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REGULAMENTUL
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I. Dispozilii generale

1. Prezentul Regulament privind Consiliul pentru Dezvoltare Strategicd Institufionald al
Universit[1ii de Stat "Alecu Russo" din Bdl{i (in continuare - Regulament) este elaborat in
conformitate cu Codul Educafiei nr.l52 din 17.07.2014 gi stabileqte cadrul normativ privind modul
de organizare gi funclionare a Consiliului pentru Dezvoltarea Strategicd Institu{ionald al UniversitAtii
de Stat "Alecu Russo" din Bdl{i.

2. Consiliul pentru Dezvoltare Strategicd InstituJionald al Universitafii de Stat "Alecu Russo"
din Bdlli (in continuare - CDSI), impreund cu Senatul, Consiliul $tiintific, Consiliul de
Administra{ie, Rectorul gi Consiliul facultdlilor, face parte din sistemul organelor de conducere ale
Universitdlii de Stat "Alecu Russo" din Bnlfi (in continuare - USARB).

3. CDSI este organul de conducere al USARB, care se intruneqte cel pufin o datain trimestru
sau ori de cdte ori este necesar, la iniliativa pregedintelui sau a cel pufin 1/3 din numdrul membrilor
gi care are urmdtoarele competenle ;i atribufii:

a) coordonarea elabordrii Planului de dezvoltare strategicd institulionald a USARB (care
cuprinde viziunea, misiunea, strategii de dezvoltare gi acliunile principale pentru o perioadd de cel
pufin 5 (cinci) ani) qi care sunt prezentate Senatului pentru aprobare;

b) monitorizarea, evaluarea eficienfei utilizirii resurselor financiare ;i prezentarea Senatului
proiectului bugetului USARB pentru aprobare;

c) aprobarea contractului-tip de studii gi cuantumului taxelor de studii la USARB;

d) asigurarea managementului institufional privind drepturile de proprietate intelectual[ qi de
transfer tehnologic;

e) adoptarea deciziilor, cu avizul favorabil prealabil al Senatului, privind:

- dezvoltarea gi consolidarea patrimoniului USARB, cu cel pu\in 213 din numdrul voturilor
membrilor CDSI;

- inifierea qi inchiderea programelor de studii, cu cel pu[in 213 din num[rul voturilor
membrilor CDSI;

- metodologia de salarizare gi stimulare a personalului USARB;

- activitdtile de antreprenoriat, parteneriatele public-private gi cooperarea USARB cu mediul
de afaceri;

- angajarea in consorfii qi fuzionarea USARB cu alte institufii de inv[llmdnt superior.



f) organizare $i desfbgurarea alegerilor pentru postul de rector in conformitate cu
regulamentul universitar de organizare qi desfdqurare a alegerilor.

4. CDSIeste constituit din noul membri, dupd cum urmeazd:

a) trei membri desemnafi de Ministerul Educaliei gi Ministerul Finanlelor, care nu pot avea
calitate de salaria{i in cadrul ministerelor respective, in modul urmdtor:

- doi membri desemna{i de Ministerul EducaJiei;

- un membru, desemnat de Ministerul Finanfelor;

b) doi membri din rdndul cadrelor didactice titulare ale USARB, care nu defin funcfii de
conducere qi nu sunt membri ai Senatului, selectafi prin vot secret de adunarea general[ a membrilor
consiliilor facultdlilor gi a reprezentanlilor studenfi din Senat qi din consiliile facultdlilor (adunarea
generald a electorilor);

c) doi mernbri delegafi din partea Senatului, care sunt exper{i externi qi nu au calitatea de
titular ai USARB;

d) rectorul USARB;

e) prorectorul, responsabil de probleme financiare al USARB.

5. Componen{a CDSI include, preponderent, economi;ti qi juriqti. Persoana desemnatd de
Ministerul Finanfelor va define competen{e specifice in domeniul monitoriz[rii si auditirii
financiare. La constituirea CDSI va fi respectat principiul echilibrului de gen.

