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Stimaţi colegi şi studenţi!
Alegerea conducerii Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din
Moldova reprezintă un moment crucial pentru a pune pe tapet rezultatele obţinute în cele aproape şase decenii de existenţă, dar mai ales
pentru o radiografie profundă a prezentului şi a perspectivelor care vor
asigura recunoaşterea Facultăţii de Drept în calitate de mediu modern
de educaţie şi cercetare, situându-se în topul comunităţii academice de
prestigiu din Republica Moldova.
În speranţa de a răspunde provocărilor viitorului, având ca preocupare primordială crearea tuturor condiţiilor necesare tineretului studios
pentru obţinerea unei pregătiri temeinice ce-i va permite să răspundă
solicitărilor sociale în permanentă schimbare, am elaborat prezentul
Program managerial, solid ancorat în realitatea academică contemporană. Astfel, obiectivele şi direcţiile prioritare de activitate pe care mi
le-am propus spre realizare, în eventualitatea ocupării funcţiei vacante
de decan, derivă ineluctibil din documentele relevante de politică educaţională, precum: Codul educaţiei al RM; Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărârea
Guvernului RM nr.944 din 14 noiembrie 2014; Regulamentul-cadru al
facultăţii instituţiei de învăţământ superior, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr.671 din 6 august 2010; Planul Strategic 2016-2020,
aprobat de Senatul USM la 22 decembrie 2015; Carta Universităţii de
Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM la 31 martie 2015 etc.
Țin să menţionez că experienţa mea în calitate de cadru didactic pe
care am acumulat-o pe parcursul a peste 27 de ani, timp în care am
exercitat şi funcţii de conducere, precum cea de şef de catedră/departament (17 ani) şi de decan interimar al Facultăţii de Drept (un an), însumează activităţi ce s-au dovedit a fi benefice în ceea ce priveşte formarea
competenţelor profesionale, dar şi a calităţilor personale, formându-mi
astfel convingerea că voi putea face faţă tuturor dificultăţilor ce pot să
apară în contextul exercitării funcţiei la care aspir.
Experienţa managerială pe care am acumulat-o exercitând funcţiile
indicate supra poate servi drept premisă pentru cea de conducere a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, direcţionată spre eficientizarea procesului educaţional, spre obţinerea calificării, apreciate ca un
sistem de competenţe necesare viitorilor specialişti în domeniul dreptului.
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CADRUL GENERAL
Facultatea de Drept reprezintă o subdiviziune didacticoştiinţifică şi administrativă a Universităţii de Stat din Moldova,
care pe parcursul celor 58 de ani de la fondare a evoluat semnificativ, atât cantitativ, cât şi calitativ, creându-şi de-a lungul timpului
imaginea unei facultăţi cu standarde de exigenţă, pentru care formarea capacităţilor de integrare a cunoştinţelor şi abilităţilor practice reprezintă deziderate fundamentale. Aceasta i-a asigurat un
rating net superior în raport cu facultăţile de profil din ţară, prin
absolvenţii care sunt apreciaţi pentru pregătirea temeinică de care
dispun, integrându-se cu succes în câmpul muncii, inclusiv peste
hotarele ţării. Prestigiul în domeniul educaţional şi al cercetării
ştiinţifice pe care l-a obţinut facultatea în timp constituie un avantaj, dar în acelaşi timp implică şi mari responsabilităţi, în primul
rând din partea conducerii. Deoarece actualmente facultatea se
confruntă cu multiple provocări, precum reforme educaţionale,
politici instituţionale, este mai mult decât necesar să fim flexibili
la noile realităţi educaţionale, orientându-ne spre integrarea în Spaţiul European al Învăţământului Superior (EHEA), care ne obligă
să modernizăm învăţământul superior juridic, să promovăm imaginea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova atât
în ţară, cât şi la nivel european.
Iată de ce, în primul rând, se impune:
1) menţinerea imaginii deja formate a Facultăţii de Drept;
2) asigurarea continuităţii celor mai optime activităţi educaţionale şi de cercetare;
3) promovarea unui management participativ, calitativ, deschis, transparent şi flexibil.
