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I. DISPOZTII GEI\ERALE:

1. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere 9i alegerea organelor de

conducere este elaborat in conformitate cu prevederile Legii invd{imdntului al Republicii

Moldoya nr.547 din 21.07 .1995, cu modificirile ulterioare, Regulamentul

Ministerului Educatiei cu privire la ocuparea posturilor de conducere gi alegerea organelor de

conducere in institutiile de invdtdmdnt superior din Republica Moldova din 04 noiembrie

20ll,cu Regulamentul cu privire la organizarca gi desfbqurarea concursului pentru postul de

rector al institutiei de invSlimint superior universitar, aprobat prin Hotdrirea de Guvern Nr.

ll2 din 28.02.1996, cu Hotdrirea Guvemului nr.854 din 21.09.2010, cu Carta USPEE

,,C. Strere" qi cu alte reglementdri inteme.

2. Prezentul Regulament se referl la alegerea structurilor si functiilor de conducere ale

Universitatii, dupd cum urmeazS:

a) structuri de conducere:
r' Adunarea Generald a Fondatorilor
/ Senatul Universit[tii;
,/ Consiliul de Administralie;
/ Consiliul Facultitii;

b) . personalul de conducere este format din:
{ rector,
/ prorectori,
r' qeful Departamentului Cercetare gi Inovare

/ -geful 
Departamentului Relafii lnternafionale

{ decani,
,/ prodecani,
,/ gef al serviciului studii,
,/ gefi catedre.

II. ORGANIZAREA SI PROCEDURA ALEGERILOR ORGANELOR DE

CONDUCERE SI PERSONALULUI DE CONDUCERE

COMISIA CENTRALA NT,NCTORALA
3. pentru organizarea gi desfbgurarca alegerilor organelor de conducere la nivelul Universitd{ii

se organize azd si funcfioneazd Comisia Central[ Electorald, iar la nivelul fiecdrei facultdlii se

otganizeazd cite un Birou Electoral.

4. CJmisia Centrali Electorala este formatd din cdte un reprezentant al rectoratului, facul$ltilor,

subdiviziunilor din cadrul Universitdtii, alegi prin vot deschis la consiliile facultdtilor 9i

adunirile subdiviziunilor respective. Comisia Electorald igi alege pregedintele qi secretarul.

5. Structura si componen{a nominald, a comisiilor indicate la p.l se aprob[ de Senat, la

propunerea Consiliului Administrativ qi a Consiliilor Facultdlilor, pentru a asigura

rcpr ezentativitatea I a fiec are nivel.

6. Componenta nominala a Comisiei, pregedintele gi secretarul, se confirmd prin ordinul

Rectorului, pe un termen de 5 ani.

7' comisia centtalLffrt#l|i. 
de comun acord cu Rectorul universitatii, numarul total al

membrilor Senatului gi cota repre zentativd pentru fiecare facultate,

subdiviziune;
/ puticipd,in calitate de observator in timpul procesului electoral;



,/ supravegheazd termenele gi procedurile de desftgurare a alegerilor la

fiecare facultate;

'/ receplioneazd si solutioneazd contestatiile;

'/ analizeazd modul de desftsurare a alegerilor, pentru fiecare tur de scrutin
si confirmd legalitatea acestora. in cazul in care se constatd devieri de la
normele legale este abilitatd sd decidb organizarca de noi
alegeri;

/ coordoneazd, activitatea birourilor electorale, primeste Rapoartele,

rntocmite de birourile electorale, completate cu toate actele care au stat la

bazapertectdrii lor;
/ rezolvd oice alte probleme referitor Ia organizarca si desfrsurarea
alegerilor, in condilii legale.

ADUNAREA GENERALA A FONDATORILOR

8. Este formatd din fondatori care au contribuit la formarea capitalului statutar al USPEE

"C.Stere". Laaprobarea deciziilor in cadrul Adundrii Generale, fondatorii posedd num6ru1 de

voturi proporfional aportului, depus in capitalul statutar al Universitdlii.

SENATUL UNIVERSITATII
9. Este or-ganul suprem de conducere al Universitdtii , care se alege pe un termen de cinci ani.

10. Senatul este alcdtuit din reprezentan\ii facultdtilor: cadre didactice, de cercetare, studenli,

masteranzi qi doctoranzi.

11.Din componenla Senatului fac parte: rectorul-pregedinte al Senatului, vecerectorii qi qefii

subdiviziunilor structurale.

12. Numdrul reprezentantilor in Senat de la fiecdre facultdli/subdiviziune se desemneazd dttpd

principiul rcprezentativitdtii gi egalitd{ii in drepturi a facultAfllor/subdiviziunilor.

