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INTRODUCERE

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este o instituţie tînără de 
învăţămînt superior din Republica Moldova, dar una din cele mai dinamice universităţi de la 
Sudul Republicii Moldova, deoarece în ultimii ani a reuşit să facă un salt în dezvoltarea calităţii 
procesului de instruire, tinzînd să se apropie tot mai mult de cerinţele şi standardele europene 
pentru educaţie şi cercetare. în cadrul acestei instituţii putem observa aşa calităţi: altruismul şi 
generozitatea, inteligenţa şi competenţa, dedicaţia şi sacrificiul cadrelor didactice cahulene. 
Aceste valori trebuie afirmate şi pe ele îmi fundamentez, cu responsabilitate, propunerile pentru 
viitorul acestei universităţi.

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul este instituţia în care m-am format la cea 
de a doua specializare şi mă simt îndatorată de a-i pune la dispoziţie cunoştinţele, puterea de 
muncă şi hotărîrea de a implementa performanţa academică, de a moderniza oferta educaţională 
şi de a dobîndi calificativul naţional de „universitate cu grad ridicat de încredere

în acest context, am convingerea că funcţia de rector trebuie să exprime nucleul în jurul 
căruia să se construiască excelenţa, moralitatea, profesionalismul, performanţa, predictibilitatea 
şi competitivitatea, deoarece, asistăm la reforma învăţămîntului superior din Republica Moldova, 
unde programele de studii universitare se caracterizează după criterii unitare, cu implicaţii 
financiare, credibilitate şi vizibilitate.

Doresc să transform experienţa managerială instituţională acumulată în ultimii 5 ani, într- 
un model de administrare senioral, în avantajul întregii comunităţii universitare cahulene, având 
ca moto:

RESPONSABILITATE, CORECTITUDINE, COMPETENŢĂ
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Economist licenţiat - Universitatea „Dunărea de 
Jos”, Galaţi, România
Specialist licenţiat în Administraţie Publică - 
Universitatea Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 
Cahul
Maşter în Ingineria produselor alimentare - 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România 
Conferenţiar universitar, doctor în economie la 
Departamentul de Ştiinţe Economice al Facultăţii de 
Economie, Inginerie şi Ştiinţe Aplicate al 
Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul. 
Prorector pentru activitate didactică, calitate şi 
parteneriate de formare profesională

Începînd cu anul 2004 am susţinut activităţi didactice în cadrul Universităţii de Stat 
„B.P.Hasdeu” din Cahul, ciclul I şi II, ocupînd consecutiv toate funcţiile didactice, de la asistent 
universitar pînă la conferenţiar universitar.

în aceasta perioadă, de asemnea am avut posibilitatea să mă implic în diverse activităţi 
desfăşurate la nivel instituţional, avînd diverse roluri: membru organizator al diverselor 
activităţi cu caracter ştiinţific, membru al Colegiului de redacţie al diverselor reviste, 
coordonator instituţional şi membru al echipelor de implementare a diverselor proiecte 
europene TEMPUS, ERASMUS şi ERASMUS+, această experienţă mi-a permis să-mi dezvolt 
spiritul de echipă, abilităţile manageriale şi abilităţile de colaborare cu membrii echipelor, atît la 
nivel instituţional, cît naţional şi internaţional.

Preocuparea pentru propria formare continuă se cristalizează prin absolvirea cursurilor de 
perfecţionare continuă la specialitatea: „Metodologia utilizării TIC în învăţămîntul superior”; 

„Utilizarea mijloacelor informaţionale de comunicare în învăţămînt”; „Tehnici pedagogice 
interactive în învăţămîntul centrat pe cel ce învaţă”; „Utilizarea TIC în învăţămîntul centrat pe 
cel ce învaţă”, precum şi multiple stagii de formare şi mobilităţi academice în diverse 
Universităţi Europene, ce mi-au permis să studiez experienţa acestora.

Activez, aşadar, de aproximativ şaisprezece ani în universitatea al cărei rector vă propun 
să fiu în următorul mandat. Propria mea carieră face parte din evoluţia acestei universităţi. Nu 
exagerez dacă am să afirm că am trăit şi cunosc istoria acestei instituţii, cunosc realizările şi 
preocupările colegilor mei de la toate facultăţile, şi aşteptările lor de viitor.
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OBIECTIVELE ŞI SARCINILE PROGRAMULUI DE ACTIVITATE

Obiectivele şi sarcinile programului de activitate pe care îl propun pentru următorii 5 ani 
se vor fi realizate prin

CONDUCEREA EFICIENTĂ 
A UNIVERSITĂŢII DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

BAZATĂ PE MANAGEMENTUL CALITĂŢII.