În vederea formulării obiectivelor şi priorităţilor mandatului
de conducere, precum şi a direcţiilor prioritare de activitate, a
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modalităţilor de realizare a sarcinilor, nu putem face abstracţie de
analiza SWOT, pe care o prezentăm infra:
S
PUNCTE FORTE
W
PUNCTE SLABE
 existenţa unui corp profe participarea redusă a persosoral cu o bună pregătire
nalului didactic din cadrul
de specialitate;
facultăţii la concursurile de
 creşterea vizibilităţii şi imfinanţare a programelor de
plicării sociale a Facultăţii
cercetare;
de Drept a USM;
 gradul redus de diversificare a
 ocuparea posturilor didacdomeniilor în care se realitice în cadrul facultăţii
zează stagiile de practică;
conform normelor de asi lipsa dotărilor (în special a
gurare a calităţii;
unui laborator de crimina dinamica ascendentă a
listică performant) şi uzura
produsului ştiinţific: artimijloacelor materiale;
cole publicate în reviste
 racordarea cu întârziere a
acreditate, publicarea mamaterialelor didactice la
nualelor şi monografiilor;
remanierile legislative;
 monitorizarea şi evaluarea  caracterul redus al fondurilor
periodică a planurilor de
atrase prin derularea de
învăţământ şi a curriculugranturi;
murilor universitare;
 practicarea insuficientă a
 organizarea manifestaţiilor
controlului privind desfăşuraştiinţifice;
rea procesului educaţional;
 completarea continuă a co-  lipsa unei strategii de ghidare
lectivului facultăţii cu
şi consiliere în carieră a
cadre tinere identificate
studenţilor;
din rândul studenţilor de la  lipsa unei atmosfere coleCiclul III de studii.
giale, diminuarea spiritului
academic creator.
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O
OPORTUNITĂȚI
 prestigiul de care se bucură
Facultatea de Drept a USM
pe piaţa muncii în ce priveşte formarea în domeniul
dreptului;
 posibilitatea extinderii mobilităţilor academice pentru
cadrele didactice şi studenţi;
 crearea de parteneriate strategice cu structuri guvernamentale, cu administraţia
publică locală, cu Uniunea
Avocaţilor din RM, sub
forma unor centre de
excelenţă;
 completarea ofertei de programe de studii cu programe
de formare profesională
continuă;
 promovarea imaginii Facultăţii de Drept prin publicarea
informaţiilor despre activitatea şi evenimentele desfăşurate în cadrul acesteia;
 sincronizarea programelor
de studii cu cerinţele pieţei
muncii şi ralierea la standardele educaţionale europene;
 utilizarea în procesul
educaţional a platformelor
e-learning;

T
AMENINȚĂRI
 diminuarea preocupării şi
interesului studenţilor faţă de
studii;
 existenţa unei oferte educaţionale în domeniul învăţământului juridic exponenţial
mai mare decât cererea;
 creşterea concurenţei din
partea instituţiilor de învăţământ superior cu profil
juridic, pe linia cercetării
ştiinţifice;
 marginalizarea
învăţământului superior
juridic din cauza declinului
economic;
 exodul personalului didactic
calificat;
 schimbări legislative
frecvente care pot duce la
reorientări ale cadrelor
didactice şi ştiinţifice.

6

 antrenarea personalului
academic al Facultăţii de
Drept la reforma justiţiei
din Republica Moldova.
Astfel, ţinând cont de analiza SWOT şi de documentele relevante de politică educaţională, angajat în acest concurs, mi-am
propus în calitate de obiectiv general: asigurarea, la nivel de facultate, a unui climat colegial şi competiţional favorabil realizării
misiunii facultăţii − pregătirea specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice
în domeniul dreptului, realizarea activităţilor metodice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică de înaltă calitate care să conducă la
recunoaşterea continuă a prestigiului facultăţii, încurajând fiecare
membru al ei să depună în acest sens eforturi susţinute.
Conceperea Programului managerial se aliniază valorilor şi
principiilor care stau la baza sistemului educaţional, context în
care urmează să promovăm:
− centrarea educaţiei pe beneficiari;
− excelenţa şi diversitatea academică;
− transparenţa, egalitatea, echitatea şi onestitatea;
− responsabilitatea (proprie şi colectivă);
− unitatea şi integralitatea mediului educaţional;
− susţinerea şi promovarea dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice;
− performanţa în cercetarea juridică şi internaţionalizarea ei;
− extinderea şi consolidarea colaborării universitare în cadrul
Consorţiului universitar România, Republica Moldova,
Ucraina;
− colaborarea internaţională, mai ales cu România;
− proiecte şi granturi internaţionale.
