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l.

I. DISPOZITII GENERALE

prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Codului Educaliei al

Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2Ol4), Cartei Universitare qi ale

Regulamentului-cadru privind organizarea gi funclionarea organelor de conducere ale

instituliilor de invaf6mdnt superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului

Educafiei nr. 10 din 14 ianuarie 2015 Ei stabilegte cadrul normativ de organizare gi desfEqutare a

concursului pentru ocuparea funcliilor de conducere de decan, director filiald, qef

departamen tl catedrd in cadrul U C CM (in co ntinuare Re gul ame nt).

personalul de conducere din cadrul UCCM este format din rector, prorectori, decani, director de

fi lial6, qefi de departamente/catedre.

Activitatea altor categorii ale personalului de conducere, care nu reprezintd obiectul prezentului

Regulament, este reglementatd prin Regulamentele subdiviziunilor respective ale UCCM qi

obligaliile funcfionale ale acestora, fiind stabilite de universitate in conformitate cu legislatia in

vigoare.

Alegerea in funcfiile de conducere se bazeazd pe urmdtoarele principii:

a) principiul legalit6lii;
b) principiul autonomiei universitare;

c) principiul transparen{ei;

d) principiul respectdrii drepturilor qi libertdlilor studenlilor qi ale personalului academic;

e) principiul reprezentativitAfli;

f) principiul respectdrii normelor etice qi deontologice.

Conducerea operativd a UCCM este asigurat6 de rector, asistat de prorectori, cu sprijinul

Consiliului de Administratie.

II. ALEGEREA RECTORULUI, NUMIREA PRORECTORILOR

Rectorul se alege de cdtre adunarea generalI a personalului titular Etiinfifico-didactic, Etiinlific,

didactic qi a reprezentanfilor studenfilor in Senat Ei in Consiliile facultAlilor, cu votul majoritalii.

Rectorul este confirmat in post, in baza rezultatelor alegerilor, prin hotardtrea Biroului Executiv

Moldcoop. in termen de cel mult 3 luni de la data primirii rezultatelor alegerilor, transmise de

Consiliul pentru Dezvoltare Strategicd al UCCM. Alegerea rectorului este reglementatd prin

Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UCCM, aprobat de Senatul UCCM la

23.04.2015, pr.v.7.

Prorectorii sunt numi{i in post de cdtre rector, pe perioada mandatului sdu, nu mai tdrziu de 6 luni

de la data investirii in funcfie. Prorectorii exercitd obliga{iile stabilite de cdtre rector, dupd ce au

dat in scris acordul de suslinere executiva a planului managerial al Rectorului. Prorectorii sunt

selectati din cadrul personalitdlilor din mediul academic cu perfbrman{e in domeniile pentru care
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9.

10.

sunt desemnati.

Rectorul, prorectorii, pot cumula funclii gtiinfifico-didactice Ei qtiinfifice in conformitate cu

legislalia muncii Ei reglement[rile in vigoare ale UCCM.

III. ALEGEREA PERSONALULUI DE CONDUCERE DE NIVEL MEDIU

Funcliile de decan, director de filiald, gef departament/catedrd sunt ocupate prin concurs,

conform prezentului Regulament, in termen de cel mult 6 luni din momentul in care funclia

respectivd a devenit vacant6.

Funcfia de decan, director de filial6, qef departament/catedrd, poate fi delinutd de una 9i

aceeaqi persoan[ cel mult dou[ mandate consecutive, a cdte 5 ani fiecare. Cu titlu de excepfie,

defin6torii de titlu gtiinlific de doctor habilitat gi/sau titlu gtiinlifico-didactic de profesor

universitar, pot participa la concurs pentru a treia perioadd consecutivd. in cazul atingerii

v6rstei de pensionare, persoana iqi poate continua activitatea pdna la expirarea perioadei pentru

care a fost ales.

Rectorul iniliazd, prin intermediul Comisiei de concurs a UCCM, aprobate anual de Senat,

concursul pentru func{ia de decan, director filiala Ei gef de departament/catedri in termen de

cel mult 6 luni de la momentul devenirii vacante a funcliei respective. Pdnd la definitivarea

rezultatelor concursului, rectorul va desemna o persoand care va asigura interimatul functiei'

Posturile de qef al subdiviziunilor de cercetare sunt ocupate prin concurs pe un termen de 5 ani'

conform regulamentului institulional cu privire la activitatea subdiviziunilor Etiinfifice.