Consider că strategia rectorului nu poate fi alta decât aceea generală a instituţiei, cu 
marile sale constante, validate de-a lungul timpului şi adaptate realităţilor contemporane. Sunt de 
părerea că USC trebuie să tindă în următorii ani spre o dezvoltare durabilă în cadrul 
dimensiunilor actuale şi al aceleiaşi structuri pe facultăţi, cu o redimensionare şi fortificare 
vizavi de realităţi, în funcţie de necesităţi şi de posibilităţi ale departamentelor.

OBIECTIVE GENERALE:

1. Creşterea performanţelor educaţionale şi ştiinţifice ale universităţii:
s  implementarea standardelor de calitate în vederea îmbunătăţirii pregătirii tinerilor 

specialişti, prin activităţi interactive centrate pe cel ce învaţă şi asigurarea unui feed- 
back instituţional eficient; 

s  dezvoltarea învăţămîntului online prin utilizarea activă a platformei instituţionale 
MOODLE şi iniţierea programelor de studii la distanţă; 

s  creşterea performanţelor ştiinţifice ale universităţii, prin creşterea numărului 
articolelor publicate în reviste indexate Web o f  Science cu scor de influenţă:

2 . Creşterea nivelului de internaţionalizare a universităţii:
s  dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte universităţi, instituţii de stat în vedera 

schimbului de experienţă şi cunoaşterii potenţialului nostru; 
s  avansarea activităţilor de cerecetare în domeniile competente cadrelor universitare 

prin stabilirea de parteneriate interuniversitare şi de programe de studii doctorale, 
pentru a putea asigura o dezvoltare durabilă a universităţii; 

s  menţinerea tradiţiei în organizarea conferinţelor anuale;
s  oferirea de cursuri/discipline în limba engleză în vederea atragerii la studii cu taxă a 

studenţilor străini;

3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite comunităţii universităţii şi societăţii:
s  utilizarea managementului participativ prin consultări la diverse nivele ierarhice, în 

vederea luării unor decizii eficiente; 
s  promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe performanţă profesională şi 

managerială reală, confirmată şi validată, valoare, cinste, corectitudine, probitate, 
responsabilitate asumată; 

s  implicarea activă în diverse activităţi de expertiză, parteneriate publice-private, 
campanii de voluntariat etc.
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SARCINI DE PROGRAM:

1. Responsabilitatea publică şi angajamentul social

Universitatea este o entitate de importantă vitală pentru societate. Având misiunea de a 
pregăti generaţi de specialişti, învăţământul superior şi activitatea de cercetare ştiinţifică are 
responsabilitatea de a răspunde la provocările schimbărilor socio-economice şi pregăti în cel mai 
bun mod specialişti capabili să corespundă cerinţelor angajatorilor şi societăţii în ansamblu. 
Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 519 din 07 iuniel999 în scopul asigurării localităţilor din sudul republicii 
cu cadre de înaltă calificare. Anume această misiune şi identifică angajamentul instituţiei noastre 
faţă de societate şi fondator. Pentru următorii 5 ani, realizarea misiunii USC urmează să fie 
concepută ca un proces bazat pe:

> Respectarea Codului educaţiei şi a actelor normative în vigoare;
> Promovarea responsabilităţii publice prin:

- dialogul social cu principalii actori sociali şi beneficiari ai serviciilor educaţionale 
şi de cercetare
implementarea politicilor de echitate şi etică universitară

- asigurarea transparenţei proceselor decizionale
- respectarea libertăţii academice

> Promovarea autonomiei universitare;
> Implicarea comunităţii academice a USC în procesele de dezvoltare durabilă şi

dezvoltare regională.

2. Procesul educaţional

învăţământul superior, ca formă de educaţie şi instruire, are drept scop pregătiră 
studenţilor la un nivel adecvat cerinţelor pieţei interne şi externe a forţei de muncă.

Organizarea studiilor superioare are ca direcţie principală flexibilitatea sistemului de 
învăţămînt superior, acest fapt ajutînd la orientarea corectă a studenţilor, ceea ce ar duce la
adaptarea oportună a specialiştilor la cerinţele şi necesităţile pieţei muncii.

Calitatea procesului de învăţămînt superior este determinată de mai mulţi factori obiectivi 
într-un amplu proces în care sunt antrenaţi cadrele didactice, studenţii, personalul administrativ, 
conducerea catedrei/departamentului, decanatul şi rectoratul.

