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I. DISPOZIȚII GENERALE 

Resursa Umanǎ constituie actualmente, în era globalizării, cel mai prețios capital şi 

adevărata valoare și forță a unei instituții, care îi conferă prestigiu intern și internațional. Doar ea 

poartă în sine cel mai important principiu al dezvoltării – inovarea, fără de care  competitivitatea 

actuală este de neconceput. Ba mai mult, ea se transformă și în principalul vector al difuziei 

inovării într-un teritoriu tot mai larg și mai larg. 

Relevanța sa crește considerabil (exponențial) în instituțiile de învățământ superior unde 

motorul dezvoltării este inovarea la nivel spiritual și material. Obiectivul major al IMI-NOVA 

fiind excelența în educație, formare și cercetare, principalul factor ce poate asigura atingerea lui 

este resursa umană. Ca urmare, dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar, 

complex, continuu și de mare responsabilitate, reunind acțiuni și activități de selecție de personal 

nou și de formare și perfecționare a celui existent. Desigur, el trebuie corelat cu un șir de factori 

interni și externi, materiali și umani. 

Strategia de dezvoltare a personalului în cadrul IMI-NOVA reprezintă parte componentă 

a strategiei de dezvoltare a IMI-NOVA, susținând această strategie, și este fundamentată pe baza 

următoarelor  acte normative în vigoare: 

 Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; 

 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 2020”, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului RM nr. 944 din 14.11.2014);  

 Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului RM nr. 1224 din 09.11.2004;  

 Normelor metodologice privind formarea profesională continuă. Aprobat METS al RM 

nr.549 din 16.11.2005;  

 Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). nr. 22 din 

03.03.2014;  

 Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II - Maşter, studii 

integrate, ciclul III - Doctorat), aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 1045 din 29 

octombrie 2015;  

 Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de maşter, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015;  

 Regulament - cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în 

învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Ministerului Educaţiei nr. 1-1 din 

22.03.2016; 

 Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 193 din 24.03.2017;  

 Carta Institutului Internațional de Management IMI-NOVA, aprobată la şedinţa Senatului 

IMI-NOVA, proces-verbal nr.6 din 26.06.2015, înregistrat la Ministerul Justiţii al 

Republicii Moldova;  

 Manualul Sistemului de Management al Calităţii, aprobat la şedinţa Senatului IMI-

NOVA din 20.03.2012, proces verbal nr. 4;  

 Strategia de dezvoltare IMI-NOVA pentru anii 2015-2020, aprobată la şedinţa Senatului 

din 26.08.2015, proces-verbal nr. 1;  

 Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice, didactice în Institutul 

Internațional de Management „IMI-NOVA”. 
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În același timp Strategia de dezvoltare a personalului IMI-NOVA susține principiile de 

autonomie universitară, libertate academică, acces liber și egal la activitățile și bunurile 

organizaționale, precum și răspunderea publică, toate acestea făcând posibilă buna funcționare a 

IMI-NOVA. 

O analiză a situației reale a resurselor umane din cadrul IMI-NOVA ne permite să 

identificăm următoarele probleme care necesită soluții concrete de depășire a lor atât pe termen 

mediu, cât și pe cel lung prin intermediul măsurilor propuse de prezenta strategie: 

 Structura dezechilibrată pe vârste a personalului didactic în cadrul IMI-NOVA; 

 Spectrul restrâns de competenţe al serviciului „Resurse umane”;  

 Lipsa unei viziuni clare vis-a-vis de managementul carierei în cadrul IMI-NOVA; 

 Organizarea neadecvată a stagiilor de specializare pentru personalul didactic IMI-NOVA;  

 

Un moment important de care trebuie să se țină seama este faptul că IMI-NOVA este o 

instituție de mici dimensiuni cu un singur domeniu de formare, cel economic, ceea ce face 

imposibilă aplicarea unui spectru larg de acțiuni cum e cazul unei universități de mari 

dimensiuni. 

II. SCOP 

Scopul general al Strategiei de dezvoltare a personalului IMI-NOVA constă în 

atragerea, menţinerea şi dezvoltarea unui personal didactic şi de cercetare competitiv prin 

creşterea permanentă a calităţii vieţii active de muncă, necesar pentru realizarea misiunii, precum 

şi a obiectivelor strategice ale IMI-NOVA în condiţiile de înteţire a concurenţei de pe piaţa 

serviciilor educaționale. 

III. OBIECTIVE 

Pentru realizarea acestui scop general se propun următoarele obiective strategice și 

acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea atingerii obiectivelor strategice:  

 Obiectiv strategic I. Eficientizarea activității resurselor umane prin: 

 Susținerea personalului IMI-NOVA în activitatea de îmbunătățire a 

performanțelor profesionale. 