6. Tofi membrii CDSI sunt desemnati pentru un mandat de 5 (cinci) ani.

7. Preqedintele CDSI este ales de membrii acestuia. Angajalii USARB nu pot fi aleqi in
funcfia de pre$dinte al CDSI.

8. Membrii CDSI benefrciazd" de o indemniza\ie lunard, cu exceplia rectorului qi a
prorectorului. Indemnizaliarespectivd se pllteqte: pentru membrii desemnali de USARB din bugetul
USARB, pentru membrii desemnafi de Ministerul Educafiei gi Ministerul Finan{elor - din bugetul
Ministerului Educa{iei.

9. Membrii CDSI poartd rdspundere personald pentru deciziile adoptate, in conformitate cu
legislafia in vigoare.

10. Senatul va face demersurile necesare qi incepe procedura de desemnare a noilor membri
ai CDSI cu cel pufin 30 (treizeci) de zile inaintea expirdrii mandatului membrilor CDSI in functie.



II. Organizarea qi desfigurxrea procesului de alegere a membrilor CDSI
din rffndul cadrelor didactice titular e ale USARB

11. Ini{ierea procesului de alegere a doi membri ai CDSI din rdndul cadrelor didactice
titulare ale USARB se face de cdtre Senatul universitar prin publicarea, pe pagina web a USARB, a
unui anun{ cu cel pufin 3 (trei) zile calendaristice inainte de efectuarea alegerilor.

12. Anunful de inifiere a procesului de alegere va confine, in mod obligatoriu:

a) denumirea gi sediul USARB;

b) criteriile de accedere in CDSI;

c) structura dosarului de candidat;

d) data-limitd de depunere a dosarului;

e) modalitatea de depunere a dosarului;

f) data desftqurdrii alegerilor;

g) datele de contact ale persoanei responsabile de ofrrirea informa{iilor suplimentare qi de
primirea documentelor.

13. Adunarea general5 a electorilor se manifestd prin desfdgurarea de citre comunitatea
universitard cu drept de vot prin intermediul votului universal, direct, secret qi liber exprimat, in
cadrul unei seclii de votare qi pe parcursul unei singure zile lucrdtoare.

14. Alegerea membrilor CDSI din rdndul cadrelor didactice titulare ale USARB este
organizatd de cdtre Comisia Electorald universitard (in continuare - Comisia Electoral6). Modul'de
organizare gi funcfionare a Comisiei Electorale este stabilit prin regulamentul aprobat de Senatul
Universitdlii in data de 14.05.2015.

15. Comisia Electorial este responsabild de:

a) organizarca qi desfdqurarea procesului de alegere a membrilor CDSI din rdndul cadrelor
didactice titulare ale USARB;

b) intocmirea listei de vot (listei electorale);

b) aducerea la cunogtin{[ publicd a spa{iului in care va fr plasatd seclia de votare;

c) elaborarea modelului buletinului de vot, a formularului tipizat care se folosegte la calculul
rezultatului votului in seclia de votare, precum qi a altor formulare, stabilite prin intermediul
prezentului Regulament;

d) distribuirea buletinelor de vot cdtre electori;

f) centralizarea gi numdrarea frnald a voturilor;
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g) constatarea rezultatului procesului de alegere a membrilor CDSI, declararea membrilor
alegi qi comunicarearczultatelor alegerilor comunitbfii universitare prin plasarea anun{ului respectiv
pe pagina web a USARB.

16. Candidalii pentru CDSI trebuie sd detind titlu qtiinfific Ai/sau qtiinJifico-didactic Ai sd
defind o experienld de cel pulin 5 ani in calitate de titular al USARB.

17. Candidalii pentru CDSI sunt propuqi de cltre consiliile facultdlilor USARB.

18. Membru al CDSI devine candidatul care a intrunit un numdr de voturi cel pu(in egal cu
jumdtate plus unu din numdrul celor care au votat, in condiliile participdrii la vot a cel pufin 213 din
numErul membrilor comunitdJii academice cu drept de vot.

19. Pentru alegerea membrilor CDSI se organizeaz[ o singur[ seclie de votare. Distribu{ia
sdlii aferente secfiei de votare se stabilegte de cdtre Comisia Electoral[, iar asigurarea logisticii
necesare desfrgurdrii procesului electoral este pusd in sarcina rectorului USARB.

