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1. Argumentarea planului de dezvoltare strategică a Universităţii
Agricultura Republicii Moldova rămîne o sursă sigură pentru dezvoltarea ţării.
În prezent, agricultura ocupă un loc semnificativ în economia naţională, contribuţia ei
în crearea produsului intern brut fiind de 13,0% şi împreună cu industria de prelucrare
a materiei prime agricole, contribuie cu cca 30% la crearea PIB-ului şi cu peste 46% în
volumul total al exporturilor. În agricultură este ocupată 30% din populaţie.
Deşi avem o fertilitate naturală a solurilor mai bună decît a multor ţări din Uniunea Europeană şi produsele agricole de bază sunt competitive cu produsele similare
din alte ţări, iar în multe cazuri calitatea lor este chiar superioară, randamentele noastre
sunt destul de joase.
Restructurarea agriculturii, care este o prioritate absolută în vederea integrării
tării noastre în structurile economice ale UE, nu poate fi efectuată fără participarea
specialiştilor agricoli. Necesarul în specialişti agricoli rezultă şi din politicile agrare ale
Guvernului şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), care susţin
ideea de performanţă şi competitivitate, în vederea securităţii alimentare. În acest context, piaţa muncii va fi favorabilă specialiştilor din agricultură pe care-i pregătim în
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM sau Universitate).
Deşi agricultura reprezintă coloana vertebrală a spaţiului rural, acesta din urmă
este nu numai un loc de producere agricolă. Aici activează diferite întreprinderi şi servicii ce ţin de achiziţionarea, păstrarea, prelucrarea şi comercializarea producţiei de
origine vegetală şi animală, turism etc. pentru care UASM ar putea pregăti specialişti.
În ultimul timp agricultura are noi funcţii – producerea de materii prime energetice - funcţie extrem de importantă în cazul supraproducţiei alimentare, cît şi folosirea
energiei neconvenţionale în spaţiul rural (energia biomasei). O formă nouă de activitate
este infoagricutura. Deci UASM are şansa de a fi principala instituţie de învăţămînt
superior din ţară, care va pregăti specialişti nu numai pentru agricultură, dar şi pentru
industria alimentară şi alte activităţi ce ţin de spaţiul rural.
Pentru soluţionarea problemelor ce stau în faţa agriculturii ţării noastre este necesar ca complexul agroalimentar să dispună de un centru didactico-ştiinţific avansat
de nivel european, care să pregătească specialişti competenţi şi competitivi pe piaţa
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naţională şi internaţională a muncii, precum şi să efectueze cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative necesare modernizării ramurii şi ameliorării nivelului de viaţă al
oamenilor muncii de la sate.
Pentru ca UASM să devină un astfel de centru didactico-ştiinţific există premizele necesare:
-

UASM este unica instituţie de învăţămînt superior din ţară care actualmente

pregăteşte specialişti practic la toate specialităţile nu numai din agricultură, dar şi din
mediul rural;
-