13. Numdrul total al membrilor Senatului este determinat de Comisia Electorald de comun acord

cu Rectorul Universitdfi, flnandu-se cont de raportul urmdtor: corpul didactico-gtiintific -
65-75%; studen{i, doctoranzi -20-25yo, personal auxiliar - 5-10% .

14. Alegerile in Senat au loc in termen de 15 zile dupd anun{area lor.

15. Membrii Senatului sunt aleqi la Adunarea Generald a corpului profesoral didactic al

facult6flor (subdiviziunilor) prin vot universal, direct, secret qi egal.

16. Candidaturile din partea personalului auxiliar, studentesc gi ale doctoranzilor sunt alese prin

vot universal, direct, secret gi egal la Adunarea GeneralS a colectivului .

17. Rezultatele alegerilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal.

18. Pentru supravegherea termenelor gi procedurii de desftqurarc a alegerilor la fiecare facultate

(subdiviziune) este obligatorie prezen\aa cel putin unui membru al Comisiei Electorale.

19. Procesele-verbale despre rezultatele alegerilor membrilor Senatului vor fi prezentate

Rectorului in termen de 5 zile de Comisia ElectoralS pentru a fi pdstrate pe durata activit6{ii

Senatului.

20. Componenta Senatului se confirmd prin ordinul Rectorului in termen de 10 zile dupd

prezentarcaactelor de la Comisia Electoral6.

21. ContestaJiile privind orgattrzuea gi desftgurarca alegerii Senatului se adreseazd Ministerului

Educatiei gi Ministerului de resort in termen de 5 zile de la momentul incheierii alegerilor.
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22.in cazul cdnd' se constatd incdlcarea prevederilor prezentului Regulament, se anunfd noi
alegeri.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
23. Consiliul de Administratie este format din: Rector, prorectori, decanii facultalilor, sefa
bibliotecii universitare, qeful-contabil. AtribuJiile Consiliului de Administratie sunt stabilite
prin Carta Universitdlii, aprobati de Adunarea Generald a Fondatorilor.

CONSILIUL FACULTATII

24. Organul de conducere a facultitii in institulia de invdtdmdnt superior universitar este
Consiliul FacultAfi, care se alege pe un termen de cinci ani. Membrii Consiliului Facult6tii sunt,
de reguld, persoane cu titlu qtiinlific qi didactic.
25. Alegerile au loc ?n termen de 10 zile dup6 anunlarea lor.
26. Alegerile vor fr organizate qi monitorizate de Biroul Electoral al facult{ii, format din cdte un

teprezentant de la fiecare caterd6. Biroul Electoral igi alege pregedintele qi secretarul cu
majoritatea simpld de voturi (dacd sunt propuse doud sau mai multe candidaturi).

27. Componenfa nominald, pregedintele gi secretarul Biroului Electoral,este aprobatd de Senatul
Universit6lii.

28. Se stabilegte urmEtoarea procedurd de alegere a Consiliului Facultdfii:
a. Biroul electoral de comun acord cu decanul facultalii stabileqte numirul total

al membrilor Consiliului Facultdlii gi cota reprezentativd (conform principiului
egalitdtii in drepturi) pentru fiecare catedrl a facultafli, Jindndu-se cont de
raportul urmdtor: personal didactico-gtiintific -75-80oh, studenti gi doctoranzi

20-25%;
b. Decanii, prodecanii, gefii de catedrd, pregedinlii comitetului studenJesc sunt

membri ai Consiliului in virtutea funcJiilor lor;
c. Cota reprezentativl pentru fiecare catedri gi termenul alegerii in Consiliul

Facultdtii se confirmd prin ordinul decanului facultdtii de comun acord cu
Senatul Universitdlii gi este adusd la cunogtinfd pdrfilor interesate in termen de
cel putin 5 zile inainte de alegeri;

d. Membrii Consiliului Facultdtii in limitele cotei reprezentative fixate de cdtre
Biroul Electoral sunt alegi la gedinlele catedrelor, adundrile colectivelor,
subdiviziunilor (sau arcprezentanlilor) prin vot deschis sau secret;

e. Rezultatele alegerilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal al Biroului
Electoral, care se prezintd" decanului facultltii, in decurs de 2 zile dupd
expirarea termenului alegerilor, pentru a fi pdstrat pdnd la expirarea termenului
de activitate a Consiliului;

f. Pentru supravegherea termenelor gi procedurii de desfbqurare a alegerilor, la
fiecare catedrd este obligatorie prezen{a a cel putin unuia din membrii Biroului
Electoral care nu este membru titular al catedrei.