20. Candida{ii inainta(i de cdtre consiliile facultililor pentru accederea in CDSI, in termenii
stabilili prin anunlul de inifiere a procesului de alegere, depun personal dosarul, care va con{ine:

a) recomandarea consiliului facultdlii;

b) curriculum vitae;

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile qtiin{ifice gi qtiin{ifico-didactice;

e) documente doveditoare privind experienfa in invd{dmdntul superior gi cercetare, alte
documente care atestd activitateaprofesionali qi gtiin{ificd a candidatului;

f) declarg{ia pe proprie r[spundere privind lipsa de incdlc[ri in decursul activitifi sale a
normelor de etici gi deontologie profesional[, precum gi lipsa de antecedente penale (conform
Anexei nr. 1).

21. Termenul limitd de depunere a dosarului de cdtre candidalii pentru CDSI este de 7 (qapte)
zile calendaristice, din momentul publicdrii anunfului respectiv la facultdli qi catedre, inclusiv qi pe
pagina web a USARB.

22. Dosarele candidafilor pentru CDSI se depun la Comisia Electorald, in zilele lucritoare,
intre orele 9-00 - 15-00. Comisia Electorald verific[ corespunderea acestora condifiilor de
eli gib ilitate gi consemn eazd pintr -un proces-verbal deciziile fi nal e.

23. Comisia face public6, a doua zi lucrdtoare dupd expirarea termenului de depunere a
dosarelor, lista candidalilor inaintali qi eligibili, prin publicarea acesteia pe pagina web a USARB.

24. Comisia Electorald plaseazd avizele privind data desfigurdrii alegerilor in toate corpurile
de studii, precum qi pe pagina web a USARB.

25. Dupd publicarea listei candida{ilor inainta{i qi eligibili, Comisia Electorald intocmeqte gi
aprobd modelul buletinului'de vot pentru alegerea membrilor CDSI gi il multiplicd intr-un numdr



corespunzetor de exemplare. inscrierea candida{ilor pe buletinul de vot se face in ordine alfabetic5.
Buletinul de vot poart[ gtampila USARB.

26. Lista electoral[ a membrilor comunitdlii academice cu drept de vot pentru alegerea
membrilor CDSI este intocmitd de cdtre Comisia Electorald pebaza datelor transmise de cdtre decani
- pentru electorii, membri ai consiliilor facultdlilor qi ai reprezentanfilor studenfi din consiliile
respective, qi de citre rector-pentru electorii, reprezentanfi ai studen{ilor din Senat.

27. Alegerile se realizeazdprin vot universal, direct, secret gi liber exprimat. Organizarea qi
desfrgurarea votdrii se realizeazd cu respectarea principiilor legalitdlii, autonomiei universitare,
transparen{ei, rdspunderii publice, responsabilitdtii, respectdrii drepturilor qi libert[{ilor studenfilor 9i
ale personalului academic, a normelor etice qi deontologice, a principiuluircprezentativitdlii.

28. Procesul de votare se desfigoard pe parcursul unei singure zile lucrdtoare, in modul
stabilit de prezentul Regulament qi se consideri valid dacd la scrutin au participat cel pulin 213 din
numirul membrilor comunitdlii academice ai USARB, inscrigi pe lista electorali.

29. Fiecare elector, membru al comunitdlii universitare, se prezint[ la vot gi se legitimeazd.in
baza buletinului de identitate valabil. Comisia Elecrorald identificd gi consemneazd,in lista electorald
participarea la vot, fiecare elector semndnd prezenla sa in lista respectivd. Ulterior, fiecare elector
primegte buletinul de vot qi igi exercitd dreptul de vot.

30. Votul se exercitl individual, in cabina de vot, prin aplicarea gtampilei de vot in dreptul
numelui a doi candidafi, pentru care se opteaz6, in rubrica ,,Vot". Buletinele de vot pe care sunt
vota{i trei sau mai mulli candida{i se vor considera nevalabile.

31. Dupd incheierea procesului de votare, pregedintele Comisiei Electorale, in prezenla
membrilor, anuleazd. buletinele de vot rdmase nerepartizae, prin aplicarea gtampilei ,,Anulat". Se
consemneazd distinct, in procesul- verbal, numdrul buletinelor de vot anulate.

32. Comisia Electorali stabilegte numIrul celor care au votat gi consemneazd acest numdr
prin proces-verbal. Se verificd daci suma dintre numdrul celor care au votat gi numdrul buletinelor
de vot anulate este egald cu num[rul buletinelor de vot primite in cadrul secfiei de votare. Eventuala
neconcordan{i se indic[ in procesul-verbal, cu motivarea adecvatd". Dacd, membrii Comisiei
Electorale au opini i diferite, acestea se consemn eazd in procesul-verbal.