UASM are o experienţă de peste 80 de ani în pregătirea specialiştilor, fiind

cea mai veche instituţie de învăţămînt superior din ţară. În această perioadă UASM şia adus o contribuţie deosebită în tezaurul economic, social, politic şi cultural al societăţii. În anul 2013, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea
învăţămîntului universitar, pentru contribuţia substanţială la pregătirea specialiştilor de
înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, UASM i s-a conferit cea
mai înaltă distincţie de stat „Ordinul Republicii”;
- înregistrarea unui nivel ridicat al cercetării ştiinţifice din ultimii ani. În anul
2014 UASM a fost clasificată pe primul loc printre universităţile din ţară după capacitatea de cercetare de către o asociaţie din România la comanda Ministerului Educaţiei
al Republicii Moldova;
- constituirea în UASM a Şcolii doctorale a parteneriatului instituţiilor de învăţămînt şi cercetare din agricultură, care ar putea fi un prim pas în trecerea instituţiilor
ştiinţifice din agricultură sub cupola UASM;
- organizarea a numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale în cadrul
UASM ce contribuie la creşterea gradului de vizibilitate naţională şi internaţională;
- UASM dispune de cadre ştiinţifico-didactice cunoscute şi înalt apreciate, atît
în ţară, cît şi peste hotarele ei. În ultimii 4 ani anual personalităţi notorii de la UASM
devin laureaţi ai Premiului Naţional;
- crearea de condiţii favorabile pentru mobilitatea internaţională a profesorilor
şi studenţilor, contribuind astfel în dezvoltarea lor în plan profesional.
Alături de punctele forte menţionăm şi pe cele slabe:
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- scăderea numărului de studenţi de la 9700 în anul 2006 la 4500 în prezent ce
a condiţionat la micşorarea semnificativă a potenţialului financiar al Universităţii.
Aceasta, la rîndul său, a diminuat considerabil sursele de investiţii în modernizarea
infrastructurii şi majorarea salariilor angajaţilor din alte surse decît cele bugetare;
- starea precară a economiei naţionale şi ca consecinţă reducerea investiţiilor în
învăţămînt şi cercetare;
- discrepanţe vizibile între numărul de studenţi şi numărul de facultăţi, catedre
şi alte structuri ce duce la diminuarea potenţialului financiar al UASM;
- numărul redus de studenţi înmatriculaţi la UASM care cunosc limba engleză
ce nu permite formarea grupelor cu predare în limba engleză, fapt care la rîndul său
defavorizează modalitatea academică a studenţilor;
- numărul redus de studenţi străini la UASM din cauza imaginei Republicii
Moldova în lume, precum şi din cauza marketingului internaţional deficitar şi numărului redus de specialităţi ce pot preda în limba engleză;
- majoritatea specialităţilor UASM, care presupun, de regulă, angajarea în cîmpul muncii în mediul rural sunt neprestigioase pentru tineret din cauza situaţiei social
economice şi culturale precare de la sat, precum şi a salarizării nesatisfăcătoare la încadrarea în cîmpul muncii în agricultură;
- salarizarea nesatisfăcătoare a cadrelor didactice, îndeosebi a celor cu titluri
ştiinţifico-didactice;
- lipsa sau insuficienţa utilajului ştiinţific performant ce nu permite participarea
profesorilor noştri în proiecte internaţionale, de exemplu, Orizont 2020, şi efectuarea
de investigaţii ştiinţifice moderne.
Pentru realizarea avantajelor pe care le are UASM şi lichidarea sau diminuarea
împrejurărilor nefavorabile se propune acest plan de dezvoltare strategică a Universităţii pentru anii 2016-2020.
2. Viziunea Universităţii
-

să devină instituţie de prim rang a societăţii şi să fie cea mai elevantă struc-

tură a naţiunii;
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-

integrarea europeană a tuturor structurilor academice şi activităţilor univer-

-

să fie principala instituţie de învăţămînt superior din ţară, care formează spe-

sitare;
cialişti de înaltă calificare nu numai pentru agricultură, dar şi pentru industria alimentară şi alte activităţi din spaţiul rural;
-

să fie mereu prin extensiunea universitară alături de agricultorul moldovean,

iar acesta să simtă că UASM este şi universitatea lui.
3. Misiunea Universităţii
Misiunea Universităţii Agrare de Stat din Moldova este de a:
-

forma pentru agricultură şi spaţiul rural specialişti competenţi şi competitivi

pe piaţa naţională şi internaţională a muncii şi oameni de o înaltă cultură;
-

efectua cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative necesare modernizării

agriculturii şi ameliorării nivelului de viaţă al oamenilor muncii de la sate;
-

acorda servicii de consulting şi transfer tehnologic agricultorilor, precum şi

de a crea oportunităţi de formare profesională pe parcursul întregii vieţi pe specialităţile
ce ţin de activitatea în spaţiul rural;
4. Strategia de dezvoltare a UASM
reprezintă acţiunile principale care trebuie întreprinse pentru ca Universitatea să
devină un centru modern de cercetare avansată şi de educaţie, care să formeze specialişti de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii şi
oameni de înaltă cultură, să efectueze cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative
necesare modernizării agriculturii, precum şi să acorde servicii de extensiune universitară.
La elaborarea acţiunilor principale în cadrul Strategiei de dezvoltare a UASM
acestea au fost clasificate în următoarele direcţii strategice principale:
- activitatea didactică;
- cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic;
- integrarea europeană;
- perfecţionarea structurii Universităţii;
- dezvoltarea resurselor umane;
- modernizarea patrimoniului şi bazei materiale;
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- asigurarea condiţiilor socio-educative pentru studenţi.
4.1.