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DIRECŢII PRIORITARE DE ACTIVITATE
1. Asigurarea unui proces educaţional de calitate prin stimularea reuşitei academice având ca suport mijloacele tehnice şi
didactice necesare;
2. Stimularea activităţii ştiinţifice, a cercetării şi inovării la
Facultatea de Drept;
3. Promovarea unei politici de cadre bazate pe profesionalism şi competenţe;
4. Reevaluarea sistemului de admitere, promovarea eficientă
a ofertei educaţionale la toate ciclurile şi stimularea reuşitei
academice;
5. Promovarea imaginii Facultăţii de Drept şi colaborarea
acesteia cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare;
6. Dezvoltarea infrastructurii şi logisticii Facultăţii de Drept.
1. Asigurarea unui proces educaţional de calitate
prin stimularea reuşitei academice având ca
suport mijloacele tehnice şi didactice necesare
Misiunea educaţională a Facultăţii de Drept rezidă în:
 formarea iniţială eficientă a specialiştilor de înaltă calificare,
bazată pe o pregătire viabilă nu doar teoretică, dar şi practică;
 altoirea, într-un termen restrâns, a aptitudinilor şi abilităţilor
practice necesare, în perspectiva devenirii lor ca profesionişti
formaţi;
 crearea premiselor sigure de integrare socioprofesională de
succes, în contextul sistemului de drept din Republica
Moldova.
O condiţie esenţială a realizării cu succes a procesului de
învăţământ constă în elaborarea unei strategii educaţionale eficiente. Actualmente, o asemenea strategie a fost elaborată, fapt
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impus atât de particularităţile funcţionării sistemului de învăţământ juridic superior în cadrul societăţii, cât şi de condiţiile integrării pe plan internaţional a Republicii Moldova. În acelaşi
timp, trebuie să recunoaştem că obiectivele strategice propuse de
modernizare a învăţământului superior juridic, dat fiind complexitatea acestora, nu au fost realizate pe deplin. De aceea, ne
propunem, în primul rând, asigurarea continuităţii direcţiilor
de reformare a sistemului educaţional.
Dat fiind faptul că strategia educaţională presupune derularea
procesului de instruire având la bază materialele didactice necesare, fiecare cadru didactic, în special titularul de curs, va avea
drept prerogativă prioritară: elaborarea curriculumului disciplinei,
a suportului de curs, ghidurilor metodice, manualelor etc. Iar prerogativa mandatului nostru va fi axată pe susţinerea şi stimularea corpului profesoral în vederea publicării materialelor
didactice elaborate. În special, vom valorifica numărul colilor de
autor planificate pentru facultatea noastră. În acelaşi timp, vom
căuta şi alte surse de finanţare pentru editarea materialelor necesare. Avem în vedere suplinirea necesităţilor educaţionale prin
atragerea de investiţii în dezvoltarea potenţialului productiv.
Calitatea curriculumului universitar este o premisă a asigurării calităţii procesului didactic. În context, apreciem enorm munca
depusă de cadrele didactice ale Facultăţii de Drept la elaborarea
planurilor de studii şi a curriculumurilor disciplinelor. Totuşi, în
conjunctura flexibilităţii legislaţiei naţionale, acest proces necesită o actualizare permanentă. Această faţetă a lucrurilor trebuie
să ne orienteze spre revizuirea în permanenţă a curriculumului, îmbunătăţirea conţinuturilor acestuia, dar şi spre armonizarea curriculară a procesului de studii la Facultatea de Drept
(Ciclul I şi Ciclul II), precum şi armonizarea programelor de
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master cu specializările similare din spaţiul educaţional internaţional, având ca finalitate creşterea mobilităţii educaţionale
a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a personalului
didactic. Pentru a asigura la maximum impactul pe care trebuie
să-l exercite curriculumul universitar asupra procesului de predareînvăţare, este binevenită publicarea acestuia în format electronic
pe site-ul Facultăţii de Drept. Însă, pentru utilizarea lui la orele de
curs şi la seminare, îndeosebi în procesul de evaluare a rezultatelor academice, în cadrul mandatului ne propunem să asigurăm
publicarea şi pe suport hârtie a curriculei universitare sub
formă de culegere la domeniul de formare profesională, constând în subsumarea curriculei disciplinelor predate la departament, responsabilitatea implementării acestei prerogative aparţinând fiecărui şef de departament în parte.
O altă strategie de optimizare a procesului de instruire juridică iniţială constă în ajustarea planurilor de învăţământ la
cerinţele pieţei muncii, la solicitările studenţilor şi masteranzilor, la opinia cadrelor didactice de la Facultatea de Drept. În
vederea implementării acesteia, este nevoie de o evaluare de
ansamblu a fiecărui document în parte. În special, ne vom orienta
eforturile spre confruntarea planurilor existente cu planurile similare ale facultăţilor de prestigiu din Occident, dar şi spre colaborarea cu cadrele didactice din cadrul acestora. O atenţie deosebită
necesită conţinutul programelor de formare la Masterat. Acestea
trebuie să se situeze la un nivel net superior programelor de la
Ciclul I − Licenţă. Programele de la Ciclul II de studii − Masterat −
trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
 să asigure o continuitate a materiei predate la Ciclul I;
 să fie racordate la necesităţile actuale de specializare din ţară;
 să fie atractive şi motivante.