II. ALEGEREA DECANULUI FACULTATII

Conducerea executivd a facultalii este infdptuitd de decan, care este ales in conformitate cu

prezentul Regirlament.

Comisia de concurs a UCCM asigurd organizarea gi monitorizarea desftgurdrii concursului la

postul de decan.

Comisia de concurs a UCCM:
- afiEeazl" la decizia Senatului UCCM, avizul despre inilierea concursului la funclia de

decan la facultatea respectiva gi pe pagina web a UCCM ;

- organizeazd gi prezideazd Adunarea generald a facultalii convocatd pentru examinarea

candidalilor propugi pentru ocuparea postului de decan qi a programelor de activitate ale

acestora (adunarea generala reprezintd corpul qtiin{ifico-didactic qi reprezentan}ii

studenlilor in Consiliul facultdlii Ei reprezentanlii facultdlii in Senat). Corpul gtiinfifico-

didactic titular este format din salariatii UCCM care desfEgoard activitAli didactico-

gtiinfifice in cadrul facultdlii respective cu titlu de bazd;

- examineazd qi verifici intrunirea condiliilor de eligibilitate a candidalilor pentru

ocuparea funcliei de decan;
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- prin intermediul unui aviz, cu 7 zile calendaristice inainte de Adunarea generald a

facultdlii, anunld numele candidalilor.

16. Avizul de declanqare a procesului de alegere a decanului va include in mod obligatoriu urmdtoarele

informatii:

a) denumirea qi sediul facultilii unde se alege decanul;

b) criteriile de accedere la fi.mclia de decan;

c) documentele ce urmeazd a fi prezentate;

d) data-limitd de depunere a dosarului;

e) modalitatea de depunere a dosarului;

0 datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informaliilor suplimentare 9i de

depunere a documentelor'

17. Candidaturile la funcfia de decan sunt propuse de departamentele/catedrele facultAlii, Consiliul

facult6trii, de un cadru gtiinlifico-didactic titular la facultatea respectivI. Orice persoand care

corespunde criteriilor de eligibilitate din prezentul regulament se poate autoinainta.

18. Candidatul Ia postul de decan trebuie sE intruneascd urmdtoarele condilii:

a) s[ fie cetdtean al Republicii Moldova;

b) s[ posede titlul qtiinlific in domeniul respectiv sau inrudit gi gtiintifico-didactic;

c) si cunoascl limba de stat stat qi sd poata comunica cel pulin intr-o limba de circulatie

internafionalS;

d) sd cunoascd cadrul legal aplicabil invd(Smdntului superior;

e) sd manifeste Ei sd dea dovada de loialitate fa[6 de valorile gi misiunea UCCM;

f) sd nu dep[Eeascd vdrsta de pensionare.

19. Candidalii la funclia de decan, vor depune in termen de 30 zile de la afiqarea avizului, la serviciul

Resurse umane Ei cancelarie a UCCM, dosarul pentru participare la concurs cu urm6toarele acte:

a) scrisoarea de intenfie;

b) curriculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile actelor de studii, diplomelor ce confirmd titlurile gtiinfifice gi qtiinlifico-didactice;

e) documente ce confirml experienla in inv6|[mdntul superior gi cercetare, alte documente

care atestd activitatea profesionalE, manageriali gi gtiinlificd a candidatului;

D lista lucr6rilor qtiinlifice qi metodico-qtiinlifice publicate;

g) raportul de activitate pe 5 ani qi actiunile realizate din planul managerial precedent, cat $i

masurile privind continuitatea unor acliuni in planul managerial nou;

h) strategia/programul de dezvoltare al facultIlii in urmatorii 5 ani;

i) declaralia pe proprie rdspundere privind lipsa de incdlcf,ri in decursul activiElii
desfigurate anterior, a normelor de eticd gi deontologie profesionald, precum gi lipsa de

antecedente penale;

20. La expirarea termenului de depunere, dosarele candidalilor sunt transmise rectorului pentru avizare.

Cu avizul rectorului dosarele se transmit Pregedintelui comisiei de concurs.
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21. Alegerile la functia de decan se organizeazdde cdtre Senat, in termen de cel mult 45 de zile de

la expirarea termenului de inscriere la concurs, prin vot egal, secret Ei liber exprimat.