Activitatea didactică

Este principala activitate în Universitate şi va fi orientată la sporirea calităţii procesului de învăţămînt, racordarea şi ridicarea nivelului acestuia la exigentele europene
şi la formarea unor specialişti competenţi şi competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii. Pentru aceasta se vor întreprinde următoarele măsuri:
1. Deschiderea de specialităţi, specializări noi reieşind din cerinţele economiei
naţionale.
2. Integrarea învăţămîntului agronomic cu cel din industria prelucrătoare prin
deschiderea de specialităţi, care ar cuprinde ciclul întreg – de la creşterea producţiei de
origine vegetală sau animală pînă la prelucrarea şi comercializarea acesteia.
3. Comanda de stat pentru pregătirea specialiştilor la specialităţile agronomice
să fie repartizată numai UASM. Astfel se va folosi mai raţional baza materială a Universităţii, iar Statul nu va suporta cheltuieli pentru crearea de noi laboratoare etc. în
alte universităţi.
4. Revizuirea periodică a planurilor de învăţămînt şi programelor de studii în
concordanţă cu cererea pieţei forţei de muncă şi armonizarea acestora cu cele din instituţiile de învăţămînt similare din alte state ale UE.
5. Continuarea implementării noilor forme şi metode de predare-învăţare, bazate pe tehnologii educaţionale moderne. În acest context departamentele se vor asigura cu numărul necesar de computere, notebook-uri, aparate de proiectat etc.
6. Schimbarea radicală a modalităţii de pregătire practică a studenţilor. De implementat în locul lucrărilor de laborator la unele discipline realizarea de către grupe
mici de studenţi a diferitor proiecte la solicitarea întreprinzătorilor. De stabilit pentru
fiecare disciplină competenţele practice necesare pentru student şi de asigurat realizarea acestora în timpul orelor practice şi a practicii didactice în cadrul SDE şi exploataţiilor agricole.
7. Ajustarea temelor tezelor de licenţă sau de master la necesităţile agriculturii
şi mediului rural.
8. Implicarea sistematică în procesul de învăţămînt a specialiştilor notorii din
agricultură, ministere, agenţii, instituţii de cercetări ştiinţifice etc.
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9. Menţinerea şi dezvoltarea Sistemului de management al calităţii.
10. Invitarea profesorilor de la universităţile agronomice din România şi alte ţări
din Uniunea Europeană pentru a preda prelegeri în UASM.
11. Finalizarea implementării în UASM a unui sistem informatic integrat în vederea gestionării întregii activităţi didactice – evidenţa studenţilor şi evaluarea lor, evaluarea cadrelor didactice şi ştiinţifice etc., dezvoltarea reţelei internet în vederea unei
mai bune comunicări şi transmitere mai rapidă a informaţiilor.
12. Asigurarea procesului de studii, îndeosebi, a disciplinelor inginereşti, cu
soft-uri licenţiate, asigurînd proiectarea asistată la calculator, atît la nivelul proiectelor
de licenţă, cît şi de an.
13. Desăvîrşirea platformei moodle UASM astfel ca acestea să devină o necesitate de comunicare între profesori şi studenţi.
14. Implementarea învăţămîntului la distanţă.
15. Implementarea sistemului antiplagiat atît pentru tezele/proiectele de licenţă
şi master, cît şi pentru cele de an.
16. Desăvîrşirea ciclului III de învăţămînt universitar (şcoala doctorală) prin elaborarea actelor normative corespunzătoare, actualizarea temelor de cercetare etc.
17. Crearea sistemului naţional de formare profesională pe parcursul întregii
vieţi pe specialităţile ce ţin de activitatea în agricultură şi spaţiul rural;
4.2.

Cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic

În ultimii ani cercetarea ştiinţifică în universităţi devine o activitate şi mai importantă decît cea educaţională. Universităţile Harvard, Cambridge, Oxford ş.a. au devenit cele mai prestigioase în lume nu atît datorită activităţii didactice, cît graţie cercetărilor ştiinţifice performante efectuate. Avînd în vedere, că una din misiunile UASM
este de a efectua cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative necesare modernizării
agriculturii şi de a acorda servicii de extensiune universitară se propun următoarele
măsuri pentru a realiza cu succes acest obiectiv:
1. Integrarea ştiinţei cu educaţia prin transferul de către Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare a institutelor de cercetări ştiinţifice din complexul agroalimentar în componenţa UASM.
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2. Înfiinţarea Centrului de extensiune care va coordona activităţile ce ţin de formarea profesională pe parcursul întregii vieţi pe specialităţile proprii activităţii în
spaţiul rural şi cele de transfer tehnologic.
3. Fondarea laboratoarelor ştiinţifice universitare cu utilaj performant pe direcţii de cercetare pentru a se evita suprapunerile de echipamente şi a se utiliza eficient
dotările existente.
4. Identificarea şi susţinerea tematicilor şi a direcţiilor prioritare de cercetare
care au şansa reală de a deveni centre naţionale de excelenţă, avînd un avantaj competitiv în atragerea de fonduri pentru cercetare.
5. Integrarea studenţilor cu aptitudini de cercetare ştiinţifică în colectivele de
cercetare ale cadrelor didactice cu remunerarea corespunzătoare.
6. Participarea profesorilor la concursurile organizate în vederea obţinerii proiectelor, granturilor pentru investigaţii ştiinţifice.
7. Realizarea unor contracte de cercetare şi testare a soiurilor, hibrizilor, produselor fitosanitare – fungicid, insecticid, stimulatori de creştere a plantelor, rărire a
fructelor etc.
8. Susţinerea cadrelor didactice în activităţile de transfer tehnologic ce ţin de
rezolvarea unor probleme actuale ale agriculturii.
9. Stimularea organizării şi participării a unui număr cît mai mare de cadre didactice şi cercetători din universitate la diferite seminare ce ţin de dezvoltarea agriculturii şi a mediului rural.
10. Reducerea numărului de ore de contact în sarcina cadrelor didactice, conducători de proiecte instituţionale ş.a, a căror sumă de finanţare depăşeşte 100 mii lei.
11. Formarea din diferite surse decît cele bugetare a unui fond de susţinere a
cercetării pentru procurarea materialului săditor, semincier, îngrăşămintelor minerale
etc. necesare pentru înfiinţarea şi întreţinerea experienţelor de cîmp de la Staţiunile
Didactice Experimentale ale UASM, cît şi pentru procurarea utilajului, reactivelor etc.
necesare doctoranzilor în investigaţiile ştiinţifice, dar nefinanţate de Şcoala Doctorală.
12. Ameliorarea activităţii cercurilor ştiinţifice, desfăşurarea anuală a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor cu premierea şi publicarea celor mai bune rapoarte ştiinţifice.
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13. Susţinerea brevetării realizărilor ştiinţifice prin achitarea de către UASM a
cheltuielilor legate de brevetare.
14. Prezentarea Consiliului de Administraţie, Senatului şi Consiliului pentru
Dezvoltare Strategică Instituţională spre examinare şi aprobare a unor propuneri noi de
cointeresare materială a cadrelor didactice ce efectuează investigaţii ştiinţifice finanţate
din surse din afara UASM.
15. Susţinerea materială a profesorilor care publică articole în reviste ştiinţifice
cotate ISI cu factor de impact nu mai mic de 0,25, precum şi acordarea suportului logistic (redactare, traducere, prelucrarea statistică a datelor) în vederea publicării acestora.
16. Înzestrarea laboratoarelor ştiinţifice cu utilaj modern pentru cercetare şi
achiziţia de soft-uri necesare, analize statistice a datelor experimentale, prezentarea lor
grafică etc.
17. Dezvoltarea de parteneriate cu producătorii agricoli şi asigurarea cadrului
necesar pentru transferul tehnologic şi monitorizarea implementării rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice.
18. Stimularea morală şi materială a cadrelor didactice şi cercetătorilor pentru
implementarea rezultatelor ştiinţifice în producţie.
19. Acordarea serviciilor de consulting fermierilor de către Parcul inovaţional al
UASM.
20. Sporirea numărului de articole ştiinţifice, elaborate de cadrele didactice şi de
cercetare ale UASM, publicate în reviste cotate ISI.
21. Pregătirea statutului cercetătorului în UASM care va prevedea stimularea şi
motivarea personalului de cercetare şi a cadrelor didactice pentru implicarea în realizarea unor activităţi de performanţă în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă.
22. Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri prin stimularea lor încă
din timpul studiilor de licenţă.
23. Acreditarea programelor de studii de licenţă, master, doctorat şi a UASM.
4.3.