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Nu în ultimul rând, optăm pentru susţinerea învăţământului
juridic cu predare în limbile franceză şi engleză. Filierele francofonă şi anglofonă reprezintă cartea de vizită a facultăţii noastre.
Anume prin aceasta se distinge Facultatea de Drept în raport cu
celelalte facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Luând în
considerare această realitate, ne propunem: dezvoltarea activităţii
filierelor francofonă şi anglofonă, realizarea programelor de mobilitate, prin aceasta fiind create condiţii propice de realizare a
studiilor şi stagiilor peste hotare nu doar ale studenţilor, dar şi ale
cadrelor didactice. Stagierea cadrelor tinere are ca obiectiv preluarea de bune practici în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Având în vedere că predarea materiei dreptului în limbile franceză şi engleză necesită un aport susţinut al cadrelor didactice şi o
pregătire mai minuţioasă, vom susține în continuare diferențierea
normei didactice în funcție de limba de predare.
De asemenea, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din
Moldova se particularizează prin practicarea modalităţilor alternative de studiere a dreptului, graţie activităţii Clinicii Juridice,
oferind studenţilor posibilitatea de a aplica pe viu cunoştinţele
teoretice, de a le aprofunda, de a-şi asuma responsabilităţi profesionale, astfel contribuind în mod direct la eficientizarea procesului de instruire. Scopul acestei instruiri rezidă, pe de o parte, în
cultivarea abilităţilor profesional-practice şi moral-etice ale formabililor prin instruirea clinică juridică în vederea acordării unei
asistenţe juridice calificate şi, pe de altă parte, în facilitarea accesului la justiţie prin acordarea asistenţei juridice gratuite persoanelor defavorizate social. Dat fiind aportul substanţial pe care l-a
dovedit A.O. „Clinica Juridică” pe parcursul celor peste douăzeci
de ani de activitate, vom opta pentru susţinerea de mai departe
a acestei structuri din cadrul facultăţii. Clinica Juridică va
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constitui în continuare o modalitate de a asigura studenţilor un
prim acces la aspecte concrete ale realităţii juridice ce nu pot fi
relevate decât prin aplicarea şi integrarea competenţelor necesare
şi, implicit, o metodă de creare a unei viziuni complexe asupra
mecanismului de funcţionare a sistemului justiţiei, care mai târziu
le va asigura o integrare adecvată în comunitatea juridică. Pentru
buna funcţionare a Clinicii Juridice, deci pentru a optimiza activitatea cliniciştilor şi a tutorilor, ne propunem în primul rând asigurarea acesteia cu un sediu încăpător.
În altă ordine de idei, printre sarcinile esenţiale ale învăţământului superior se numără dezvoltarea unei personalităţi creative. Însă, buna organizare şi desfăşurare a procesului de instruire,
în contextul învăţământului centrat pe formarea personalităţii
complete, adecvate exigenţelor şi schimbărilor socioeducaţionale,
sunt de nerealizat fără implementarea tehnologiilor educaţionale,
care asigură implicarea/participarea activă a studentului şi masterandului în procesul de instruire. Iată de ce, se impune ca o necesitate stringentă modernizarea tehnologiilor didactice, fiind
cunoscut faptul că activităţile didactice la Facultatea de Drept se
desfăşoară deocamdată prea puţin interactiv, iar valorificarea
noilor tehnologii educaţionale este redusă. Pe lângă aceasta,
pentru o bună asimilare a materiei în cazul unor discipline juridice, este absolut obligatorie asigurarea procesului de instruire cu
echipamente adecvate şi cu un flux de consumabile. Din aceste
raţiuni, ne propunem amenajarea laboratoarelor de criminalistică
performante (a două laboratoare practice în subsolul Blocului 2 A
şi a unui laborator teoretic în Blocul 2), în care să se regăsească
strictul necesar de dotări tehnologice (aparate foto, trepieduri,
microscoape, truse criminalistice universale şi traseologice etc.)
şi consumabile (fişe dactiloscopice, prafuri magnetice, pensule
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criminalistice etc.) ce vor asigura asimilarea tehnicii, tacticii şi
metodicii criminalistice.
