socializare.
• Organizarea unui tur al oraşului la începutul anului universitar, pentru studenţii din anul I;

introducerea în istoria oraşului prin vizitarea principalelor obiective din patrimoniul cultural.
• Promovarea rezultatelor universităţii în cele mai importante licee din bazinul de recrutare a viitorilor 

studenţi.
• Participarea facultăţilor la evenimente anuale, naţionale şi internaţionale, de popularizare a ştiinţei.
• Realizarea unui muzeu al universităţii şi a unei arhive fotografice.
• Găzduirea şi realizarea de spectacole, în parteneriat cu instituţii culturale de prestigiu, cu prilejul 

diferitelor evenimente.

9. Internaţionalizarea Universităţii de Stat din Cahul 
Obiectiv strategic:

Internaţionalizarea Universităţii de Stat din Cahul prin transformarea sa intr-un vector active în 
relaţiile academice regionale, europene şi mondiale, pentru optimizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică 
şi educaţie.
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O trăsătură esenţială a dezvoltării actuale o constituie dimensiunea internaţională a învăţământului 
superior, care trebuie să devină şi pentru Universitatea de Stat din Cahul o resursă importantă a dezvoltării 
sale instituţionale. Pentru aceasta, o prioritate constantă şi susţinută a echipei manageriale va f i  să utilizeze 
coerent relaţiile internaţionale realizate în ultimele trei decenii şi să dezvolte colaborarea cu universităţi de 
top, în concordanţă cu interesele facultăţilor şi şcolilor doctorale.
Direcţii de acţiune:

• Definirea politicilor instituţionale de afiliere la parteneriate regionale, europene şi internaţionale, 
precum şi identificarea partenerilor strategici, în vederea participării la proiecte de cercetare şi educaţionale 
comune.

• Derularea şi dezvoltarea proiectelor internaţionale de mobilităţi, outgoing şi incoming, ale studenţilor, 
cadrelor didactice şi cercetătorilor.

• Susţinerea afilierii universităţii şi facultăţilor la reţelele profesionale europene şi internaţionale de 
prestigiu.

• Stimularea organizării de către facultăţi a unor noi programe de studiu, licenţă şi masterat, cu predare 
în limbi de circulaţie internaţională sau în comun cu universităţi din UE şi promovarea eficientă a ofertei 
educaţionale.

• Organizarea de programe de doctorat în cotutelă internaţională.
• Susţinerea derulării de stagii de practică şi internship prin schimburi internaţionale.
• Integrarea în cadrul comunităţii academice a unor personalităţi prestigioase ale vieţii academice, de 

cercetare şi socio-economice din străinătate.
• Evaluarea acordurilor existente, a funcţionalităţii acestora şi valorificarea exemplelor de bune practici 

în internaţionalizare.
• Afilierea la organisme academice regionale, europene sau internaţionale în care universitatea nu este 

încă membră, în funcţie de misiune şi obiectivele strategice.
• Definirea partenerilor strategici ai universităţii şi identificarea posibilităţilor concrete de dezvoltare a 

relaţiilor de colaborare externă.
• Transparenţa accesului la mobilităţi a studenţilor şi cadrelor didactice.
• Transformarea mobilităţilor outgoing în ocazii de asimilare a bunelor practici academice şi 

instituţionalizarea prezentării acestor bune practici în comunitatea academică proprie.

10. Finanţarea 
Obiectiv strategic:

Analiza surselor de finanţare pe categorii, ponderi şi provenienţă, inclusiv a metodologiei de 
finanţare, bazată pe criterii de calitate în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru finanţarea 
tuturor activităţilor din universitate.
Direcţii de acţiune:

• încasarea integrală a finanţării de la bugetul de stat, atât din perspectiva indicilor cantitativi, cât şi a 
celor calitativi, conform legislaţiei în vigoare.

• Identificarea modalităţilor de atragere a finanţării complementare care să fie corelată cu obiectivele 
investiţionale propuse la nivelul fiecărui an financiar.
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• Valorificarea capacităţilor de cercetare pentru creşterea ponderii finanţării din cercetare în totalul 
veniturilor Universităţii de Stat din Cahul, prin contracte de cercetare şi servicii către terţi.