Integrarea europeană
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Integrarea europeană rămîne o proprietate pentru următorii ani, deoarece universităţile, care vor reuşi să se adapteze cel mai repede la sistemul şi, mai ales, la mentalitatea europeană, vor deveni cele mai competitive. Pentru continuarea procesului de
integrare europeană se vor întreprinde următoarele măsuri:
1. Extinderea relaţiilor de colaborare cu universităţile agricole din ţările Uniunii Europene, îndeosebi cu universităţile agronomice din Romania în care corespunde
limba de instruire ce va facilita asigurarea UASM cu manuale, perfecţionarea cadrelor
etc.
2. Armonizarea conţinutului programelor analitice cu programele analitice ale
unor discipline din universităţile de profil din Uniunea Europeană.
3. Revizuirea periodică a planurilor de învăţămînt la ciclul I şi armonizarea
acestora cu planurile de învăţămînt din universităţile similare din statele Uniunii Europene în vederea creşterii gradului de recunoaştere a diplomelor de absolvire şi permiterii mobilităţii studenţilor şi a absolvenţilor la nivel european.
4. Dezvoltarea de parteneriate interuniversitare şi de proiecte specifice în cadrul programelor europene de mobilitate pentru studenţi şi cadrele didactice.
5. Susţinerea profesorilor UASM în vederea participării cu rapoarte ştiinţifice
la congrese, simpozioane ştiinţifice organizare peste hotarele ţării, pentru creşterea vizibilităţii UASM.
6. Participarea cadrelor didactice ale UASM la diferite stagii de specializare în
universităţile din ţările Uniunii Europene pentru a acumula experienţă avansată în activitatea didactică.
7. Creşterea vizibilităţii internaţionale a Universităţii prin ameliorarea paginii
web în limba engleză.
8. Fondarea centrului de studii europene activitatea căruia să fie orientată şi
implementarea proiectelor, sporirea mobilităţii academice şi dezvoltarea cunoştinţelor
în domeniul studiilor europene.
9. Delegarea profesorilor UASM în centrele ştiinţifice din ţările Uniunii Europene în scopul dobîndirii de competenţe compatibile cu cele definite de „European Research Area”, generînd prin aceasta o creştere a capacităţii de accesare a fondurilor
destinate cercetării.
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10. Susţinerea cadrelor didactice ale UASM în vederea participării la competiţiile de proiecte internaţionale.
11. Stimularea materială şi morală a profesorilor, conducători ai tezelor de doctorat în cotutelă cu profesori de peste hotare, precum şi profesorilor ce scriu manuale,
monografii ş.a. lucrări metodice cu colegii de peste hotare.
12. Organizarea şi desfăşurarea la UASM a unor manifestări ştiinţifice de anvergură internaţională care să contribuie la sporirea vizibilităţii Universităţii în lume.
13. Stimularea participării profesorilor UASM în organizaţii profesionale europene, colegii de redacţie etc.
14. Transferul de experienţă de la universităţi europene, cu care există relaţii de
colaborare, în rezolvarea unor probleme sociale (cantine, timp liber etc.).
15. Participarea activă în cadrul Asociaţiei Universităţilor Europene, Agenţiei
Universităţilor Francofone şi Consiliul Rectorilor Universităţilor Agrare din ţările riverane Dunării.
16. Stimularea competenţelor de comunicare ale profesorilor în limba engleză
prin programe finanţate de UASM şi reducerea şarjei celor ce predau în limba engleză.
17. Predarea tuturor disciplinelor în limba engleză la cel puţin încă 2 specialităţi
în vederea internaţionalizării studiilor la UASM – atragerea studenţilor străini la studii
şi mobilitate.
18. Organizarea unor programe de master în parteneriat cu alte universităţi europene de tip „joint curricula”, cu scopul de a oferi absolvenţilor posibilitatea obţinerii
diplomelor de tip „joint degree”.
19. Implicarea cadrelor didactice din Universitate în proiecte comune de dezvoltare rurală la nivel european.
20. Atragerea de studenţi străini, în special, din ţări terţe prin încheierea de parteneriate cu agenţii de recrutare sau prin folosirea diferitor reţele de socializare.
21. Dezvoltarea unor programe de tutorat pentru integrarea studenţilor străini,
cu sprijinul reprezentanţilor facultăţilor şi al studenţilor autohtoni.
4.4.

Perfecţionarea structurii Universităţii
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Avînd în vedere politica Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
(MAIA) privind reforma instituţiilor de învăţămînt şi cercetare din complexul agroindustrial, precum şi schimbările ce au loc în agricultură şi medul rural, se vor înfiinţa în
cadrul UASM noi structuri, altele se vor comasa sau se vor lichida cu scopul asigurări
unei funcţionări mai bune a Universităţii:
1. Conform concepţiei MAIA de reformare a instituţiilor de învăţămînt şi de
cercetare acestea din urmă vor fi transferate în cadrul UASM ca institute de cercetări
ştiinţifice fără personalitate juridică, la autogestiune, ca unităţi structurale ale universităţii.
2. Fondarea unui colegiu agricol în cadrul UASM ce ar crea condiţii de ameliorare a pregătirii specialiştilor de calificarea respectivă prin implicarea în procesul didactic a profesorilor şi conferenţiarilor universitari ai UASM şi folosirii mai eficiente
a laboratoarelor, sălilor de curs şi căminelor.
3. Instituirea Centrului de Extensiune Universitară care va coordona formarea
profesională pe parcursul întregii vieţi pe specialităţile ce ţin de activitatea în spaţiul
rural, precum şi va acorda servicii de consulting şi transfer tehnologic agricultorilor.
Va fi necesar ca MAIA să susţină financiar acest Centru, dar nu Agenţii private.
4. Înfiinţarea unui Centru Universitar de studii la distanţă cu sala şi echipamentul corespunzător, care va asigura partea tehnică a acestei forme noi de învăţămînt.
5. Constituirea de Consilii Consultative în cadrul facultăţilor, alcătuite din reprezentanţi ai mediului de afaceri din agricultură şi spaţiul rural pe profilul facultăţii,
care vor iniţia şi dezvolta parteneriate între UASM şi organizaţii profesionale, instituţii
şi agenţi economici în condiţii reciproc-avantajoase.
6. Înființarea unui Centru Universitar de marketing.
7. Constituirea Asociaţiei Absolvenţilor UASM (ALUMNI) şi atragerea acestora în viaţa şi dezvoltarea Universităţii.
8. Instituirea unui departament care va coordona activităţile educaţionale cu
studenţi, compus din prodecani pe lucru educativ, pedagogi sociali în cămine sub conducerea unui prorector.
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9. Reorganizarea catedrelor în departamente. Se vor înfiinţa noi departamente
pentru specialităţile şi specializările noi deschise, care nu pot fi ataşate la profilul departamentelor existente şi, respectiv, se vor lichida sau comasa departamentele cu un
număr mic de unităţi didactice.
10. Reorganizarea facultăţilor în funcţie de numărul de studenţi şi specialităţile,
specializările existente.
4.5.