În context, trebuie să conştientizăm că calitatea însuşirii materiei depinde de caracterul actului didactic, care trebuie să fie
unul deschis, bazat pe dialog, dezbateri, simulări de caz, fapt ce
ar motiva studentul, ar antrena participarea lui în procesul educaţional. În definitivă, ridicarea calităţii actului didactic va constitui un obiectiv prioritar al Facultăţii de Drept. Un rol deosebit
în realizarea acestui deziderat va avea în continuare Comisia de
Asigurare a Calităţii. Se impune o evaluare a potenţialului cadrelor didactice, în vederea responsabilizării acestora faţă de misiunea lor educativă, potenţarea preocupării pentru:
 asigurarea unui conţinut ştiinţific ridicat al orelor de curs,
seminar şi al lucrului individual al studenţilor şi masteranzilor;
 perfecţionarea metodologiilor didactice şi utilizarea integrală a timpului dedicat activităţii didactice.
O problemă acută cu care se confruntă învăţământul juridic
superior este organizarea şi efectuarea stagiului de practică al studenţilor. Nu este o noutate pentru nimeni că colaboratorii organelor
de drept nu sunt cointeresaţi de instruirea reală a stagiarilor, astfel
încât practica dorită de studenţi devine o simplă formalitate. Desfăşurarea practicii în cadrul organelor de drept are loc după modelul
actor-spectator, în care rolul principal revine coordonatorului
practicii, iar studentul nu este decât un spectator pasiv. Cu regret,
practicienii foarte rar recurg la explicarea acţiunilor întreprinse,
iar când o fac − nu detaliază nici pe departe toate momentelecheie. Iată de ce, avem mult de lucrat la acest capitol. În primul
rând ne vom orienta spre reformarea radicală a organizării, desfăşurării şi monitorizării practicii de specialitate. La modul practic,
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ne propunem antrenarea în aceste activităţi a Biroului Asociat de
Avocaţi ,,Facultatea de Drept” şi a A.O. „Clinica Juridică”, cu
compensarea financiară a aportului tutorilor de practică. Pentru a
asigura un nivel calitativ înalt al acestor stagii de practică, vom
depune eforturi spre a identifica spaţiile necesare şi a le amenaja
corespunzător, astfel încât acestea să permită consultarea şi intervievarea clienţilor, întocmirea actelor procedurale etc.
2. Stimularea activităţii ştiinţifice, a cercetării şi
inovării la Facultatea de Drept
În planul activităţii ştiinţifice, fiecare cadru didactic trebuie
să conştientizeze că cercetarea ştiinţifică reprezintă chintesenţa
bazei teoretice şi metodologice a dezvoltării învăţământului juridic superior.
Voi depune toate eforturile pentru a consolida potenţialul
ştiinţifico-didactic al facultăţii, aşa cum procedez în cadrul Departamentului Drept Penal. Actualmente, 23 din cei 26 de titulari
ai departamentului deţin titlul ştiinţific de doctor în drept. Aceste
constante cantitative sunt o dovadă a funcţionalităţii lui academice şi contribuie la menţinerea imaginii departamentului pe
poziţie de lider în cadrul USM din perspectiva coraportului de
cadre cu titlu ştiinţific.
Vor fi instituite pârghii suplimentare de redresare a fructificării activităţii ştiinţifice. Sub acest aspect, în cadrul mandatului
ne propunem elaborarea unor standarde minime referitoare la activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice, având în calitate de criteriu
evaluativ publicaţiile în decursul unui an academic şi/sau al perioadei de concurs. Astăzi nu ne mai confruntăm cu problema insuficienţei editoriale. În Republica Moldova există suficiente reviste
ştiinţifice având ca domeniu de abordare Dreptul, acreditate de tip
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B şi C, care acoperă cererile de publicare, înaintând totodată şi
condiţii riguroase de admisibilitate.
Ne propunem să sporim calitatea cercetării, precum şi dezvoltarea segmentului internaţionalizarea publicaţiilor. Vom susţine
revista Studia Universitatis Moldaviae prin atragerea de autori
cunoscuţi, emblematici din ţară şi mai ales din străinătate, ale căror
publicaţii vor da un plus de valoare apariţiei revistei şi (de ce nu?)
vor impulsiona indexarea acesteia în baze internaţionale de date.
Sub alt aspect, pledăm pentru realizarea unei planificări judicioase a cercetării ştiinţifice, prin identificarea şi focalizarea
direcţiilor performante de cercetare ştiinţifică realizabile la nivel
de departament, precum şi prin constituirea unui portofoliu de
domenii strategice care să asigure vizibilitate instituţională cercetării ştiinţifice la Facultatea de Drept a USM. Vor fi organizate
manifestaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. Dar, cel mai important este
integrarea rezultatelor ştiinţifice proprii în cursurile predate, constituind a priori barometrul profesionalismului personalului didactic.
