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PILOTAREA ȘI EVALUAREA CELUI DE-AL DOILEA MODUL AL
PROGRAMULUI LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT - MANAGEMENTUL
PERSONALULUI ȘI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
01.03.2021-02.04.2021
În perioada 1-26 martie s-a desfășurat pilotarea celui de-al doilea modul al programului
Leadership şi Management – Managementul personalului și cultura organizațională, dezvolat în
cadrul proiectului MHELM la care universitatea noastră este partener. Modulul a fost livrat de
echipa formată din Daniela POJAR, șefa Departamentului Managementul Resurselor, UTM
(Lider de modul); Tatiana NOVAC, șefa Departamentului Juridic și Resurse Umane, USMF
„Nicolae Testemițanu”; Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ. USARB; Irina TODOS, dr., conf. univ.
US din Cahul; Grigore BALTAG, dr., conf. univ., UASM; Mihaela BALMUȘ‐ANDONE, lector, USM.
Pilotarea modulului este
parte componentă a
pachetului de lucru 2.2. și
are ca scop formarea
unor
deprinderi
și
abilități de gestionare a
personalului, de formare
și de consolidare a
echipei
de
către
managerii de orice nivel
din
instituțiile
de
învățământ superior.
Evaluarea modulului II a avut loc în perioada 1-2 aprilie, care a vizat prezentarea proiectelor
individuale. Echipa USMF „Nicolae Testemițanu” a elaborat un proiect la tema „Procedura de
angajare și cerințe specifice de angajare a persoanelor în posturi ştiinţifico-didactice în cadrul
USMF,” prezentat de Evelina GHERGHELEGIU – coordonator instituțional al Proiectului MHELM,
șefa Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană și Tatiana NOVAC, șefa
Departamentului Resurse umane. Acest proiect a inclus procedura de angajare aplicată în
universitatea noastră, politica resurselor umane și prioritățile dezvoltării resurselor umane în

următorii 5 ani, focusate pe principii și
valori precum: durabilitate, flexibilitate,
competitivitate, angajament asumat,
autonomie academică și integritate
academică.
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-invatamantuluisuperior-din-moldova-mhelm