• Utilizarea oportunităţilor de finanţare din fonduri europene sau naţionale pentru creşterea capacităţii 
instituţionale a universităţii.

• Creşterea contribuţiei parteneriatului public-privat la finanţarea unor activităţi ale universităţii.
• Valorificarea judicioasă a proprietăţilor, pentru echilibrarea balanţei financiare a Universităţii de Stat 

din Cahul.
• Utilizarea integrală a capacităţii Universităţii de Stat din Cahul de şcolarizare cu taxă, în condiţii de 

eficienţă, fară a fi afectat nivelul calitativ al procesului didactic.
• Asigurarea unui management financiar performant şi a transparenţei execuţiei bugetare.
• Crearea condiţiilor pentru aplicarea principiului descentralizării financiare pe facultăţi.
• Reducerea costurilor funcţionale şi administrative prin eficienta gestionare a resurselor.
• Promovarea solidarităţii academice pentru programele academice în proces de consolidare, în 

„jndiţiile promovării unor planuri realiste de eficientizare.
• Atragerea studenţilor cu taxă, din ţară şi străinătate, la toate formele de studiu, licenţă, masterat, 

doctorat, în condiţii de eficienţă, în limitele capacităţii de şcolarizare.

11. Cooperarea cu structurile de conducere şi din subordine
Am deplină încredere şi respect pentru întreaga comunitate academică, iar candidatura mea este 

bazată pe ideea că poziţia de Rector nu este un privilegiu, ci o responsabilitate pe care intenţionez să mi-o 
asum pentru mandatul 2020 -  2024.

Voi promova un stil de conducere dinamic şi deschis, fundamentat pe ideea de a colabora cu toţi 
membrii universităţii, pentru a continua îmbunătăţirea şi modernizarea tuturor activităţilor vieţii academice.

Doresc sa fiu un manager care se bazează pe responsabilitate, încredere şi respect, parteneriat şi 
iniţiativă, stimularea creaţiei, performanţei şi inovaţiei, precum şi pe promovarea reformelor pozitive şi a 
muncii inteligente, pentru a deveni o universitate de top în domeniile noastre de activitate.

Viitorul universităţii depinde de eforturile şi spiritul nostru creativ, de modul cum vom şti să ne 
mobilizăm şi să ne valorificăm potenţialul uman şi material de care dispunem. Doresc să optimizez şi să 
încurajez aceste elemente, pentru a realiza împreună proiecte noi şi îndrăzneţe, realiste şi utile, care să asigure 
îndeplinirea obiectivelor propuse pentru progresul universităţii noastre.

Capitalul uman este cel mai important factor şi va avea totdeauna pentru mine prioritate. Voi folosi 
mecanisme manageriale menite să stimuleze performanţa, valoarea, iniţiativa, spiritul de echipă şi dorinţa de 
progres a întregii comunităţi academice.

Voi promova o cultură a calităţii şi a excelenţei în toate domeniile vieţii universitare, a competiţiei 
deschise şi oneste, a comunicării sincere şi transparente, a stimulării implicării responsabile şi temeinice a 
tuturor membrilor universităţii, pentru asigurarea progresului în carieră şi a universităţii în ansamblu.

12. Relaţia cu Alumni
Obiectiv strategic:
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Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea Alumni ca modalitatea de promovare a valorilor şi 
performanţelor universităţii, de facilitare a integrării studenţilor pe piaţa muncii.

Alumni, reprezentaţii absolvenţilor şi a cadrelor didactice pensionate, sunt cel mai bun exemplu al 
performanţei unei universităţi, fiind consideraţi adevăraţi mesageri ai instituţiei, care contribuie la creşterea 
prestigiului acesteia. Ei sunt cei care pot sprijini demersul de a fluidiza legătura dintre universitate şi piaţa 
muncii.
Direcţii de acţiune:

• Dinamizarea comunităţii alumni la nivelul universităţii prin dezvoltarea platformei de interacţiune 
on-line între membrii comunităţii alumni şi universitate.

• Creşterea gradului de implicare/participare a comunităţii alumni în activităţile derulate de 
universitate.