Una dintre priorităţile mandatului va constitui şi redimensionarea strategică a cercetării şi inovării. Astfel, de vreme ce, potrivit Codului educaţiei al RM, studiile de doctorat constituie
parte integrantă a studiilor superioare structurate, se impune elaborarea unei noi politici educaţionale la nivelul Școlii doctorale
de ştiinţe juridice, prin implementarea unor mecanisme de control
apte să monitorizeze şi să evalueze calitatea educaţiei şi cercetării
în învăţământul superior. Se impune cu prisosinţă consolidarea
poziţiei Școlii doctorale de ştiinţe juridice, lucru care necesită şi o
susţinere în primul rând din partea celor abilitaţi cu dreptul de conducător de doctorat. La fel, vom depune eforturi pentru a asigura
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continuitatea între masteratul de cercetare şi doctorat. Dar, actualmente, masteratul de cercetare la Facultatea de Drept este puţin
viabil. Deci, se impune elaborarea unui concept privind masteratul de cercetare şi rolul lui la facultate.
Activitatea ştiinţifică trebuie să fie realizată nu doar de către
cadrele didactice, dar şi de către tineretul studios. În special, dezvoltarea personală a tinerilor cercetători va fi orientată spre implicarea cât mai activă a studenţilor în programe de cercetare continuă şi încurajarea lor în efectuarea stagiilor de formare, aceasta
constituind o pistă de lansare în domeniul ştiinţific.
Vom continua frumoasa tradiţie de organizare anuală a conferinţei ştiinţifice destinate studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, stimulând financiar participarea lor la aceste manifestaţii,
iar rezultatele ştiinţifice prezentate îşi vor găsi reflectare în culegeri ale comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor.
La fel, vom promova excelenţa tezelor de master, asigurând publicarea rezumatelor celor mai reuşite lucrări.
3. Promovarea unei politici de cadre bazate pe
profesionalism şi competenţe
Actualmente, Facultatea de Drept dispune de un corp profesoral care, din punct de vedere numeric, este cel mai mare în
raport cu alte facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. De
asemenea, acesta se impune prin meritele pe care le deţine, nu
doar în plan didactico-ştiinţific, dar şi în plan practic; or, în
majoritate, cei ce fac parte din el profesează şi alte domenii de
activitate, în special avocatura. Acest fapt sporeşte, incontestabil,
gradul de competenţă a profesorului, iar mesajul teoretic transmis
este în concordanţă cu imaginea realităţii juridice existente. Vom
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promova şi în continuare acele cadre didactice care sunt centrate
pe jurisprudenţă. Accentul se va pune pe selectarea şi promovarea
cadrelor didactice şi ştiinţifice în baza profesionalismului, iniţiativei, responsabilităţii şi onestităţii.
O tradiţie reuşită s-a învederat la Facultatea de Drept: de a
angaja noi membri ai corpului academic din rândurile acelor
absolvenţi care s-au învrednicit de locuri premiante la Olimpiada
republicană interuniversitară la Drept organizată anual. Spre regret, această tradiţie a fost întreruptă, din cauza lipsei de interes
din partea altor instituţii de învăţământ de a participa la această
manifestaţie. Pe bună dreptate, desfăşurarea olimpiadelor interuniversitare la Drept constituia un mecanism eficient şi obiectiv
de inserţie a tinerilor cu capacităţi în calitate de lectori universitari. Vom depune toate eforturile pentru a promova tinerii performanţi şi a-i motiva pentru cariera universitară, creând a priori o
pepinieră de absorbţie a celor mai buni dintre cei mai buni. De
asemenea, vor fi create condiţii propice pentru ca tinerele cadre
didactice să poată obţine titluri ştiinţifice şi didactice în termene
rezonabile.
Imaginea unei facultăţi depinde în mare măsură de cadrele
didactice de care dispune, considerent din care vom dezvolta
corpul profesoral şi de cercetători prin promovarea profesională a
personalului existent. Necesită a fi instituit un mecanism eficient
de formare continuă a cadrelor didactice, prin aprobarea şi implementarea unui program complex de dezvoltare a personalului didactic, constând în participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri
de formare continuă prin contact direct şi la distanţă, cu acumularea creditelor, diferenţiate în funcţie de titlul ştiinţifico-didactic.
