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I. DISPOZITII GENERALE

l. Prezentul Regulament de alegere a organelor de conducere gi de ocupare

a posturilor de conducere in cadrul facultdlilor UniversitSlii de Studii Europene

din Moldova (in continuare - Regulament) este elaborat in conformitate cu:

. Codul Educaliei al Republicii Moldova;

. Regulamentul - cadru privind organizarea ti funclionarea organelor de

conducere ale instituliilor de invelemant superior din Republica Moldova,

aprobat prin ordinul Ministrului Educaliei nr. 10 din 14 ianuarie 2015;

. Carta Universiteii de Studii Europene din Moldova, aprobatd la qedinla

Senatului USEM din 01.06.2015, coordonata 1a Ministerul Educafiei a Republicii

Moldova la data de 08.05.2015.

' Regulamentul de lunclionare a UniversitSlii de Studii Europene din

Moldova, aprobat prin Decizia Senatului USEM din 28.06.2005

II. CONSILIUL FACULTATII - UNIVERSITATII DE STUDII
EUROPENE DIN MOLDOVA

2. Organul colectiv suprem de conducere al facultEli este Consiliul

facultalii, care se alege pe un termen de cinci ani.

3. Membrii Consiliului faculi6tii sunt, de reguld, persoane cu titlu
, .; .-

$trrntrllc $r $trlnlrllco - drdaclrc.

4. Alegerile au loc in termen de 10 zile dupd anunlarea lor.

5. Numdrul membrilor Consiliului Facultitii nu va fi mai mare de 5l de

persoane.

6. Cadrele gtiin{ifico-didactice sint reprezentate in Consiliul Facultelii de

clLrre 116 din numdrul unitdlilor de la facultate, de regul6, reprezentind in mod

egal departamentele de specialitate.

7. in Consiliul Facultdtii sint alese doar cadre gtiinlifico- didactice titulare.

8. Studen{ii sunt reprezentali in Consiliul FacultSlii in propo{ie de

1/4 din numirul total al membrilor.
9. Durata mandatului membrilor Consiliului din rdndul studenlilor

este de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului

10. Membrii din oficiu ai Consiliului faculGlii sunt decanul, prodecanii,

directorul qcolii doctorale, Preqedintele Comisiei de Management a Calitalii qi

gefii catedrelor de profil din cadrul facultilii.
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ll. Consiliul facultedi in funclie incepe procedurile de alegere a
membrilor unui nou consiliu cu cel pulin 30 de zile inaintea incheierii
mandatului membrilor consiliului in funclie prin formarea Comisiei electorale a
facultdlii.

12. Fiecare catedre (subdiviziune gtiinlificd) propun cAte un reprezentant
in Comisia electorale a facultEtrii. Comisia electorald i9i alege preqedintele gi
secretarul cu majoritatea simpld de voturi (dac6 sunt propuse dou6 sau mai
multe candidaturi).

13. Componenla nominald, pregedintele qi secretarul Comisiei electorale
sunt confimate prin hoti.rArea Consiliului faculti{ii.

14. Membrii Consiliului faculdtrii sunt alegi prin vot direct gr secret al
adunirii generale a personalului titulax $tiintrifico_didactic ai personalului
qtiinlific angajat in funcJie de bazd qi ar formaliunilor academice studentesti din
cadrul faculralii.

15. Rezultatele alegerilor vor fr consemnate intr_un proces verbal al
Comisiei electorale, care se prezinta Consiliului facultatii in decurs de 2 zile
dup6 expirarea termenului alegerilor pentru validarea qi stabilirea perioadei
mandatului noului Consiliu consemnate prin hotdrdrea Consiliului facultdlii in
func{ie.

16. Pentru supravegherea termenelor qi procedurii de desfhgurare a
alegerilor, la fiecare catedre, este obligatorie prezen a a cel putin unuia dintre
membrii Comisiei electorale, care nu este membru titular al catedrei
(subdivizirurii) la care se desfhgoard procesul electoral.