• Implicarea comunităţii alumni în activităţile şi procesele de definire a competenţelor şi a programelor 
He studii universitare pentru adaptarea la nevoile pieţei muncii.

• Participarea reprezentanţilor remarcabili ai comunităţii alumni în programe de mentorat pentru 
studenţii cu potenţial antreprenorial şi în Consiliul Consultativ al universităţii.

• Organizarea unor evenimente sociale, culturale şi profesionale la care să participe şi să fie invitaţi 
membrii comunităţii alumni.

13. Managementul universitar şi asigurarea calităţii
Managementul universitar trebuie să găsească posibilităţile de integrare şi valorificare a 

potenţialului fiecărui individ, colectiv, departament şi facultate în vederea creşterii permanente a calităţii 
actului educaţional, a rezultatelor cercetării şi guvernanţei.
Obiectiv strategic:

Aplicarea principiilor de management orientat spre performanţă şi asigurare continuă a calităţii în 
procesul de guvernanţă instituţională.
Direcţii de acţiune:

• Aplicarea unui management strategic vizionar, bazat pe elaborarea planului strategic al instituţiei şi a 
planurilor operaţionale pe domenii funcţionale şi pe facultăţi, colaborat cu evaluarea periodică a stadiului 
implementării acestora.

• Creşterea rolului Departamentului pentru Asigurarea Calităţii, prin furnizarea în mod operativ de 
suport informaţional în cadrul proceselor de evaluare a programelor de studiu.

• Promovarea unui stil de management participativ, care să consolideze sentimentul de apartenenţă 
instituţională a membrilor săi, prin promovarea valorilor unui climat organizaţional orientat spre performanţă, 
onestitate, responsabilitate şi respect în mediul universitar.

• Consolidarea poziţiei universităţii în mediul academic naţional şi internaţional, astfel încât să fie 
recunoscută ca o universitate de cercetare ştiinţifică şi educaţie de excelenţă.

• Asigurarea cadrului de transfer al bunelor practici în managementul academic din universităţi de 
prestigiu din Uniunea Europeană care să permită remodelarea şi eficientizarea proceselor instituţionale.

• Descentralizarea operaţională a procesului decizional prin dezvoltarea sistemului de management 
bazat pe obiective şi creşterea rolului şi responsabilităţii decanilor şi şefilor de departament, în condiţiile 
legii.
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• Intensificarea activităţii Consiliului Consultativ de monitorizare externă a evoluţiei academice.
• Perfecţionarea procedurilor de evaluare a calităţii actului didactic, de cercetare şi managerial

administrativ.
• Simplificarea procedurilor şi fluxurilor informaţionale, astfel încât să se reducă birocraţia, consumul 

excesiv de resurse şi alocarea ineficientă a acestora.
• îmbunătăţirea modului de funcţionare a sistemului de management al calităţii şi audit intern, care să 

permită consolidarea performanţei în actul didactic, de cercetare şi administrativ.
• Crearea unor proceduri de lucru la nivelul Consiliului de Administraţie, dar şi în relaţia cu Senatul, 

facultăţile şi departamentele, bazate pe eficienţă, flexibilitate şi rigurozitate pentru asigurarea fluenţei 
activităţilor specifice fiecărui compartiment.

14. Riscuri şi modul lor de soluţionare
'meninţările şi punctele slabe ale universităţii vor f i  analizate, evaluate şi soluţionate prin:

• comunicare eficientă,
• aplicarea instrumentelor existente la nivelul universităţii privind motivarea personalului,
• consultarea membrilor universităţii privind strategiile de urmat.
Sistemul legislativ într-o continuă schimbare şi mediul universitar într-o permanentă restructurare, 

impune participarea activă a Universităţii de Stat din Cahul la elaborarea legislaţiei şi a metodologiilor de 
aplicare.

Scăderea numărului de absolvenţi de liceu cu bacalaureat şi creşterea abandonului şcolar impun creşterea 
capacităţii de comunicare a cadrelor didactice şi diversificarea ariei preocupărilor profesionale.

Permanenta schimbare a cerinţelor pieţei muncii impune identificarea de competenţe noi, specializări 
noi, conversii profesionale iar riscurile pot fi eliminate prin propunerea unei strategii.

15