29. Decanul facultdfii este pregedinte al Consiliului Facultdlii, prodecanul - vicepregedinte in
virtutea func1iilor. in cazul cdnd la facultate nu e prevdzutd functia de prodecan, vicepregedinte
este ales prin vot deschis unul din membrii Consiliului. in acelaqi mod este ales gi secretarul
Consiliului.



30. Lista membrilor Consiliului Facultdfii va fi prezentztil Rectorului Universit6Jii spre
confirmare in tennen de cel mult cinci zile dupd terminarea alegerilor.

31. Contestatiile, privind organizarea qi desftgurarea alegerilor Consiliului Facult6fii se
adreseazd Rectorului Universitdfii in termen de cinci zile de la anunlarea hotdrdrii Comisiei
Electorale.

32. Pentru examinarea contestatiilor, Rectorul formeaz5 o comisie. Comisia va prezenta
Rectorului concluziile respective in termen de trei zile. Hotdrdrea Rectorului este definitiv6.

33. in cazul cAnd s-a constatat incllcarea prevederilor prezentului Regulament de alegere a
Consiliului Facultefli, Rectorul anuleazd,rezultatele alegerilor qi anunld un nou concurs.

III.ORGANIZAREA SI PROCEDURA DE ALEGERE A PERSONALULU DE
COI\DUCERE

RECTORUL

34. Rectorul este ales pe bazd de concurs, prin vot egal, secret qi liber exprimat de Senatul
UniversitSlii, aprobat la Adunarea Generald a Fondatorilor gi confirmat in post de Guvem.

35. Pentru orgarrizarea gi desftqurarea alegerilor se instituie Comisia de concurs.
in urmdtoarea componenld: preqedinte, secretar gi trei membri.

36. Postul de Rector se prezintd, pentru concurs cu dou6 luni inainte de
expirarea termenului stabilit in contractul de munc6, incheiat cu Rectorul in exercitiu, sau
in termen de o lund din momentul, cind postul de Rector, din diferite motive, a devenit
vacant.

37. Candidaturile pentru ocuparea postului de Rector prin concurs sint propuse de colectivele
facultdlilor, departamentelor, secliilor gi colegiilor instituliei de inv6t6m?nt superior.

38. La concurs pot fi inainta{i cetiJeni ai Republicii Moldova cu titluri gi grade gtiin}ifice gi
qtiintifico-didactice (de reguld, doctor habilitat, profesor-universitar) corespunz6toare
profilului institu{iei de invitdmint superior, cu vechime in activitatea qtiinlifico
didacticd de cel putin l0 ani, inclusiv 5 ani de activitate didactica
in invdJdmintul universitar, care cunosc limba de stat a Republicii Moldova gi nu au atins
(de reguld) virsta de 60 ani.

39. Candidatii pentru ocuparea postului de Rector prin concurs prezintd Comisiei de Concurso
in termen de 30 zile din ziua publicdrii in presd a avizului, fiqa de evidenta personald,copiile
actelor de studii, gradelor qi titlurilor qtiinlifice, gtiintifico-didactice qi onorihce,
extrasul din cartea de munc6, lista lucrdrilor qtiinfifico-didactice publicate, programul de
activitate in viitoarea func{ie de rector, decizia adundrii colectivului sau organizaliei care
recomandS.

40. Comisia de concurs, dupl examinarea actelor prezentate in vederea corespunderii cerinfelor,
expuse in prezentul Regulament, prin vot deschis decide si inainteze sau nu Senatului
Universititii candidaturile propuse pentru postul de Rector.

4l.Decizia argumentatl de a nu inainta Senatului candidatura se aduce la cunoqtinti
colectiwlui sau organizaliei care apropus candidatura pentru concurs.

42.La solicitdrile colectivelor gi departamentelor Universit6lii, pot fi organizate intilniri
cu candidatii la postul de Rector.

43. Alegerea Rectorului se efectueazd" de cdtre Senatul institutiei de invdldmint superior prin vot
egal, secret gi liber exprimat.

44. $edin{a Senatului este deliberativd dacd la ea participd cel pu}in doud treimi din numdrul
membrilor s[i. $edinta Senatului este prezidatii de pregedintele Comisiei de Concurs.



45. Examinarea candidaturilor pentru postul de Rector se efectueazi in ordine alfabetic6 in
cadrul qedintei Senatului.

46. Fiecare candidat igi expune viziunea proprie privind progra:nul de activitate a Universitdlii
gi rispunde la intrebdrile membrilor Senatului.