33. Comisia Electorald purcede la deschiderea urnei gi la numdrarea buletinele de vot gdsite
in urn5. Dacd numirul buletinelor din umd diferd de numdrul electorilor care au votat. se
menfioneazd aceastd constatare in procesul-verbal. Prepedintele Comisiei Electorale citegte, cu voce
tare, la deschiderea fiecdrui buletin, numele candida{ilor care au fost vota{i. Unul dintre membrii
Comisiei Electorale, asistat de cel pu{in incd un membru, consemneazd volurile care rezultd prin
citirea fiecdrui buletin de vot, intr-un formular tipizat, elaborat de Comisia Electoral[.

34. Buletinele pe care s-a votat fdr[ a fi respectate prevederile prezentului Regulament,
sunt declarate nevalabile gi se pun separat in plic. Sunt declarate nevalabile buletinele de vot care nu
poarti gtampila de vot, cele pe care au fost aplicate gtampila de vot pe numele a trei gi mai mulli

candidafi, cele care au alt format decdt cel aprobat de cdtre Comisia Electorald. Buletinele de vot

declarate nevalabile gi cele cu voturi albe nu intrd in calculul voturilor valabil exprimate.



Nu se admite: a) delegarea dreptului de vot; b) votarea inainte de termen; c) votarea intr-un alt spaJiu
decit cel in care are loc votarea propriu-zisd.

35. Rezultatul votdrii se consemneazd"printr-un proces-verbal, aprobat de Comisia Electoral[.
Procesul-verbal se intocmegte in doud exemplare originale, semnate de preqedintele Comisiei
Electorale, precum qi de ceilalti membrii. Procesele-verbale poartd gtampila USARB.

36. Comisia Electorald este responsabild pentru numdrarea voturilor. Clasarea candida{ilor se
face in funclie de num[rul de voturi ob{inute in rezultatul alegerilor, fiind declaraJi aleqi in calitate
de membri ai CDSI primii doi candidaJi, care au intrunit, fiecare in parte, un numdr de voturi cel
pu{in egal cu jumdtate, plus unu din numdrul celor care au votat, in condiliile participdrii la vot a cel
pu[in2l3 de electori din numdrul membrilor comunitdlii academice cu drept de vot.

37. in caztlincare in primul tur de votare validat numai unul sau niciunul dintre candidafi nu
a obfinut majoritatea simpld a voturilor, se organizeazL,in aceiaqi zi, al doilea tur de votare la care
vor participa primii doi candida{i, care au intrunit cele mai multe voturi in primul tur. DacI a fost
ales, in primul tur de scrutin, doar un membru al CDSI, la al doilea tur de votare vor participa
urmdtorul Qn carul unui singur candidat rdmas in listd) sau urmitorii 2 (doi) candidafi, care au
intrunit cele mai multe voturi in primul tur de scrutin.

38. Al doilea tur de votare se desfrgoard in modul stabilit de prezentul Regulament pentru
primul tur de scrutin qi se considerd valid, dacd la scrutin a participat cel puJin majoritatea simpld a
membrilor comunitd{ii academice cu drept de vot, inscriqi pe listele electorale. Dupd turul doi se
declard alegi primii doi candidali (sau primul, dacd rdmine doar un loc vacant) care au oblinut un numdr mai
mare de voturi.

39. tn caztl in care candidalii oblin acelagi numdr de voturi in al doilea tur, procesul de votare se
repetd doar p?nd cind unul dintre candidati obtine un numdr mai mare de voturi.

40. in cazul in care primul tur de votare nu a avut loc din cavzaparticipdrii unui numdr rhai
mic de 2/3 de elbctori din numirul membrilor comunitdlii academice cu drept de vot, se organizeazd,
intr-un termen de 7 (gapte) zlle, un al doilea tur intre aceiagi candidaJi, conform aceleiagi procesuri,
care se valideaz[, dacd participd majoritatea simpld de electori.

41. Ulterior, Comisia Electorald intocmeqte un dosar, care cuprinde:

a) procesul-verbal in doud exemplare originale;

b) buletinele de vot;

c) listele electorale utilizate de Comisia Electorald, cu semniturile electorilor, participan{i la
procesul de votare;

d) gtampilele, utilizate in procesul de votare.