 Sprijinirea personalului cu performanțe scăzute prin organizarea unor întâlniri 

între cadrele care au înregistrat performanțe scăzute și reprezentanții structurilor 

abilitate să sprijine optimizarea activității acestora. 

 Identificarea oportunităților de implicare și valorificare a competențelor și 

potențialului resursei umane cu vârstă de pensionare.  

 Promovarea mobilității cadrelor didactice la nivel național și internațional, prin 

facilitarea deplasărilor și a vizitelor de documentare. 

 Asigurarea condițiilor de muncă rezonabile în cadrul dezvoltării profesionale și de 

evoluție în carieră prin crearea cadrului colegial, prietenos, favorabil respectării 

demnității profesionale și umane. 
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 Obiectiv strategic II. Recrutarea de personal nou, competitiv prin: 

 Elaborarea, la începutul fiecărui an universitar, a unei proiecții anuale a 

necesarului de posturi pentru fiecare categorie.  

 Recrutarea de personal tânăr şi competitiv la catedrele a căror structura de vârstă a 

personalului didactic este pronunţat îmbătrânită. 

 Prioritizarea angajării de personal din mediul afaceri cu o bogată experiență 

practică. 

 Identificarea/ atragerea resursei umane externe de înaltă calitate și utilizarea 

metodelor și instrumentelor adecvate de recrutare. 

 Identificarea studenților IMI-NOVA cu potențial didactic și de cercetare, care își 

doresc urmarea carierei universitare și orientarea acestora spre oportunitățile de 

carieră existente în cadrul Institutului. 

 

 Obiectivul strategic III. Formarea continuă a personalului prin: 

 Stimularea participării personalului angajat în activități de 

predare/cercetare/administrare în programe de mobilități naționale și 

internaționale ca visiting profesor, ERASMUS+ etc. 

 Susținerea colaborării cu cadre didactice din alte universități (din țară și din alte 

țări) la propriile noastre programe precum și la activități de peste hotare: școli de 

vară, training-uri, conferințe internaționale etc. 

 Susținerea personalului IMI-NOVA în ceea ce privește participarea la programe 

sau stagii de formare sau perfecționare care răspund nevoilor de dezvoltare a 

carierei profesionale în cadrul instituției și obiectivelor strategice ale IMI-NOVA. 

 

 Obiectivul strategic IV. Evaluarea resursei umane prin: 

 Evaluarea satisfacției şi motivaţiei la locul de muncă a cadrelor IMI-NOVA din 

fiecare categorie de personal. 

 Elaborarea unei metodologii de evaluare anuală a activității și a performanțelor 

personalului didactic și de cercetare. 

 Evaluarea obiectivă și transparentă a activității și a performanțelor profesionale 

individuale de către superiorul ierarhic. 

 Evaluarea satisfacției studenților față de activitatea cadrelor didactice prin 

realizarea a unei anchete sociologice privind satisfacția studenților față de 

activitatea cadrelor IMI-NOVA cu care interacționează în mod direct pe tot 

parcursul studenției (didactice, auxiliare și nedidactice), utilizând evaluările 

anuale ale activității didactice de către studenți și Chestionarul de evaluare a 

satisfacției studenților din IMI-NOVA. 

 Analizarea rezultatelor și propunerea unor măsuri de îmbunătățire a activității 

cadrelor în relațiile cu studenții. 

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Prezentul Regulament intră în vigoare din data adoptării de Senatul IMI-NOVA. 

Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia Senatului IMI-NOVA. 
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V. CONCLUZII 

Strategia de personal în cadrul IMI-NOVA include obiective strategice realizarea cărora 

se va efectua pe întreaga perioadă a strategiei. Responsabili pentru implementarea prezentei 

strategii sunt vice rectorii cu activitate didactică și de cercetare, precum și șefii catedrelor. 

Mersul realizării se va pune în discuții la ședințele Senatului IMI-NOVA. 

Obiectivele strategice sunt cu impact calitativ și cantitativ asupra personalului. Obiectivul 

strategic cu impact cantitativ este angajarea de personal nou, competitiv astfel încât gradul de 

ocupare a posturilor didactice să depășească cota de 70% până în anul 2020 cu o medie anuală de 

cel puțin 10%. Realizarea obiectivelor cu impact calitativ se va efectua în mod continuu ce va 

contribui la ridicarea prestigiului și notorietății instituției prin eficientizarea activității, formarea 

continuă a personalului și implementarea unui management modern, academic, la standarde 

europene. 