47. Senatul prin vot deschis, cu majoritatea simpld, ia decizta de a include sau nu candidatura
propusd in buletinul de vot.

48. Pentru organizarea votdrii Senatul alege din membrii Senatului, prin vot deschis, comisia
de numirare a voturilor.

49.Fiecate membru al Senatuluivoteazd, o singurd candidaturd din lista candidatilor trecuti in
buletinul de vot. Buletinele in care au fost votate mai multe candidaturi se considera nuli.

50. Este declarat promovat in postul de Rector candidatul care a obtinut majoritatea simpld
(cel putin 50 la suti plus un vot) de voturi din numdrul membrilor Senatului, care au
participat la votare.

51. In cazul in care in buletinul de vot au fost inclugi trei sau mai mulli candidaJi qi nici unul
din ei nu a intrunit majoritatea simpld de voturi, se organizeazd,votarcut"p"tita. in noul
buletin de vot vor fi inclugi primii doi candidati care au ob{inut cel mai mare numdr de
voturi.

52.in caz de paritate de voturi a trei sau mai mulli candidali pentru functia de Rector, se
organizeazd votarea repetati, in buletin introducindu-se acegti candidati.

53. Dacd in rezultatul vot5rii candidatul clasat pe locul intii n-a intrunit maioritatea simpl6 de
voturi, iar pe locul doi s-au clasat doi sau mai mulli candidali, evidenlierea celui de al
doilea candidat se face prin votare intermediard, in buletin introducindu-se candidafii care
au acumulat acelagi numdr de voturi.

54. Votarea repetatd sau intermediard se efectueazI pind la determinarea num6rului necesar de
candidafi.

55. Daci la ultima etapd, a votirii nici unul din candidati nu a intrunit majoritatea simpla de
voturi se anun{d un nou concurs.

56. Cu privire la stabilirea rezultatelor votirii se intocmegte un proces-verbal al comisiei de
numdrare a vofurilor. Procesul-verbal, privind alegerea Rectorului institu{iei
de invdfdmint superior, se aprobd prin decizia Senatului, cu vot deschis.

57. Procesul-verbal gi decizia Senatului despre aprobarea acestuia, precum gi actele
candidatului, ales in postul de rector se prezintS, in termen de 5 zile, de cdtre Comisia de
concurs Ministerului Educafiei.

58. Contestafiile, privind organizarca, desfb$urarea gi rezultatul concursului pentru postul de
Rector, se exarineazd de Ministerului Educatiei in termen de 20 zile ain data
desfbquririi alegerilor. Decizia Ministerului Educaliei, privind examinarea contestafiilor,
este definitivb.

59. Comisia de Concurs prezintl la gedinta ordinari a Consiliului Ministerului de resort darea
de seam6 cu privire la organizarea, desftgurarea gi rezultatul concursului pentru postul de
Rector al instituliei de invdldmint superior respective. Consiliul Ministerului Educatiei
adoptil decizia cu privire la rezultatul concursului. Dacd Consiliul ministerului decide cd
Rectorul a fost ales in conformitate cu cerintele prezentului Regulament, atunci Rectorul
ales este propus Guvernului Republicii Moldova spre confirmare. in caz contrar
se organizeazd vnnou concurs.

60. Ministerul de resort incheie cu Rectorul, confirmat de Guvern, un contract de munc6 pe un
termen de 5 ani.

PRORECTORII

61. Prorectorii Universitdfii, seful serviciului studii sunt numiti gi destituiti de Rector prin ordin
cu acordul Adundrii Generale a Fondatorilor.



62.Prorcctorul/ii trebuie si fie cadre didactice titulare in cadrul Universitdlii, avind grad didactic

de profesor sau conferentiar sd posedd experientd managerialS in domeniu.

DECANII
63. Alegerile in postul de decan al facultdlii sunt orgarizate de Comisia de Concurs a Senatului,

care inregistreazd candidatii la post qi supravegheazd desfbqurarea concursului. La decizia
Senatului Comisia de concurs face un aviz la facultatea respectivd despre Initierea
concursului la postul de decan.

64. Candidaturile la postul de decan sunt propuse, in conformitate cu Carta Universitard, de
catedrele facultdlii, Consiliul FacultSlii sau de un cadru didactic titular la facultatea
respectivd.