17. Decanul facultdlii deline funclia de pregedinte al Consiliului
facultalii, iar in func{ia de vicepreEedinte se confirmi prin vot deschis ar
Consil iului unul din prodecani.

18. in cazul in care in statele de funclii ale facultalii lipsegte funclia de
prodecan, vicepregedintele va fi ales la prima $edinl6 a Consiliului f,acultdtii din
lista membrilor Consiliului.

19. Secretarul Consiliului facultdlii este ales la prima pedinli a
Consiliului facultdlii din membrii acestuia.

20. Contestatiile privind organizarea gi desflgurarea alegerilor consiliului
t'acultelii se adreseazd Senatului in termen de cinci zile de la anunlarea hot6r6rii
Comisiei electorale. Pentru examinarea contestatiilor, Senatul tbrmeazi o
comisie. Comisia va prezenta Senatului concluziile respective in termen de trei
zile. Hotir6rea Senatului este definitivd.

21. in cazul constaterii incdlcdrii prevederilor prezentului regulament de
alegere a Consiliului facultelii, Senatul anuleazd rezultatele alegerilor gi anun@
un nou concurs.



III. BIROUL FACULTATII

22. Biroul facultilii realizeazi conducerea operativi a facultilii in
perioadele dintre gedinlele facultdlii;
23. Biroul facultelii are urmAtoarele atribulii:
- implementeazddeciziileConsiliuluiFacultdlii;
- ia decizii, privind problemele curente;
, se implicd in elaborarea strategiei de dezvoltare a facultalii;
- coordoneaz6 buna desfigurare a procesului didactic de la facultate;
- se implici in rezolvarea problemelor sociale ale studenlilor.
10. Din biroul facultilii fac parle: decanul, prodecanii, sefii de

catedre, Preqedintele Comisiei de Management a Calita1ii, directorul
qcolii doctorale.

IV. POSTURILE DE CONDUCERE EXERSATE iI CAONUT,

FACULTATILOR - UNIVERSITATII DE STUDII
EUROPENE DIN MOLDOVA

24. Posturi de conducere in cadrul facultAlii sunt : decanul facultAtii,

prodecanul facultdlii, qeful catedrei.

25. Decanul indeplinegte funclia de preqedinte al Consiliului Facultilii,
care este organul suprem de conducere a facultdlii.

26. in perioadele dintre gedinlele Consiliului Facultdlii, decanul,

impreund cu alli membri ai biroului facult6{ii, realizeazd conducerea

operative a acestei subdiviziuni universitare.
27. Decanul realizeazi conducerea executive a facultatii.
28. Prodecanul face pafte din Biroul Faculti{ii gi de r6nd cu decanul $i

sub conducerea acestuia, realizeazi conducerea operativd a facultdlii,
in perioada dintre gedinjele Consiliului Facultalii.

29. $eful de catedrd gi directorul Ecolii doctorale, face parte din

Consiliul Facultelii 9i din biroul facultitii.
30. $eful de catederd realizeazd conducerea operativa a catedrel.

V. ATRIBUTII 4LE DECA\ULUI FACULTATII

31. Decanul facultetii:
- Administreazdactivit6lile facultelii;
- Activeazl, in numele 1'acultalii, reprezentAnd-o a€t in carul USEM, cdt 9i

in relaliile cu alte persoane fizice gi juridice;



- Se subordoneazi nemijlocit rectorului USEM qi prorectorilor in domenii
de activitate;
- Conduce qedin{ele Consiliului Facul6tii, Biroului Consitiului

Facultalii gi asigurd executarea hotdrarilor adoDtate:
- Organizeazl, coordoneazd ;i supravegheazi realjzarea procesului de

studii li de cercerare $riinlilicii in cadrul facultati;;
- Se implici in elaborarea planurilor de invdJdmint, in colaborare cu

catedrele de specialitate:
- Aprobd planurile individuale de lucru ale conducdtorilor

facultd{ii (catedrele, laboratoarele de cercetare etc.):- Dirijeazd gi controleazi dinamica contingentului de studenli in cadrul
Facultd{ii;
- Monitorizeazi activitatea de mobilitate academici a studen{ilor;- Este responsabil de asigurarea informirii studentilor privitor la

opoftunitelile de prasare in campuJ muncii a tineriror specialisti-
absolvenli ai Facultdtii;

subdiviziunilor

cerintelor, a

- Monitorizeazi activitatea extracuricular6 a studentilor:
- Este responsabil de menlinerea in ordine. conform

documenta{iei de la decanat;
- Exercitd gi alte atribulii, potrivit legislaliei

reglementdrilor institulionale interne ale U.S.E.M.