22. Alegerea decanului se efectueazd in conformitate cu urmdtoarea procedurf,:

a) Comisia de concurs organizeaza discutarea candidaturilor inregistrate 9i a programelor

acestora la Adunarea general6 a corpului gtiinlifico didactic qi a reprezentanlilor

studen[ilor;

b) prin aviz, cu o sdptdmdnd inainte de Adunarea generald, anunjd numele pretendentilor;

c) preqedintele Comisiei de concurs organizeazd ;i prezideazd Adunarea generald a

facultafii privind discutarea candidalilor propugi pentru ocuparea funcliei de decan qi a

programelor de activitate a acestora gi este deliberativa dac6 la ea participd cel pulin 2/3

din numdrul membrilor sai;

d) pregedintele Comisiei de concurs prezintl Comisiei de concurs decizia Adunarii

generale, aprobatE prin vot deschis sau secret, privind recomandarea candidaturilor pentru

ocuparea funcliei de decan;

e) Comisia de concurs, prin vot deschis, ia decizia de a susfine sau a respinge candidaturile

ta funclia de decan gi le inainteaza Senatului UCCM cu indicarea rezultatelor votirii
pentru fiecare pretendent.

23.in buletinul de vot pentru qedinfa Senatului vor fi incluse toate candidaturile examinate la

Adunarea generald.

24. Procesul de votare se considerd valid, dacd la scrutin au participat cel pulin 2/3 din numf,rul

membrilor Senatului UCCM. Senatul, prin vot deschis, cu majoritatea simplS, ia decizia de a

include sau nu candidalii respectivi in buletinul de vot. Pentru organizarea votirii, Senatul alege din

membrii Senatului, prin vot deschis, comisia de numdrare a voturilor. Fiecare membru al Senatului

igi poate exprima votul doar in favoarea unui singur candidat din lista celor inscrigi in buletinul

de vot. Preze;rla candidatilor la gedinfa Senatului este obligatorie.

25. in funclia de decan este ales candidatul care a oblinut cel pufin 50yo+l voturi din numarul

total de voturi valabile.

26. Dacd. nici unul din candida{i nu a putut sa fie ales din primul tur de scrutin, atunci se

organizeazd un nou scrutin in aceeagi zi intre candidalii afla1i pe primele doua locuri din

ordinea descrescdtoare a voturilor exprimate gi declarate valabile,

27. Decanul este confirmat in post, in baza rezultatelor alegerilor, prin ordinul Rectorului, in

termen de cel mult o lunf, de la data validdrii alegerilor de citre Senat.

28. Dacd la scrutinul repetat nici un candidat nu a acumulat majoritatea simplS de voturi (50%+1),

rectorul prin ordin nume$te in postul de decan o persoanf, care va exercita funclia pdna la

otganizarea unui nou concurs.

29. in cazul diviz6rii facultdlilor, decanul facultafli divizate iqi prelungegte activitatea in calitate de

decan al unei facultali noi create p6n[ la expirarea perioadei pentru care a fost ales gi organizf,rii

unui nou concurs.

30. in cazul comasarii a doud sau mai multe facult6li, func1ia de decan se declard vacant6. Prin ordinul
rectorului este desemnatl persoana care va suplini temporar func1ia de decan pentru perioada pdnd la
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32.

JJ.

desftqurarea concursului.
31. Decanul poate fi destituit din funclie de catre Senat, inainte de expirarea mandatului, la

propunerea rectorului, in urmdtoarele cazuri:
a) inc[lcarea normelor de etica universitar[, a prevederilor Cartei

legislative qi normative emise la diferite nivele de competenlI;

UCCM gi ale actelor

b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzdtoare a obligaliilor functionale prevdzute

in fiqa postului (acordul de prestare a muncii suplimentare manageriale), in diverse acte

legislative gi normative, precum qi a activit[]ilor asumate prin planul managerial.