42. Comisia Electorald constati rezultatul procesului de alegere a membrilor CDSI qi il
comunicd preqedintelui Senatului. Pregedintele Comisiei Electorale, insotit de membrii acesteia,
predd dosarul pregedintelui Senatului in cel mult 2 (doud) ore de la incheierea votirii. Preqedintele
Senatului asigurd publicarea pe pagina web a USARB a numelor membrilor alegi gi comunicd
membri lor Senatului rezultdtul aleserii.



43. Buletinele de vot, listele electorale cu semndturile electorilor, participan{i la procesul de
votare, precum gi qtampilele de vot, se depun la arhiva USARB.

III. Organizarea gi desfigurarea procesului de delegare a membrilor CDSI din partea
Senatului, care sunt experfi externi;i nu au calitatea de titular al USARB

44. Inifierea procesului de delegare a doi membri ai CDSI din partea Senatului, care sunt
exper,ti externi si nu au calitatea de titulari ai USARB , se face de cdtre pregedintele Senatului prin
includerea in ordinea de zi a qedinfei Senatului a subiectului delegdrii membrilor respectivi pentru
CDSI.

45. Candidat pentru CDSIpoate fi o persoand" marcantd,, a definut sau de{ine o funcfie de
rdspundere in domeniile educafiei, qtiinJei, culturii, activitefii publice sau mediului de afaceri gi are
merite deosebite fa{d de USARB.

46. Candidali pentru CDSI sunt inaintali de membrii Senatului, care vor face o prezentare, in
formd scris6, a candidatului, consemnind meritele deosebite ale acestuiafa[d, de USARB. Membrul
care a fdcut va prezinta Senatului declaru[ia candidatului, prin care acesta accept[ sd candideze la
calitatea de membru extern al CDSI.

47. Delegarea membrilor CDSI din partea Senatului, experfi extemi gi frrd statut de titular al
USARB, se face in cadrul gedin{ei Senatului, prin vot universal, direct, secret qi liber exprimat.
Organizarca gi desfbgurarea votdrii se realizeazd cu respectarea principiilor legalit5lii, autonomiei
universitare, transparenlei, rdspunderii publice, responsabilitdfli, respectdrii drepturilor gi libertd{ilor
studen{ilor qi ale personalului academic, a normelor etice gi deontologice, a principiului
rcprezentativitdfii.

48. Comisia de numdrare a voturilor, aleasd de Senat, este responsabil[ pentru numdrarea
voturilor. Clasiiea candidalilor se face in func[ie de numdrul de voturi oblinute, fiind declara]i aleqi
in calitate de membri ai CDSI primii doi candidafi, care au intrunit, fiecare in parte, un numdr de
voturi cel pulin egal cu jumdtate plus unul din numdrul membrilor Senatului care au votat, in
condiliile participdrii la vot a cel pu{in 2/3 din num5rul membrilor Senatului. Rezultatele votdrii se
consemneazi intr-un proces-verbal.

49. in cazul in care la primul tur de votare validat, numai unul sau niciunul dintre candida{i
nu a ob{inut majoritatea simpld a voturilor, se organizeazd,in aceiagi gedinld a Senatului, un al doilea
tur de scrutin la care vor participa primii trei candidali, carc au intrunit cele mai multe voturi in
primul. Dacd in primul a fost ales doar un singur membru al CDSI, la al doilea tur vor participa
urmdtorii 2 (doi) candida{i, care au intrunit cele mai multe voturi in primul tur.

50. in rezultatul alegerilor, membrii Senatului voteazdproiectul deciziei de alegere a celor
doi membri externi ai CDSI.

51. Ulterior, Secretarul Senatului intocmeqte un dosar, care cuprinde:

a) procesul-verbal al qedin(ei Senatului, in cadrul cdreia au fost alegi membrii CDSI;



b) decizia Senatului de delegare a membrilor externi ai CDSI;

c) prezentarea, in formd scrisd, a fiecdrui candidat ales in calitate de membru al CDSI;

d) declara{ia fiecdrui candidat, ales in calitate de membru al CDSI, prin care acesta acceptd sd
candideze lacalitateade membru extern al CDSI.
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