Reformarea şi îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţămînt superior presupune mai 
multe obiective, dintre care fac parte: calitatea propriu-zisă a cursurilor, seminariilor sau 
lucrărilor aplicative de laborator, timpul alocat diferitor discipline, prevăzut în planul de
învăţămînt, volumul cunoştinţelor specificat în programele analitice, metodele şi tehnicile de
transmitere a cunoştinţelor etc.

Un rol important în asigurarea procesului calitativ de învăţămînt îi revine 
managementului de vîrf şi organizării procesului de studii, anume acest nivel trebuie să 
declanşeze îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii existent, în vederea creşterii 
eficienţei şi eficacităţii procesului de studii.

Deci, voi promova:
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>  o educaţie centrată pe cel ce învaţă, astfel încît să crească nivelul de satisfacţie a 
beneficiarilor procesului educaţional;

>  utilizarea de metode moderne şi eficiente de predare/învăţare care să aibă !a bază 
diversitatea stilurilor de învăţare, interese, nevoi şi cunoştinţe anteriaore;

>  modernizarea infrastructurii de predare şi asigurarea surselor de informare adecvate 
prin metodele clasice;

>  evaluarea şi actualizarea continuă a programelor analitice, a conţinutului cursurilor 
şi seminariilor, astfel încît să se elimine suprapunerile de informaţii;

>  iniţierea unor programe noi de studii superioare de maşter, astfel încît să fie  asigurat 
continuitatea studiilor la toate programele de studii superioare de licenţă;

>  îmbunătăţirea şi adaptarea programelor de studii superioare existente la realităţile 
naţionale şi internaţionale, în conformitate cu noul Regulament-cadru precum şi 
situaţia epidemiologică la nivel mondial;

>  accentuarea caracterului practic şi aplicativ al lucrărilor de licenţă şi de masterat, 
eliminînd plagiatul şi facîndu-i mai responsabili pe studenţi şi coordonatori;

>  îmbunătăţirea relaţiilor dintre facultăţi cu instituţiile din sfera învăţămîntului 
preuniversitar, în vederea promovării active a ofertei educaţionale;

>  continuarea procesului de acreditare a programelor de studii superioare de licenţă şi 
de maşter, precum şi acreditare instituţională;

>  dezvoltarea învăţămîntului online prin utilizarea activă a platformei instituţionale 
MOODLE şi prin crearea unui serviciu specializat în e-learning;

>  iniţierea programelor de studii superioare de licenţă şi maşter la distanţă;
>  diversificarea programelor de formare continuă;

3. Cercetarea ştiinţifică

Acest domeniu este parte integrantă a oricărei instituţii superioare de învăţămînt, şi de 
aceea îmi propun să dinamizez activităţile de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniile 
afiliate cadrelor didactice. în acest sens, îmi doresc:

s  Activizarea Centrelor de Cercetare din cadrul universităţii;
s  Consolidarea grupelor de cercetare inter disciplinară, în corespundere cu

competenţele cadrelor didactice implicate; 
s  Elaborarea şi implementarea planurilor individuale şi departamentale de cercetare;
s  Stabilirea de parteneriate interuniversitare de cercetare ştiinţifică;
s  Participarea la conferinţe, simpozioane, expoziţii naţionale şi internaţionale, şi

publicarea articolelor în reviste indexate Web o f  Science cu scor de influenţă; 
s  Susţinerea publicării revistelor ştiinţifice deja existente şi acreditarea acestora;
s  încurajarea pregătirii profesionale continueţdoctorat şi post doctorat) a cadrelor

didactice, stimularea mobilităţii academice, sprijinirea participării la stagii de 
pregătire şi perfecţionare, conferinţe; 

s  Participarea în continuare a cadrelor ştiinţifico-didactice în diverse parteneriate
naţionale şi internaţionale de cercetare, proiecte ERASMUS + ;

'S Precăutarea şi atragerea de granturi naţionale şi internaţionale prin dezvoltarea de
parteneriate;

6
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•s Sprijinirea cadrelor didactice în demersul de obţinere a abilitării dreptului de 
conducător de doctorat şi integrarea lor în şcoli doctorale; 

s  Crearea şcolilor doctorale;

4. Relaţiile cu studenţii

Studenţii sunt cei care beneficiază de serviciile educaţionale prestate de universitate, de 
aceea, la acest compartiment îmi propun:

♦♦♦ Creare de condiţii cît mai bune de formare profesională, prin intermediul creşterii
calităţii procesului de învăţămînt şi perfecţionare continuă;