VI. CONDITII DE ACCES LA POSTUL DE DECAN AL FACULTATII

32. La funclia de decan poate pretinde persoana care :- este cetdlean al Republicii Moldova;
- deline tirlul qtiinlific ai didactico _ $tiintific;- cunoa$te limba de stat;
- este titular al Universit6tii de Studii Europene din Moldova sl a activat in

aceastA institutie de invilament nu mai pulin de 5 ani.- nu depeqe$te v6rsta legald de pensionare.
- demonstreaze integritate, corectitudine in relaliiie cu colegii,- are capaciteli manageriale, spirit de echipd.

VII. PROCEDURA DE ALEGERE iN FUNCTIA DE DECAN AL
FACULTATII

33. Rectorul ini1iaz6, prin intermediul Comisiei de concurs aproDare de
Senat, concursul:

in vigoare qi



34. Pentru func{ia de decan, in termen de cel mult 6 luni de ra momenrul
devenirii vacante a funcliei respective.

35. Alegerile in postul de decan al facultElii sunt organizate de Cornisia de
concurs a Senatului, care inregistreazd candidalii la post $i supravegheazd
desflgurarea concursului.

36.La clecizia Senatului, Comisia de concurs, face un aviz, in 1blnd. scrisi,
despre inilierea concursului la postuJ de decan, cu plasare pe pagir.ra web a
facultdlii 9i pe panoul de anunluri a facultatii respective.

37. Candidaturile la postul de decan sunt propuse de catedrele facultdtii,
Consiliul faculrdtii.

38. Alegerea decanului in cadrul facultilii se efectueazd in conformitate cu
urmatoarea procedura :

- Pregedintele Comisiej de concurs desemneazd.2.3 membri (comisia de caz
sau ad- hoc, prin rotatie) pentru organizarea alegerilor in posturile de conducere.

- Comisia de caz asigurd qi monitorizeazi desligurarea concursului la
postul de decan:

a. Face aviz la facultate despre deschiderea concursului penlru ocuparea
postului de decan:

b. inregistreazi, timp de dou6 sdpt6m6ni din ziua anunlir.ii concursului gi

propune Comisiei de Concurs spre aprobare, candidaturile pentru participarea la
concursul de suplinire a postului de decan;

c- Organizeazi discutarea candidaturiJor inregistrate gi a programelor
acestora la adunarea genera16 a corpului didactico-Etiinlific;

d. Prin aviz, cu o siptimdnd inainte de adunarea generali, anun{b numele
candidaturilor:

e- Organizeazd. 9i prezideazd des{E;urarea adundrii generale a t'acultilii
privind discutarea candidalilor propusi pentru ocuparea postului de decan 6i a
programelor de activitate a acestora (adunarea generald reprezintd corpul
didactico-qtiinlific titular gi reprezentanlii studentilor ()/4 din numdrul
membrilor adundrii generale a facultelii), anunland in prealabil (cu o septdmane
inainte) numele pretenden{i lor;

f. Prezintd Comisiei de concurs decizia adunirii generale, aprobatd
prin vot deschis sau secret, privind recomandarea candidalilor penrru ocuparea
postului de decan;

- Comisia de concurs aprobd decizia adundrii generale de a susline
sau respinge candidaturile recomandate de adunarea generald.

- in buletinul de vot pentru gedinla SenatuJui vor li incLugi primii doi
candidali, care au acumulat cel mai mare numdr de voturi in cadrul facultdtii.