Dezvoltarea resurselor umane

Cea mai mare valoare a unei universităţi, care pe bună dreptate reprezintă tezaurul acesteia sunt oamenii săi. Realizarea cu succes a misiunii unei universităţi depinde,
în primul rînd, de capacitatea şi devotamentul cadrelor de conducere, didactice şi ştiinţifice ale acesteia. De aceea permanent se vor întreprinde măsuri în vederea restructurării, motivării şi dezvoltării acestora.
1. Analiza la nivelul fiecărui departament a situaţiei resurse umane şi elaborarea unui program pe termen scurt, mediu şi lung de completare cu cadre didactice a
structurilor respective.
2. Completarea departamentelor ş.a. subdiviziuni ale UASM se va efectua prin
competiţii oneste, transparente în funcţie de performanţă, de regulă, cu absolvenţii Şcolii doctorale a Parteneriatului instituţiilor din învăţămînt şi cercetare din agricultură.
3. Fiecare subdiviziune va avea o rezervă de cadre, care vor fi selectate din
ciclul I-II, antrenate în cercetări ştiinţifice şi pregătite după un program special ca, ulterior timp de trei ani în şcoala doctorală, să devină doctori în ştiinţe.
Studenţilor selectaţi în calitate de cadre didactice li se vor oferi în cămine condiţii mai bune de trai, vor fi stimulaţi moral şi material.
4. Susţinerea cadrelor didactice tinere – absolvenţi ai programelor de studii superioare nepedagogice în vederea studierii modului psihopedagogic corespunzător
unui număr de 60 de credite de studii transferabile.
5. Organizarea periodică a unor cursuri de perfecţionare în cadrul UASM a profesorilor tineri, personalului tehnic şi de secretariat.
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6. Crearea unui sistem transparent şi obiectiv de promovare a cadrelor în funcţii
ştiinţifico-didactice sau ştiinţifice în baza performanţelor obţinute în activitatea didactică şi de cercetare. Vor fi stabilite criterii obligatorii ce ţin în special de activitatea
ştiinţifică.
7. Sprijinirea logistică şi financiară a cadrelor didactice în vederea finalizării
doctoratului şi postdoctoratului.
8. Sprijinirea profesorilor pensionari pentru continuarea activităţii în UASM,
avînd preponderent ore ca conducător de doctorat şi de proiecte de cercetare-dezvoltare.
9. Elaborarea unor mecanisme de dezvoltare a sentimentelor de mîndrie, de
apartenenţă la comunitatea Universitatea Agrară de Stat din Moldova, inclusiv prin
confecţionarea unor obiecte personalizate (maiouri, insigne etc.).
10. Elaborarea unui regulament de susţinere materială şi morală a cadrelor didactice şi ştiinţifice ce contribuie la creşterea vizibilităţii şi prestigiului Universităţii.
11. Asigurarea unei atmosfere de lucru în colective fără conflicte şi hîrţuieli, favorabile stimulării iniţiativei personale, capacităţii de creaţie, implicării cu profesionalism şi interes în împlinirea misiunii Universităţii.
12. Formarea profesională a personalului ştiinţifico-didactic în universităţi şi
instituţii de cercetare din ţările Uniunii Europene. Prioritate se va acorda profesorilor
mai tineri de 55 ani.
13. Organizarea şi desfăşurarea la nivel de UASM, facultate, departamente a
unor evenimente social-culturale şi sportive comune (sărbătorirea Revelionului, Crăciunului etc.) atît pentru recrearea personalului, cît şi pentru consolidarea colectivului.
4.6.

