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În perioada 17-26 noiembrie în cadrul proiectului ERASMUS+ Leadershipul și Managementul în Învățământul
superior din Republica Moldova a fost realizat seminarul de instruire a formatorilor. În cuvântul său de salut,
coordonatorul național de proiect, Larisa BUGAIAN, a remarcat că, deși pandemia provocată de coronavirus a
afectat toate sferele de activitate, inclusiv și realizarea activităților planificate în cadrul proiectului MHELM, în
perioada de vară reprezentanții instituțiilor-partenere din Republica Moldova au lucrat la curricula și conținuturile
noului program de instruire „Leadership și Management”, iar Consiliile de Dezvoltare Strategică Instituțională și
Senatele universităților-partenere au examinat și aprobat programul de formare continuă, care a fost coordonat cu
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Sesiunea de instruire, a întrunit peste 30 de persoane, reprezentanți ai universităților partenere atât din Republica
Moldova, cât și din țările europene, în deosebi David DAWSON, coordonatorul din partea Universității de la
Gloucester, Marea Britanie, Alice BUZDUGAN, coordonator din partea ISOB, Germania şi Liliana ROGOZEA,
coordonator din partea Universității Transilvania din Braşov, România.

La eveniment, participanții au fost familiarizați cu subiecte ce țin de cadrul competenţelor şi abilităţilor de
management şi leadership în învăţământul superior, rezistența la schimbare şi gestionarea acesteia, implementarea
proiectelor de grup cu impact naţional, metodele de coaching pentru formarea liderilor, evaluarea cu impact etc.

USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată la eveniment de către prorectorul pentru activitate economico-
financiară, Victoria CRAVEȚ; șefa Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană, Evelina GHERGHELEGIU
– coordonator instituțional al Proiectului MHELM; șefa Departamentului Resurse umane, Tatiana NOVAC.

Reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu”, de rând cu alte universități-partenere din Republica Moldova au
prezentat conținuturile modulelor elaborate în cadrul proiectului: Tatiana NOVAC - Modulul II ”Managementul
personalului şi structura organizaţională”; Victoria CRAVEȚ - Modulul III ”Managementul resurselor în instituţiile
de învăţământ superior”; Evelina Gherghelegiu – Modulul IV ”Managementul schimbărilor şi dezvoltarea
organizaţională în Instituţiile de învăţământ superior”. Membrii echipelor de lucru au vorbit despre structura
fiecărui modul, strategiile de formare şi metodele de evaluare a cunoştinţelor. Partenerii europeni au intervenit cu
comentarii şi sugestii de îmbunătăţire a conţinturilor.

SESIUNE 
DE INSTRUIRE ONLINE

17-26 noiembrie 2020



Septembrie – Octombrie 2020

Echipa instituțională a contribuit la dezvoltarea raportului de autoevaluare care urmează a fi validat de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării cu depunere ulterioară la ANACEC.

Decembrie 2020

Seminar de formare a formatorilor
Experții implicați în elaborarea modulelor programului MHELM au prezentat materialul elaborat dar și metodele
pedagogico-didactice preconizate pentru predarea acestora partenerilor europeni pentru discuții și validare.

Ianuarie 2021

Este preconizat exercițiu de pilotare pentru reprezentanții nivelului managerial mijlociu. Ulterior, în urma unei
analize ample - sondaje și studii de cercetare, - programul va fi instituționalizat.

PROGRAMUL DE FORMARE 
„LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT” 
propus spre acreditare

Septembrie 2020



Echipa managerială

❑ Coordonator instituțional de proiect:
Evelina GHERGHELEGIU, șef departament, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană

❑ Asistent de proiect:
Daniela GALEA-ABDUŞA, dr. șt. biologice., metodist principal, Departamentul Știință

❑ Manager financiar:
Maria DUMBRAVĂ, contabil şef adjunct

Echipa de experți

Victoria CRAVEȚ, prorector pentru activitate economico-financiară
Silvia STRATULAT, șef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, conf. univ., dr. șt. med.
Tatiana NOVAC, șef departament, Departamentul Resurse umane, Departamentul Juridic, conf. univ., dr. în drept
Angela CAZACU-STRATU, prodecan Facultatea Medicină 1, conferențiar universitar, dr. șt. med.
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