65. Alegerea decanului la Senat se efectueazd conform urmdtoarei proceduri :

- Preqedintele Comisiei de Concurs desemneaz62-3 membri ( comisia de caz sau ad hoc,
prin rotatie) pentru organizareaalegerilor in posturile de conducere;
- Comisia de caz asigurd qi monitorizeazd desfbqurarea concursului la postul de decan;
- Face avizlafacultate despre deschiderea concursului pentru ocuparea postului de decan;
- tnregisteazd timp de doud sdptdmini din ziua anunfdrii concursului, gi propune spre

aprobare Comisiei de Concurs candidaturile pentru participarea la concursul de suplinire
a postului de decan;
- Orgarizeazd discutarea candidaturilor inregistrate gi a programelor acestora la adunarea

generald a corpului didactico-qtiinlific;
- Prin aviz, cu o sdptdmind inainte de adunarea generalL, anuntd numele candidaturilor;
- Organizeazd gi prezidi adunarea generald a facultdtii privind discutarea candidaJilor,
propuqi pentru ocuparea postului de decan, gi a programelor de activitate ale acestora.

Adunarea generalI A Facultdlii reprezintd corpul didactico-qtiinlific qi reprezentanfii
studentilor (nu mai putin de 1/5 qi nu mai mult de % din numdrul membrilor adundrii
generale, anuntd, cu o sdptdmdnd inainte numele pretendentilor;
- Prezintd Comisiei de oncurs decizia adundrii generale, aprobati prin vot deschis sau

secret, privind recomandarea canditaturilor pentru ocuparea postului de decan;

- Comisia de Concurs aprobi decizia adundrii generale de a sustine sau respinge
candidaturile, recomandate de adunarea generali.
-in buletinul de vot pentru qedinfa Senatului vor fi incluse toate candidaturile examinate

la adunarea generald a corpului didactico-gtiintific Ai a reprezentan\ilor studentilor

facultdtii.

PRODECANII

66. Prodecanii sunt propuqi in post de cdtre decan gi numili ulterior, prin ordin, de citre Rectorul

institutiei de invdJdmdnt superior.

DECANII

67. Posturile de decani, gefi catedre sunt ocupate prin concurs pe un termen de cinci ani.

68. Aceeagi persoanb poate ocupa postul de decan sau de gef catedrd cel mult doud perioade

consecutive. La al treilea termen consecutiv pot candida doctorii habilitati gi profesorii

universitari.

69. CerinJele generale fatd de cadrele de conducere numite sunt:

- sd fie cet6teni ai Republicii Moldova;

- sd posede grad qi titlu qtiintific in domeniul respectiv;



- sd cunoascd limba de stat a republicii, conform legii despre funcJionarea limbilor peteritoriul Republicii Moldova;
- sE prezinte un program privind activitateaunitaflor corespunzdtoare;
- s6 nu depdqeascd vdrsta de pension arc (veziHG nr. g54 din 2r .0g.20r0, p.3 5).70' ca exceplie, pentru persoane cu titlul de profesor universitar, se admite continuarea
activitdlii intr-un post de conducere dupd pensionare pe un termen de cel mult 5 ani.7l'La ocuparea postului de gef catedrd pot candida atdtpersoane care active azd, catitulari ?ninstitulia respectivd' c6t gi specialigti din alte institulii ie invdfdmant sau cercetare gtiin{ificd.Avizul despre posturile vacante va fi publicat in presa republican d la decizia Senatului

H"T::l;,:"-tttt 
de ?nregistrare a candidafilor este de 30 de zite de la anunlarea

$EFII DE CATEDRA

72' Alegerile in postul de gef catedrd sunt organi zate decomisia de concurs a Senatului.73' Seclia personal pune la dispozilia decanului facultdfii actele candidatilo r cu vizaRectoruluidespre admiterea la concurs a acestora.
74'intermen de qapte zile dela afigarea la catedrd,a listei candidalilor la postul de gef catedr' seconvoacd gedin{a catedrei, prezidatd.de decanul facultalii, care inform eaz6, catedra referitor lafiecare candidat.
75' Procedura de mai departe este similard celei pentru alegerea in posturile didactice.76'Lapostul nou apirut de qefcatedrd (cdnd este creata o rroua catedrd) se anunta concurs.77'Pend la finele alegerilor, geful catedrei este numit, prin ordin, de Rectorul instituliei deinvdfdmdnt.

7g'Dacd in urma alegerilor repetate nu a fost aleasd nici o candidaturd, prin ordinul Rectoruluieste numit un gef de catedrd interimar pdn6la noile alegeri.
79'in cazul diviziirii catedrelor, geful catedrei divizateeste numit, prin ordinul Rectorului, gef aluneia din catedrele nou create pilnlrlaexpirarea termenului de concurs.

IV.DISPOZITII FINALE

80' Prezentul Regulament intrd in vigoare din momentul aprobdrii de cdtre Senatul USpEE"C.Stere".