Modernizarea patrimoniului şi bazei materiale

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale Universitatea trebuie să-şi dezvolte
infrastructura educaţională, de cercetare şi socială pentru studenţi şi profesori la standardele europene. Pentru modernizarea patrimoniului şi bazei materiale a Universităţii
vor fi întreprinse următoarele măsuri:
1. Finalizarea construcţiei clinicii veterinare prin atragerea fondurilor guvernamentale.
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2. Darea în folosinţă a mini-fabricii de împachetare a laptelui în baza fondurilor
externe.
3. Construcţia unui Palat al sporturilor din diverse surse de finanţare.
4. Construcţia beciului pentru vinoteca catedrei de viticultură şi vinificaţie din
surse financiare alocate de către programul Filiera vinului.
5. Înzestrarea cu utilaj modern a 2 laboratoare specializate în viticultură şi vinificaţie din surse financiare alocate de programul Filiera vinului.
6. Construcţia unei sere moderne pentru facultatea de Horticultură din surse
financiare alocate de programul Livada Moldovei.
7. Înzestrarea unui laborator cu utilaj modern de multiplicare a plantelor în vitro
din surse financiare alocate de programul Livada Moldovei.
8. Construcţia în campusul universitar a unui bloc locativ cu cca 100 apartamente la preţ redus pentru salariaţii UASM prin atragerea unor companii de construcţii.
9. Amenajarea terenului de fotbal cu iarbă artificială din surse financiare proprii şi ale Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal.
10. Reparaţia tuturor cabinelor de duş din cămine şi restabilirea lor în căminele
unde lipsesc.
11. Construcţia unui gard în hotarele teritoriului blocurilor de studii.
12. Amenajarea de parcări auto pentru profesori şi studenţi.
13. Reparaţia capitală a balcoanelor căminelor 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 din str. Mirceşti.
14. Reparaţia capitală a Laboratorului facultăţii Cadastru şi Drept.
15. Efectuarea lucrărilor cadastrale pentru stabilirea hotarelor terenurilor aferente căminelor UASM din s.Chetrosu şi Slobozia-Duşca şi obţinerea titlului de proprietate asupra acestora.
16. Construcţia sistemului de canalizare, a unei băi şi a wc în căminul din s.
Chetrosu.
17. Construcţia unei fîntîni arteziene, care vor asigura cu apă irigarea spaţiilor
verzi, ce urmează să fie modernizate.
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18. Modernizarea continuă a spaţiilor de cazare prin reparaţia lor cu schimbarea
ferestrelor şi uşilor de la balcon cu termopane, înlocuirea mobilierului învechit etc.
pentru crearea unor condiţii bune de trai.
19. Reparaţia şi amenajarea Sălii Senatului în vederea asigurării reprezentativităţii corespunzătoare.
20. Construcţia unor ferme model de ovine şi caprine la SDE „Chetrosu”.
21. Înfiinţarea a 2-3 laboratoare licenţiate care vor acorda servicii cu plată.
22. Dotarea tuturor sălilor aferente procesului didactic cu aparate de proiectat.
23. Înlocuirea tuturor geamurilor din partea de nord a blocurilor didactice cu termopane.
24. Reparaţia capitală a faţadei blocului Facultăţii de Economie.
25. Modernizarea continuă a sălilor aferente procesului didactic şi a birourilor
profesorilor prin reparaţia lor curentă, dotarea cu mobilier nou etc., asigurînd astfel
condiţii necesare activităţilor profesorilor şi studenţilor.
26. Completarea parcului auto cu maşinile necesare activităţii Universităţii.
27. Transmiterea Staţiunilor Didactice Experimentale din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în subordinea UASM şi înfiinţarea în cadrul
acestor ferme-model de ovine, păsări ş.a., cîmpuri şi loturi demonstrative de soiuri şi
hibrizi ai principalelor culturi agricole şi tehnologii de cultivare a lor, care vor servi nu
numai bază de practică pentru studenţi, dar şi centre de extensiune universitară şi consultanţă de specialitate.
28. Reparaţia capitală a cazangeriei şi traseului termic, dar mai raţional, de insistat asupra transmiterii acestora întreprinderii specializate „Termoelectrica”.
29. Dezvoltarea calitativă, exhaustivă şi relevantă a resurselor infodocumentare
în corespundere cu programele educaţionale şi de cercetare universitare şi conform necesităţilor actuale ale activităţii practice în domeniul agricol.
30. Evaluarea periodică a relevanţei şi nivelului de asigurare documentară a disciplinelor UASM prin analiza curiculum-urilor universitare şi a corespunderii fondului
documentar cu criteriile de acreditare didactică; Extinderea şi asigurarea continuă a
accesibilităţii la resursele academice prin dezvoltarea repozitoriului instituţional în domeniul ştiinţelor agricole al UASM.
18