❖ Oferirea de servicii educaţionale la nivelul standardelor naţionale şi europene;
*> Sprijinirea studenţilor performanţi în vedera participării la conferinţe, competiţii şi

olimpiade naţionale;
♦> Accesul studenţilor la fondul de carte, baze de date, cursuri, săli de lectură şi dotărilor

tehnice;
♦♦♦ Antrenarea mai activă a studenţilor în activităţi practice, de cercetare şi schimb de

experienţă;
♦♦♦ Promovarea programelor de mobilitate academică;
♦♦♦ Stimularea performanţelor studenţilor prin acordarea de premii celor mai buni studenţi 

care reprezintă cu cinste numele universităţii la concursuri naţionale;
♦> Sprijinirea studenţilor prin burse sociale, de merit, de studii, etc.
❖ Asigurarea unui nivel de confort şi condiţii optime studiului în cămin;
♦♦♦ Sprijinirea organizaţiilor studenţeşti în organizarea evenimentelor culturale şi de 

divertisment;
❖ Organizarea timpului extracuricular al studenţilor prin crearea diverselor cluburi de 

interes, precum şi renovarea terenului sportiv;
♦♦♦ Cultivarea legăturilor cu generaţiile de absolvenţi, ca mijloace şi obiective 

permanente, în vederea păstrării partenerilor şi beneficiilor, câştigării de noi parteneri 
şi beneficiari şi întăririi încrederii în Universitate a tuturor acestora.

5. Resurse umane şi materiale

Resursele umane reprezintă un argument critic în succesul sau insuccesul oricărei 
organizaţii. Aceasta cu atît mai mult cu cît succesul şi insuccesul pe termen lung ale oricărei 
organizaţii depind, în cele din urmă, de existenţa unor oameni potriviţi la locul potrivit, şi în 
momentul potrivit, în condiţiile în care pe piaţa muncii cererea şi oferta pot avea implicaţii 
deosebite, şi pot crea dificultăţi. Deoarece toate organizaţiile implică oameni, acestea trebuie să- 
şi asigure oamenii respectivi, să le cîştige serviciile, să le dezvolte aptitudinile, să-i motiveze 
pentru nivele înalte de dezvoltare şi să se asigure că vor continua să-şi menţină ataşamentul faţă 
de organizaţie.

Direcţiile vizate vor fi:

=> Asigurarea unui climat de muncă favorabil performanţei didactice, prin dotarea cu 
laptop a fiecărui cadru didactic titularizat;
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=> Responsabilizarea cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii procesului
didactic;

=> Recunoaştere performanţelor profesionale obţinute ale cadrelor didactice, prin 
crearea unor madalităţi de recompensare şi stimulare;

=> Crearea premiselor de creştere a veniturilor cadrelor didactice prin diversificarea 
activităţilor şi surselor de finanţare, prin instituirea unui sistem de premii 
diferenţiate în funcţie de performanţa didactică şi ştiinţifică, prin elaborarea unor 
criterii de evaluare care să asigure recompensarea corectă şi stimulativă;

=> Selectarea viitorilor specialişti -  cadre ştiinţifico-didactice şi didactice, pe baza 
unor criterii de competenţă, din rîndul propriilor absolvenţi, dar şi din afara

instituţiei;
=> Stimularea mobilităţii internaţionale a cadrelor didactice prin programe de tip 

Erasmus+, etc.
=> încurajarea şi promovarea, în rîndurile cadrelor ştiinţifico-didactice şi didactice, a 

participării la diverse programe de formare profesională continuă şi de învăţămînt 
pe tot parcursul vieţii;

=> Crearea şi aprobarea actelor instituţionale care să asigure protecţia şi gestiunea 
datelor cu caracter de serviciu limitat şi cel personal.

Cea ce ţine de resursa materială, ea trebuie să permită universităţii să-şi îndeplinească la 
cel mai înalt nivel procesul educaţional, de aceea, îmi propun utilizarea cît mai eficientă a 
resurselor existente şi dezvoltarea în continuare a infrastructurii.

6. Parteneriate

Ne dorim cu toţii ca instituţia în care activăm Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din 
Cahul să se afirme ca lider regional în domeniul educaţiei şi cercetării în Regiunea de Sud a 
Republicii Moldova. îmi propun să iniţiem relaţii de colaborare şi să dezvoltăm relaţiile existente 
cu agenţii economici, autorităţile administraţiei locale, contribuind la progresul educaţional şi 
social, prin consultarea permanentă în modernizarea curriculum-urilor. Colaborarea în domeniul 
practicii studenţilor cu mediul de afaceri, autorităţi locale şi organizaţii nonguvernamentale. 
Dezvoltarea relaţiilor de cooperare inter-universitare, internaţionale şi transfrontalière. Prestarea 
serviiilor de formare continuă, consultanţă şi expertizare.

Am convingerea că programul de activitate propus poate fi realizat cu condiţia susţinerii DVS. 
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