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În data de 4 iunie, Oficiul Național Erasmus+ a realizat cea de-a doua acțiune de 

monitorizare a proiectului MHELM cu scopul de a evalua activitățile realizate și rezultatele 

implementate, precum și de a identifica dificultățile și barierele operaționale și/sau financiare 

cu care se confruntă partenerii. Evenimentul a avut loc on-line, pe platforma Zoom.  
La ședința de monitorizare au participa reprezentanții universităților partenere, precum 

şi a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.  

În sesiunea de deschidere Claudia MELINTE, directorul Biroului Național Erasmus+, a 

salutat participanții și a accentuat necesitatea organizării ședințelor de monitorizare, care au 

drept scop, atât cunoașterea și evaluarea implementării rezultatelor, cât și prevenirea sau 

soluționarea problemelor care pot apărea pe parcurs.  

Larisa BUGAIAN, coordonatorul proiectului, a prezentat situația la zi privitor la activitățile 

realizate, discuțiile fiind proritar orientate spre pilotarea programului „Leadership si 

management”, activitate ce s-a desfășurat on-line, în perioada 20 ianuarie – 4 iunie 2021, pe 

platforma ZOOM. De asemenea, în această perioadă a fost elaborat raportul de evaluare a 

programului „Leadership și management”, care a fost depus la ANACEC , împreună cu pachetul 

de acte de suport, fiind astfel inițiată procedura de autorizare provizorie. Tot în această perioadă 

a fost achiziționat, din bugetul proiectului MHELM, echipamentul tehnic, iar la moment decurge 

procedura de instalare în sălile prestabilite. 

În cadrul ședinței de monitorizare au fost audiate rapoartele de activitate ale tuturor 

partenerilor proiectului. Evelina GHERGHELEGIU a prezentat activitățile realizate și rezultatele 

obținute (Report on the 3rd Steering Comity Meeting Nicolae Testemitanu SUMPh) de către 

membrii echipei de implementare a proiectului, formată în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, 

acestea fiind axate prioritar pe activitatea de pilotare a programului „Leadership si 

management” și diseminarea rezultatelor proiectului.  

Claudia MELINTE a apreciat efortul depus de către parteneri în dezvoltarea și pilotarea 

programului „Leadership si management”, dar și promovarea rezultatelor prin intermediul 

rețelelor sociale (pagina de Facebook și subsite-urile web ale universităților partenere), mass-

media (diez.md, canalul Agro TV), conferințe internaționale, evenimente importante precum 

Zilele Europei și Zilele Erasmus+, publicații, buletine informative etc.  



  
 

 

Totodată, Claudia MELINTE a venit cu recomandarea de a utiliza echipamentul 

achiziționat pe parcursul derulării proiectului și de a disemina rezultatele proiectului nu doar 

în cadrul universităților partenere, dar și către alte universități din Republica Modlova, având 

în vedere interesul liderilor insituțiilor de învățământ superior de a participa la programul de 

formare dezvoltat în cadrul proiectului MHELM. 

 

Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+ 

Mai multe informații despre proiectul MHELM pot fi găsite pe pagina oficială  

http://mhelm.utm.md/ și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/MHELM.UTM/. 

precum și pe pagina proiectului MHELM, USMF „Nicolae Testemițanu” 

https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/leadershipul-si-managementul-invatamantului-

superior-din-moldova-mhelm 
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