Decanul facult6lii poate avea in subordine prodecani in dependent[ de numdrul studen]ilor.

Funclia de prodecan este consideratd munci suplimentara la postul gtiinlifico-didactic de

bazd ocupat in cadrul UCCM.
in calitate de prodecan pot activa, de regul6, persoane cu titluri didactico-qtiintifice. Prodecanii

sunt desemnali sau destituiti din post prin ordinul Rectorului, la propunerea decanului

facultAlii qi in baza concursului dosarelor candidatilor.

III.ALEGEREA DIRECTORULUI FII,IALEI UCCM

34. La decizia Senatului UCCM Comisia de concurs afiqeazd pe pagina web a UCCM avizul
privind inilierea concursului la funcfia de director al filialei. Avizul va conline informaliile

stipulate in p. 16 al prezentului Regulament, lit. a, b) referindu-se la filial[.
35. Candidatul la funclia de director filiald trebuie s5 intruneascd urmdtoarele conditii:

a) sd fie cetdlean al Republicii Moldova;

b) sd posede titlul Etiinlific/Etiinlifico-didactic in domeniu;

c) s5 cunoascd limba de stat;

d) sE cunoascd cadrul legal aplicabil inv[famAntului superior;

e) sd manifeste qi sE dea dovad[ de loialitate fal6 de valorile qi misiunea UCCM;

0 sd nu depdEeascd vdrsta de pensionare.

36. Termenul de inregistrare la concurs a candida{ilor este de 30 de zile de la data anunlarea

concursului. Candidalii la funclia de director al frlialei UCCM vor depune la Serviciul resurse

umane $i cancelarie al UCCM dosarul pentru participare la concurs, care va include:

a) cererea/scrisoareadeintentie;
b) curriciculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;
d) copia actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile qtiinfifice/ qtiinlifico-didactice;
e) programul de dezvoltare strategicd al filialei pentru 5 ani;

0 listapublicaliilor Etiinfifice qi metodico-Etiin{ifice;
g) acte doveditoare ce confirmd experienla managerial6;

h) declaralia pe proprie rdspundere privind lipsa de incdlcari in perioada activitAtii
desfEqurate anterior a normelor de etica qi deontologie profesionald, precum gi lipsa de

antecedente penale.

37. La expirarea termenului de depunere, dosarele candidalilor sunt transmise rectorului pentru

ayizare, iar ulterior, cu avizul rectorului dosarele se transmit pregedintelui Comisiei de

concurs a UCCM.
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3gjlegexfla air..tor.,tui a. filia16 se efectueazd in conformitate cu urmdtoarea procedur6:

a) preqedintele Comisiei de concurs a UCCM propune membrilor comisiei spre examinare
' 

dosarele pretendenfilor Ei cu vot deschis Comisia ia decizia de a propune Senatului

UCCM candidaturiie cu indicarea rezultatelor votirii pentru fiecare prete!dent;

b) Eedinfa Senatului este deliberativa dac[ la .u pu.ti.ipd cel pulin 2/3 din numdrul

membrilor s6i. Senatul, prin vot deschis, cu majoritatea simpl6 , ia decizia de a include sau

nu candidafii respectivi in buletinul de vot. Pentru organizarea votdrii, Senatul alege din

membrii Senatului, prin vot deschis, comisia de numdrare a voturilor. Fiecare membru al

Senatului igi poate exprima votul doar in favoarea unui singur candidat din lista celor

inscrigi in buletinul de vot. prezenla candidalilor la gedinla Senatului este obligatorie.

c) este declarat ales in funclia de director al filialei candidatul care a acumulat majoritatea

simpl6 (50% plus un vot) de voturi din numdrul membrilor Senatului care au participat la

votare;

d) in cazul in care nici unul din candidali nu a acumulat minimumul necesar de voturi.

votarea se repetd Ia aceeagi qedinld pentru primii 2 candidafi care au acumulat numdrul

cel mai mare de voturi (daci la concurs au participat mai mult de 2 candidali) sau pentru

candidatul care a acumulat cele mai multe voturi (daca la concurs au participat 2

candidati);

e) dac6, in urma votdrii repetate, nici unul dintre candidafi nu a acumulat majoritatea simpla

de voturi, se anuntd un nou concurs peste un an de zile. PAnd la noile alegeri, prin ordinul

Rectorului, este numit un director de filiala interimar.