39. Decanul este ales pe un termen de 5 ani gi poate suplini funclia pe



Darcursul a cel mult 2 mandate consecutiv.

VIII. ATRIBUTII ALE PRODECANULUI FACULTATII

40. Prodecanul are urmdtoarele atribuJii generale:

- impreund cu decanul realizeazd managementul facult6{ii;
- se subordoneazd nemijlocit decanului;
- in cazul cand este vice-pregedinte al Consiliului Facultdlij, in lipsa
decanului conduce qedinlele Consiliului FacultAlii;
- coordoneazd gi monitolizeazi procesul de studii de la facultate;
- monitorizeazd dinamica contingentului de studenli;
- monttorizeazd. disciplina de muncd a cadrelor didactice 9i disciplina de

studii a studenlilor;
- realizeazd managementul informa{iei la nivelul grupelor academice;
- monitorizeazd activitatea tutorilor grupelor academice;

- se implicd in rezolvarea problemelor logistice cu care se confruntd
studen{ii;
impreuni cu decanul, este responsabil de menlinerea in ordine, conform
cerinJelor, a documenta{iei de la decanat;

IX. CONDITII DE ACCES LA FUNCTIA DE PRODECAN AL
FACULTATII

41. La funclia de prodecan poate pretinde persoana care:

- este cetiFan al Republicii Moldova;
- cunoaste limba de stau

- este titular al facultalii qi a activat la USEM nu mai pu{in de 3 ani;

- detrine capacitdti organizatorice qi de comunicare.

X. PROCEDURA DE ALEGERE IN FUNCTIA DE PRODECAN

42. Prodecanii sunt selectaJi prin concurs de c6tre decanul facultilr.
43. Durata mandatului prodecanului este sincronizatd cu durata mandatului

decanului.

44. Decanul inijiazi, prin intermediul Consiliul Facultalii, concursul

pentru funcJia de prodecan in termen de cel mult 2 luni de la momentul

intrdrii in funclie sau din momentul cind aceastd funclie devine vacantA.

45.Lansarea concursului la postul"de prodecan este anuntatd in cadrul



$edinlei Consiliului Facultelii, care stabilegte data inceputului prioadei de
depunere a dosarelor.

46.Perioada de depunere a dosarelor este de 15 zile calendaristrce.
47. Anunlul despre perioada de depunere a dosarelor este afifat la facultate.
48. Dosarele candidalilor sint depuse la secretarul Consiliului Facultetii.
49.Decanul facultAlii, analizeaze dosarele depuse, in termen de 7 ztle

calendaristice 9i ia decizia finald asupra candidaturii selectate.
50. Candidatul, selectat de cetre decan, printr-un demers (al decanului), este

propus spre aprobare rectorului.

XI. ATRIBUTII ALE SEFULUI DE CATEDRA
51. $eful catedrei are urmdtoarele atribulii 9i obligaliuni:
a. actioneazi in numelc c:rtedrei, reprezentAnd-o at6t in cadrui facultetii,
Universitilii, c6t gi in relaliile cu alte persoane juridice gi frzice,
b. se subordoneazd nemijlocit decanului facultd{ii sau rectorului (in cazul
depanamentelor unir ersitare.l:

c, administreazd activitdlile catedrei;
d,. orgamzeazE gi conduce gedinlele lunare ale catedrei, asigurdnd
indeplinirea hotdrdrilor adoptate;

e. repartizeaze sarcinile intre colaboratorii catedrei gi verifici indeplinirea
lor;

f. coordoneaz6 elaborarea planurilor de inveldmant in cadrul catedrei;
g. elaboreazd, la inceputul fieci.rui an de studii planul de activitate a catedrei
gi il prezintd spre aprobare Consiliului Facultetii;
h. calculeazi Oi distribuie volumul anual de lucru intre membrii catedrei
in baza normativelor stabilite;
i. aprobd plaaurile individuale de lucru ale colaboratorilor catedrei:
j. vizeazE cuniculumul la discipline;
k. monitorizeazd activitatea didacticd qi de cercetare, realizatd de catre angajalii
catedrei;