31. Amplificarea procesului de integrare a resurselor naţionale de profil agrar în
mediul informaţional mondial (baza de date internaţională AGRIS, eLibrary, etc).
32. Modernizarea bibliotecii prin crearea unui mediu confortabil în zonele de
acces direct la informaţie şi dezvoltarea unei infrastructuri informatice în concordanţă
cu tendinţele la nivel internaţional şi în funcţie de cerinţele infodocumentare ale utilizatorilor.
33. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii informatice prin achiziţionarea
de noi echipamente (computere, scanere, imprimante) pentru diversificarea serviciilor
de furnizare a informaţiilor şi documentelor la distanţă.
34. Reconsiderarea sistemului de servire informaţională şi documentară a utilizatorilor prin implementarea sistemului integrat Aleph: asigurarea accesului online la
catalogul bibliotecii şi platforma PRIMO; exploatarea modulului Circulaţie în vederea
împrumutului de documente.
35. Dezvoltarea de parteneriate complexe cu biblioteci universitare, alte instituţii
culturale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate, menite să asigure schimb de informaţii şi
acces la resursele infodocumentare adecvate procesului de studiu şi cercetare agricolă.
36. Racordarea revistei „Ştiinţa agricolă” la cerinţele internaţionale şi întreprinderea măsurilor necesare pentru indexarea ei în cataloage şi baze de date internaţionale,
precum şi să fie cotată ISI şi să primească factor de impact.
4.7.

Asigurarea condiţiilor socio-educative pentru studenţi

Dat fiind, că misiunea Universităţii este nu numai de a pregăti specialişti superiori competenţi şi competitivi, dar şi oameni de o înaltă cultură, în spiritul admiraţiei
faţă de valorile culturale naţionale şi universale, asigurarea unor condiţii bune din punct
de vedere social şi educativ pentru studenţi constituie o prioritate a UASM. În acest
context vor fi întreprinse următoarele măsuri:
1. Formarea departamentului Educaţie, care va coordona lucrul educativ cu studenţii în procesul de învăţămînt şi la locul de trai.
2. Se vor elabora anual planuri de educaţie la nivel de Universitate, facultate,
departament şi grupă academică.
3. În cadrul facultăţilor, departamentelor se vor organiza diferite activităţi studenţeşti la care vor participa personalităţi notorii din ţară şi peste hotare.
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4. Pentru studenţii anului 1 ora grupei va rămîne în continuare veriga de bază
în sistemul de educaţie în timpul procesului de învăţămînt.
5. Asigurarea vizionării colective de către studenţi cel puţin a unui spectacol de
teatru din contul altor mijloace financiare decît cele bugetare ale UASM şi crearea altor
facilităţi de acces la instituţiile de cultură prin stabilirea unor acordului de parteneriat
între acestea şi UASM.
6. Sprijinirea studenţilor care provin din familii socialmente vulnerabile şi a
familiilor de studenţi.
7. Încurajarea studenţilor merituoşi prin alocarea de premii, burse ale Senatului,
diplome etc.
8. Diversificarea activităţilor Centrului de ghidare şi consiliere în carieră în vederea dezvoltării personale a studenţilor şi orientării lor în carieră.
9. Creşterea gradului de siguranţă în căminele studenţeşti prin instalarea unui
sistem de supraveghere.
10. Promovarea unor acţiuni în vederea consolidării dialogului cu studenţii, implicarea lor la luarea deciziilor privind rezolvarea problemelor sociale ş.a. prin participarea reprezentanţilor acestora la şedinţele Senatului, Consiliilor facultăţilor, Comisiilor de management al calităţii etc.
11. Diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului liber în campusul universitar.
12. Dezvoltarea sportului universitar ca parte componentă a educaţiei şi dezvoltării armonioase a tineretului, îndeosebi susţinerea sportivilor şi echipelor de performanţă, care pot face Universităţii mai multă publicitate decît orice altă activitate.
13. Amenajarea într-un cămin a unei săli de fitness cu utilaj sportiv modern.
14. Majorarea numărului de secţii sportive şi a studenţilor ce se antrenează, creînd condiţii favorabile de antrenament.
15. Selectarea elevilor cu performanţe în domeniul sportului din liceele sportive
şi din alte instituţii preuniversitare pentru continuarea studiilor la UASM, formarea şi
completarea pe baza lor a echipelor sportive ale Universităţii.
16. Popularizarea sportului în UASM prin organizarea competiţiilor sportive între grupe, torente, facultăţi la fotbal, volei ş.a.
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17. Susţinerea colectivelor artistice deja existente – ansamblul de muzică şi dans
popular „Spicuşor”, ansamblul de dans modern şi înfiinţarea altora la solicitarea studenţilor.
18. Susţinerea participării colectivelor artistice ale UASM la diferite concursuri
şi festivaluri, organizate în raioane, Chişinău şi chiar peste hotare.
19. Finanţarea din alte surse decît cele bugetare a Centrului medical al Universităţii unde studenţii îşi vor întrema sănătatea.
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