39. Alegerile la funclia de director filiala se organizeazdde cdtre Senat, in termen de cel mult 45 de

zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor pentru participare la concurs'

40. Directorul de filial6 poate cumula func1ii qtiinfifico-didactice 9i qtiinlifice in conformitate cu

legislalia muncii Ei reglementdrile in vigoare ale UCCM'

IY. ALEGEREA $EFULUI DE DEPARTAMENT/CATEDRA

La concursul organizat pentru ocuparea funcliei de ;ef departament/catedra pot candida

persoane .ur. u"iir" azd ca titulari in cadrul UCCM, in alte institulii de inv6!6mdnt superior 9i

cercetare qtiinlific6, precum 9i experli din domeniu.

Avizul despre posturile vacante va fi publicat pe pe pagina web a UCCM la decizia Senatului

UCCM. Avizul va conline informaliile stipulate in p. 1 6 al prezentului Regulament, lit. a, b)

referindu-se la departament/catedrd. Termenul de inregistrare a candidafilor este de 30 de zile

de la anunlarea concursului.
43. La concursul organizat pentru ocuparea func[iei de qef departament/catedrd poate pretinde

persoana care:
a) deline cetdlenia Republicii Moldova;

b) posedd titlu qtiinlific in domeniul respectiv sau inrudit Ei/sau qtiinlifico-didactic;

c) cunoaqte limba de stat Ei poate comunica cel pu{in intr-o limba de circulalie
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internalionald;

d) cunoaEte cadrul legal aplicabil invalSmdntului superior qi cercetdrii,

e) demonstreazd profesionalism, integritate qi corectitudine in rela{ii cu colegii;

0 posedd experientd qtiintifico-didacticd Ei de cercetare, competenfe manageriale;

g) manifestd qi d[ dovadd de loialitate fafd de valorile gi misiunea UCCM.

44. Candida{ii la func}ia de Eef departamentlcatedrd vor depune la serviciul Resurse umane qi

cancelarie a UCCM dosarul pentru participare la concurs in termen de 30 zile de la afiEarea

avizului, care va confine urmdtoarele:

a) scrisoarea de intentie;

b) curriculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile actelor de studii, diplomelor ce confirmd titlurile qtiinlifice qi qtiinlifico-

didactice;

e) documente ce confirmd experienla

documente care atestl activitatea

candidatului;
lista lucrarilor Etiinfifice qi metodico-gtiinfifice publicate;

raportul de activitate pe 5 ani qi acliunile realizate din planul managerial precedent, cdt

qi masurile privind continuitatea unor acliuni in planul managerial nou;

strategia/programul de dezvoltare al deparlamentului/catedrei in urmatorii 5 ani;

declaralia pe proprie rdspundere privind lipsa de incdlcdri in decursul activitalii

desfEqurate anterior, a normelor de etica Ei deontologie profesionald, precum qi lipsa

de antecedente Penale;
45. La expirarea termenului de depunere, dosarele candidalilor se analizeazd de cdtre Serviciul

resurse umane qi cancelarie al UCCM, privind corespunderea cerinlelor stabilite, apoi se

transmit Rectorului pentru avizare.

46. Dosarele cu avizul favorabil al Rectorului, sunt transmise spre examinare in cadrul ;edinlei

departamentului/catedrei. $edin{a departamentului/catedrei se convoac[ in termen de 7 zile de

la data afiEarii Ia departament/catedrf, a listei candidalilor. $edinla este prezidatd de Decanul

facultSlii, care inform eazd departamentul/catedra referitor la fiecare candidat.

47. La Eedinla departamentului/catedrei este obligatorie prezenla unui membru al Comisiei de

concurs a UCCM qi cel pulin a'13 din membrii activi ai departamentului/catedrei (care nu se

aflA in concedii anuale sau sociale).

48. La procesul de vot secret particip[ doar personalul didactic Ei qtiinfifico-didactic titular al

departamentului/catedrei, care iEi exprim[ opinia pro/contra pentru ocuparea funcliei de citre

fiecare candidat in parte.