Buna prestaţie profesională trebuie să fie compensată financiar. Or, un management instituţional presupune deopotrivă dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea bazei materiale, precum şi
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asigurarea unui flux financiar adecvat. De aceea, vom încuraja
eforturile depuse de fiecare cadru didactic în parte în exercitarea
funcţiilor şi obligaţiunilor, punând în aplicare strategia universitară privind diferenţierea salarizării atât în funcţie de meritele
didactice şi ştiinţifice, cât şi în raport cu prestaţia efectivă, menită
să promoveze imaginea facultăţii, prin fortificarea capacităţii
instituţionale ca efect al participării în calitate de reprezentanţi ai
mediului academic în diferite entităţi statale, departamentale.
Considerăm oportun de a elabora o strategie de identificare a surselor suplimentare de finanţare a cadrelor didactice. Una dintre
aceste surse fiind proiectele de cercetare şi cele comunitare în
care se pot implica activ membrii Facultăţii de Drept.
4. Reevaluarea sistemului de admitere, promovarea
eficientă a ofertei educaţionale la toate ciclurile şi
stimularea reuşitei academice
Actualmente, Facultatea de Drept este una dintre cele mai
solicitate facultăţi de la Universitatea de Stat din Moldova. Tineretul studios este foarte dornic de a îmbrăţişa profesia de jurist, nu
întotdeauna urmărind scopuri nobile sau având vocaţie şi dexterităţi suficiente; în cea mai mare parte, prestigiul profesiei îi determină să studieze la această facultate. De aceea, oferta educaţională ar trebui să fie regândită, astfel încât să se aducă la cunoştinţa celor neiniţiaţi adevăratele riscuri şi responsabilităţi ce derivă din această profesie. Se impune publicarea, la CEP USM, a
pliantelor referitoare la ofertele educaţionale de formare la Ciclul I
de studii − Licenţă şi, pe specializări, la Ciclul II de studii −
Masterat. În cadrul Zilei uşilor deschise vor fi organizate vizite la
facultate ale grupurilor de elevi din licee, în vederea familiarizării
potenţialilor abiturienţi cu posibilităţile de studiu. De asemenea,
necesită a fi regândit sistemul de admitere la studii, atât la nivel
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de licenţă, cât şi la nivel de masterat. Admiterea la studii la Ciclul I
în baza notelor acumulate în licee, precum şi în baza notelor de
bacalaureat nu este una dintre cele mai reuşite modalităţi de selecţie. Aceasta deoarece există o lipsă de uniformitate sub aspectul
standardelor de exigenţă între diferite licee în ceea ce priveşte
notarea pe parcursul anilor de studii şi chiar în organizarea examenului de bacalaureat. Iată de ce, considerăm că introducerea
unui test de evaluare va înlătura neajunsul pe care l-am relevat şi
va consolida motivaţia pentru studii a candidaţilor admişi. De
asemenea, se impune (pentru candidaţii la locuri bugetare) revenirea la sistemul de admitere la masterat anterior existent, cu susţinerea probelor la disciplinele de specialitate pentru care se optează.
Nu în ultimul rând, ne vom concentra eforturile asupra sporirii indicilor reuşitei academice, având în vedere că actualmente
Facultatea de Drept nu înregistrează tocmai cele mai reuşite
performanţe la USM. Vom crea diverse facilităţi studenţilor şi
masteranzilor cu o reuşită academică bună, iar cei care vor avea o
prestaţie excelentă vor fi promovaţi la burse de merit, în special la
nivel guvernamental.
Studenţilor, ca element primordial al mediului academic, li
se va acorda o atenţie deosebită. Actualmente, există o reticenţă
în valorificarea deplină a drepturilor şi intereselor studenţilor,
probabil din cauza lipsei unui mecanism eficient de promovare a
acestora, lucru pe care ni-l propunem să-l iniţiem. Astfel, fiecare
student trebuie să aibă certitudinea că mesajul îi va fi auzit, iar
drepturile sale nu sunt iluzorii. La concret, ne propunem să
înfiinţăm o structură autonomă de tipul ombudsman – avocat al
studentului, la care studenţii să poată apela pentru apărarea drepturilor lor şi pentru consiliere atunci când suferă abuzuri din partea
cadrelor didactice sau când sunt marginalizaţi de propriii colegi.
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5. Promovarea imaginii Facultăţii de Drept şi
colaborarea acesteia cu alte instituţii de
învăţământ din ţară şi de peste hotare
În cadrul mandatului la care aspir, ne propunem ca Facultatea
de Drept a Universităţii de Stat din Moldova să-şi consolideze
poziţia de centru educaţional şi de cercetare performant printre
facultăţile similare din Republica Moldova, adică facultatea de
bază în ce priveşte elaborarea Standardelor Educaţionale, a Cadrului Naţional al Calificărilor la domeniul de formare profesională Drept, a documentelor şi materialelor curriculare.