l. elaboreazi o strategie de personal in cadrul catedrei;
m. asigurd desfrgurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice qi

didactico- qtiin{ifice vacante la catedr6;
n, contribuie, impreund cu decanatul, la elaborarea unei strategii a

dezvoltdrii programelor de formare profesionalE pentru ciclul I, II, III;
o. elaboreazd, impreuni cu membrii catedrei, o strategie de monitorizare a

lucrului individual al studenJilor;
p. arual, pregete$te gi prezintd spre aprobare Consiliului Facultalii, rapoftul



privind activitatea didactico-9tiin1ific6 qi educativd a catedrei;
q. elaboreazd, impreunicu membrii catedrei, rapoartele de autoevaluare a

programelor de studii;
r. colaboreazd cu decanatul gi structurile universitare specializate, in

procesului evaluirii inteme gi evaluirii exteme a programelor de studii;
s. este responsabil deorganizareaqi desfEqurarea activitdtii catedrei in

ansamblu, de respectarea legislaliei in vigoare qi a disciplinei muncii de c6tre
personalul catedrei.

XII. CONDITII DE ACCES LA FUNCTIA DE SEF DE CATEDRi

52. La func1ia de gefde catedrd poate pretinde persoana care :

- este cetetean al Republicii Moldova;
- deline titlul $riinIific ai didacrico - qtiinlific;
- cunoagte limba de stat;
- este titular al Universitatrii de Studii Europene din Moldova;
- nu dep5qeqte vArsta legal6 de pensionare;
- demonstreazi integritate, corectitudine in relaliile cu colegii;
- are capacitA{i manageriale, spirit de echipA.

XIII. PROCEDURA DE ALEGERE A $EFULUI DE CATEDRA
53. Rectorul iniliazd, prin intermediul Comisiei de Concurs aprobate de

Senat, concursul pentru funclia de gef de catedrd, in termen de cel mult 6
luni de la momentul devenirii vacante a funcliei respective.

54. AnunJul despre concursul pentru funcjia de qef de catedri este plasat
pe tabla de afi$e a facultelii qi site-ul USEM 9i al facultilii.

55. Candidalii pot depune dosarele la funclia de gef de catedrd, in
serviciul resurse umane timp de 15 zile, din momentul anuntirii
concursului (deciziei senatului).

56. Serviciul resurse umane pune la dispozitia decanului facultetii
dosarele candidalilor, cu viza rectorului, despre admiterea la concurs.

57. in termen de 7 zrle calendaristice. de Ia afiqarea la catedrE a listei
cardidalilor la postul de gef de catedri, se convoace gedinla catedrei,
prezidald. de citre decanul facultdtii la care participd 9i membri ai
Comisiei de concurs a universitdlii.

58. Decanul informeazi catedra despre fiecare candidat.
59. Candidalii la postul de qef de catedr6, prezinti un program de

dezvoltare a catedrei.
60. Prin vot secret, membrii titulari ai catedrei aleg geful catedrei.



(

/, 61. Comisia de concurs a Universidtii recomandd Senatului USEM sd
includi in buletinele de vot primii doi candidali, care au acumulat cel mai
mare numdr de voturi in cadrul catedrei.

$eful de catedri este ales pentru o perioadi de 5 ani.
O persoand poate suplini funclia de gef de catedr6

doud termene consecutiv.
64. O singurd persoani nu poate ocupa concomitent doud posturi de

conducere.

XIV. DISPOZITII FINALE

65. Actualul Regulament intr6 in vigoare din momentul aprobdrii.66. in cazul reorganizerii unor structuri universitare, in cadrul structurii
create in urma reorganizirii, orgaaele de conducere gi posturile de
conducere din cadn.rl facultdlii, vor fi alese confom prevederilor
regul amentare;

67. Senatul USEM va actualiza prevederile Regulamentului, in cazul clnd
vor fi operate modificAri in legislalia in vigoare sau in strateqia de
management in cadrul USEM.

62.

63. nu mai mult de
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