49. Fiecare membru al departamentului/catedrei igi poate exprima votul doar in favoarea unui

singur candidat din lista celor inscriqi in buletinul de vot. Procesul verbal al Eedinlei

departamentului/catedrei qi dosarele personale ale candida{ilor vor fi prezentate Comisiei de
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.o*.u.r in termen agca mult 5 zile de la gedinla departamentului/catedrei'

50. Comisia de concurs a Senatului examin eazb materialele prezentate de departament/catedrd qi,

prin vot deschis, ia decizia de a recomanda sau nu Senatului persoana respectivd pentru

alegerea in postul de qef departamentlcatedrd, cu indicarea rezultatelor votdrii in cadrul

Comisiei de concurs.

51. Alegerile la tunclia de qef/deparlament/catedrd se organizeazdde cdtre Senat' in termen de cel

mult 45 de zile de la expirarea termenului de inscriere la concurs, prin vot egal, secret Ei liber

exprimat.

52. $edinfa Senatului este deliberativ[ dacd la ea particip[ cel pulin 2/3 din numdrul membrilor sdi'

Senatul, prin vot deschis, cu majoritatea simplS, ia decizia de a include sau nu candidalii

respectivi in buletinul de vot. Pentru organizarea vot6rii, Senatul alege din membrii Senatului,

prin vot deschis. comisia de numarare a voturilor. Fiecare membru al Senatului iEi poate

exprima votul doar in favoarea unui singur candidat din lista celor inscrigi in buletinul de vot'

Prezenta candidalilor la qedinla Senatului este obligatorie.

53. Este deslarat ales in funclia de gef departament/catedrd candidatul eare aacumulat majoritatea

simpl6 (50 la suta plus un vot) de voturi din numdrul membrilor Senatului care au participat la

votare. in cazul in care nici unul din candida{i nu a acumulat minimumul necesar de voturi,

votarea se repet6 la aceeagi gedinld pentru primii 2 candidali care au acumulat numirul cel mai

mare de voturi (dacd la concurs au participat mai mult de 2 candidafi) sau pentru candidatul

care aacumulat cele mai multe voturi (dacd la concurs au participat 2 candidati).

54. Dacd, in urma vot6rii repetate, nici unul dintre candidali nu a acumulat majoritatea simpla de

voturi, se anunt6 un nou concurs peste un an de zile. Pdnd la noile alegeri, prin ordinul

Rectorului, este numit un ;ef de departament/catedr6 interimar.

V. DISPOZITII SPECIALE SI FINALE

55. Contestafiile privind organizarea Ei desfEgurarea alegerii decanului, directorului filialei, Eefului

de departament/catedra se adreseazd Senatului UCCM in termen de 5 zile de la anunlarea

hotdr6rii Comisiei de concurs.

56. pentru examinarea contestaliilor Senatul formeazd o Comisie de contestare. Comisia va

prezenta Senatului concluziile respective in termen de 3 zile. Hotdrdrea Senatului este

definitiv6.
in cazul constatdrii incdlcarii prezentului Regulament de alegere Senatul anuleazd rezultatele

alegerilor qi anun!6 un nou concurs.

Consiliul facultalii este in drept sd inilieze procedura de destituire din funclie a decanului, la

iniliativa a'l: din membrii Consiliului facultAlii, pentru motive prevlzute in legislalia muncii

sau in alte acte normative cu inEtiinlarea Senatului UCCM, care va adopta o hotirdre cu

respectarea legislaliei in vigoare.
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sq. D.purtu,n*iuli *t.ora este in drept sa inilieze procedura de destituire din funclie a Eefului de

departament/catedra la iniliativa a'13 din membrii departamentului/catedrei, personalului

gtiintifico-didactic, qtiintific cu funclii de bazd la UCCM, pentru motive prev[zute in

legislafia muncii sau alte acte normative cu ingtiinlarea Senatului UCCM, care va adopta o

hotdrdre in cauzd cu respectarea prevederilor le gi slaliei in vi goare.

60. Prezentul Regulament intrd in vigoare la data adoptlrii de cdtre Senatul UCCM.

61. Modifi careaprezentului Regulament se efectueazdprin hotdrirea Senatului UCCM.
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