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Echipa USMF „Nicoale Testemițanu” continuă implicarea activă în procesul de pilotare al
programului de formare „Leadership și Management”, dezvoltat în cadrul proiectului
„Lidershipul și managementul învățământului superior din Moldova”, cu acronimul MHELM,
finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 2, „Consolidarea
capacităților în domeniul învățământului superior”, cu un buget de peste 800 mii de euro.
Astfel, în perioada 7-28 aprilie s-a desfășurat activitatea de pilotare a celui de-al treilea
modul „Managementul resurselor în instituțiile de învățământ superior”. Instruirea a fost
asigurată de echipa formată din Larisa BUGAIAN, dr. hab., prof. univ., UTM (lider de modul);
Victoria CRAVEȚ, prorector pentru activitatea economico-financiară, USMF „Nicoale
Testemițanu”; Angela SOLCAN, dr., conf. univ., ASEM; Cornelia CRUCERESCU, dr., conf. univ.,
UTM.
Pilotarea modului este parte componentă a pachetului de lucru 2.2. și are ca scop
formarea atitudinii pozitive și de deschidere a managerilor universitari pentru sporirea
competențelor teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă
a resurselor din cadrul instituțiilor de învățământ superior.
Evaluarea modulului III a avut loc în perioada 6-7 mai, care a vizat prezentarea
proiectelor individuale. Echipa USMF „Nicolae Testemițanu” a elaborat un proiect la tema
„Elaborarea unui cost/deviz de cheltuieli pe activitate/proiect, etc.,” prezentat de Victoria
CRAVEȚ, prorector pentru activitatea economico-financiară, 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 prezentarea procedurii de elaborare a devizului de cheltuieli pe diferite tipuri de
activități, inclusiv proiecte de cercetare, structura devizului, descifrarea aricolelor de cheltuieli,
acte normative și legislative cu privire la întocmirea devizelor de cheltuieli etc.

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/.
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https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/leadershipul-si-managementul-invatamantuluisuperior-din-moldova-mhelm