De asemenea, ne propunem ca Facultatea de Drept să devină
un centru de formare continuă a personalului didactic de la toate
facultăţile de drept din ţară, dar, totodată, un centru de formare
continuă a specialiştilor în anumite domenii profesionale, cum ar
fi: domeniul resurselor umane; domeniul dreptului informatic;
domeniul insolvabilităţii etc.
În vederea optimizării planurilor de studii şi a procesului de
formare iniţială, Facultatea de Drept va conlucra cu specialiştii
practicieni, cu absolvenţii facultăţii. Vom asigura în continuare
antrenarea activă a cadrelor didactice competente în elaborarea
proiectelor de modificare şi completare a legislaţiei naţionale,
precum şi participarea acestora în comisiile (consiliile) ştiinţifice
din cadrul organelor de drept, iar practicienii din cadrul acestor
organe vor fi antrenaţi, la rândul lor, în comisiile pentru examenele de Licenţă, pentru susţinerea tezelor de master.
În acelaşi timp, promovarea imaginii Facultăţii de Drept este
de neconceput fără:
 dezvoltarea colaborărilor internaţionale prin participarea
la proiecte de cercetare şi manifestări ştiinţifice comune,
ceea ce presupune în primul rând preluarea de bune practici ale Departamentului Drept Internaţional şi European;
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 promovarea ofertei de doctorat în cotutelă internaţională;
 menţinerea şi reactualizarea permanentă a paginii Web, cu
plasarea sincronizată a tuturor evenimentelor care vor derula la facultate, fapt ce urmează a fi realizat prin instituirea unei unităţi salarizate.
6. Dezvoltarea infrastructurii şi logisticii
Facultăţii de Drept
Baza materială care deserveşte comunitatea academică influenţează considerabil calitatea rezultatelor academice. Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova atinge în fiecare
an capacitatea optimă de şcolarizare, ceea ce presupune necesitatea gestionării eficiente a spaţiilor necesare unei bune desfăşurări
a procesului educaţional. De aceea, politica ce vizează dezvoltarea infrastructurii va constitui una dintre priorităţile mandatului
propus.
Dacă la moment constatăm o situaţie bună privind asigurarea
studenţilor cu săli de curs şi seminare, atunci prezenţa unor laboratoare specializate rămâne a fi un deziderat de viitor. Importanţa
exerciţiilor practice în formarea competenţelor profesionale impune identificarea imediată a unor soluţii relevante pentru redresarea situaţiei.
La fel, identificăm problema distribuirii studenţilor la stagiile
de practică în diverse structuri ale sistemului de drept, precum şi
sporirea eficienţei acestor stagii. În acest scop ne propunem crearea unor parteneriate funcţionale cu diverse segmente ale pieţei
muncii şi consolidarea interesului angajatorilor pentru buna formare profesională a tinerilor.
De asemenea, urmează să elaborăm strategii eficiente privind
consolidarea administrativă în vederea reducerii impactului disfuncţionalităţilor din actul de administrare a facultăţii.
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Ne propunem crearea unei echipe administrative a facultăţii,
vizibile, unite, care să funcţioneze sinergic spre crearea unui mediu
favorabil formării profesionale a studenţilor şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
Rezultatele activităţii desfăşurate de mine în calitate de şef
al Catedrei/Departamentului Drept Penal, timp de şaptesprezece
ani, dar şi în calitate de decan interimar al Facultăţii de Drept
(USM), timp de un an, constituie cel mai relevant argument al
realizării întocmai a direcţiilor de acţiune pe care le-am reliefat
în cadrul prezentului Program de activitate.
Îmi asum responsabilitatea faţă de întreg corpul profesoral,
personalul auxiliar, faţă de studenţi, masteranzi şi doctoranzi de
a sluji intereselor comunităţii academice a Facultăţii de Drept,
de a spori prestigiul acesteia nu doar în cadrul Universităţii de
Stat din Moldova, dar şi în plan naţional şi internaţional, de a
asigura o coeziune indispensabilă între administraţia USM şi
întreg colectivul Facultăţii de Drept, în primul rând prin diseminarea informaţiilor şi deciziilor luate la nivel de Senat care,
direct sau tangenţial, intră în sfera de interes al personalului
didactic şi auxiliar.
Voi fi un decan al tuturor şi voi ţine cont de poziţia şi sfatul
fiecăruia. Voi promova un management participativ, context în
care şefii de departamente vor avea autonomia respectivă, iar
orice idee şi acţiune va fi testată de către dumneavoastră.
Sergiu BRÎNZA
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