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l. Dispozilii generale

Articolul 1 Regulamentul cu privire la modul de ocupare a postului de decan al
facultdtii in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Bdlti (in continuare Regulament)
stabilegte cerin{ele precum gi condiliile de organizare / desfdgurare a concursului
pentru ocuparea posturilor de conducere in Universitatea de Stat,,Alecu Russo' din
Bdlli (in continuare USARB).

Articolul 2 Prezentul Regulament este elaborat in temeiul:
Godului educafiei al Republicii Moldova, nr. 1s2 din 17 iurie 2014:
Codului muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003 si modificdrilor
ulterioare;
Cartei Instituliei publice Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bdl(i, aprobatd
prin Hotdrdrea Senatului, proces-verbal nr. 14 din 24.06.2015;
Regulamentului-cadru privind organizarea gi func(ionarea organelor de
conducere ale instituliilor de invd{dmAnt superior din Republica Moldova, aprobat
de Ministerul Educa[iei, ordin nr. 10 din 14.01 .2015;

ll. Gerinlele generale fafi de candidalii participanli la concurs

Articolul 3 Postul de decan este ocupat prin concurs pe un termen de cinci ani.
Aceeagi persoand poate ocupa postul de decan cel mult doud mandate consecutive,
a cAte 5 ani fiecare.

Articolul 4 La functia de decan poate pretinde persoana care:
- Este cet6{ean al Republicii Moldova;
- Posedd gradul gtiin{ific si titlul stiintifico-didactic (conferentiar universitar / profesor

universitar);
- Cunoagte limba romAnd;
- Prezintd un program managerial privind activitatea unitdfii corespunzdtoare.
- Persoanele care candideazd pentru al doilea mandat consecutiv vor prezenta in

mod obligatoriu raportul de activitate pe 5 ani gi ac(iunile realizate din planul
managerial precedent, cdt gi mdsurile privind continuitatea unor ac{iuni in planul
managerial nou;

- Nu depdgegte vdrsta legald de pensionare pentru limita de vArsti;
- demonstreazi integritate, corectitudine in relafiile cu comunitatea universitard.

lll. Procedura de alegere in funclia de Decan al Facultiifii

Articolul 5 Decizia despre anunfarea concursului pentru ocuparea postului de decan
se ia prin vot deschis de cdtre Senatul USARB la propunerea rectorului in una din
urmitoarele situa{ii:
- in termen de cel mult gase luni de la momentul la care funcfia de decan al

facultd(ii a devenit vacantd;
- in termen de doud luni p6na la expirarea termenului de activitate al decanului

facultdlii in exercifiu;
- pe parcursul unui an de la fondare - in cazul fonddrii unei noi facultdti;

Articolul 6 Alegerile in postul de decan al facultdlii sunt organizate de Comisia de
Concurs, care supravegheazi destdgurarea concursului.
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Articolul 7 La decizia Senatului, Comisia de Concurs face un aviz la facultatea
respectivd despre anuntarea concursului la postul de decan. Anuntul se plaseaze $i
pe pagina web a USARB.

Articolul 8 candidaturile la postul de decan sunt propuse de:- catedra / catedrele facultd{ii;
- Consiliulfacultitii;
- Comitetele sindicale din cadrul facultdgi;
- Un cadru didactic titular in facultatea respectivd din rdndul membrilor catedrelor

facultdtii.
Articolul 9 Candidalii la concursul pentru ocuparea postului de decan al facultd{ii , in

termen de doud sdptdmAni de la publicarea pe pagina web a USARB a anun{ului
referitor la concurs, depun gi inregistreazd la Cancelaria USARB dosarul de
participare la concurs. Dosarul va con{ine urmdtoarele acte:- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de intenfie;
- cuniculum vitae;
- copia buletinului de identitate;
- copiile actelor de studii, diplomelor ce confirmd titlurile qtiin{ifice gi gtiin{ifico-

didactice;
- extrasul din procesul-verbal al gedinfei subdiviziunilor care propun candidatul

gi/sau propunerea in scris a unui cadru didactic titular in facultatea respectivi din
rAndul membrilor catedrelor facultd[ii;

- programul managerial privind activitatea facultdtii;
- raportul de activitate pe 5 ani in funclia de decan si acliunile realizate din planul

managerial precedent, pentru persoanele care candideazi pentru al doilea
mandat consecutiv;

- declarafia pe propria rdspundere privind lipsa de Tncdlcdri in decursul activitdtii
sale a normelor de eticd gi deontologie profesionald;

Adicolul 10 Rectorul USARB transmite dosarul Comisiei de Concurs, in cel mult 2 zile
lucrdtoare, de la data expirdrii termenului de depunere a dosarului.

Articolul 1{ Comisia de concurs examineazd dosarele depuse de candidafii la
concursul pentru ocuparea postului de decan al facultdtii in termen de cel mult 5 zile
lucrdtoare din data recep(iondrii dosarelor de la Rector.

Articolul 12 Adunarea generald a facultdlii se convoaci in cel mult doud sdptdmAni de
la expirarea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs.

Articolul 13 Alegerea decanului se efectueazd in conformitate cu urmdtoarea
procedurd:
- Preqedintele Comisiei de Concurs desemneazd 2-3 membri (comisia de caz sau

ad-hoc, prin rotafie) pentru organizarea alegerilor in postul de decan;
Comisia de caz:

- Asigurd gi monitorizeazd desfdqurarea concursului la postul de decan;
- Face aviz la facultate despre candida(ii care au depus dosarul in vederea

participdrii la concursul pentru ocuparea postului de decan cu indicarea datei de
destdgurare a Adundrii generale a facultdtii;

- Organizeazd discutarea candidaturilor inregistrate 9i a programelor acestora la
Adunarea generald a facultdlii a corpului didactico-gtiin{ific, didactic gi a
reprezentantilor studen[i lor;
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- Organizeaze 9i prezid5 Adunarea generald a facultdfii privind discutarea
candidafilor propugi pentru ocuparea postului de decan $i a programelor de
activitate ale acestora.

Articolul 14 La Adunarea generald a facultitii vor participa:- Cadrele didactice cu norma de bazd, sau angajate prin cumul intern cu o normd
didacticd nu mai micd de 0,25 unitdti (personal gtiin[ifico-didactic: lector
universitar, conferentiar universitar, profesor universitari personal gtiin[ific:
cercetdtor gtiintific, cercetdtor gtiinlific superior, cercetdtor gtiinlific 

"oordonjtor,cercetdtor gtiinfific principal; persor al didactic: asistent universitar, formator,
maestru de concert, maistru de instruire, antrenor);- Angaja{i prin ordin in calitate de manageri, conducdtori de proiecte de cercetare
sau de doctorat, care presteazd servicii educalionale sau d'e cercetare in cadrul
USARB;

- Reprezentan[i ai studenfilor in numdr nu mai pufin de 1/5 si nu mai mult de 1t4
din numdrul total al membrilor Adundrii generale a facultdfii. Studen(ii sunt
delegafi pe1tru Adunarea generald in mod piopo(ional de la toate programele de
studii gi anii de studii de la ciclul | (studii superioare de ticen{d),'ciclul ll (studii
superioare de master) gi ciclul lll (studii superioare de doctorat).

Articolul 15 Lista angajafilor cu drept de vot, este elaboratd de cdtie serviciul Resurse
umane cu o sdptdmdni inainte de Adunarea generald a facultdfii. Dacd un titular
universitar, cu drept de vot, activeazd in cadrul a doud sau mai multe facultdli,
acesta poate vota doar la facultatea la care igi desfdgoard activitatea de bazd.

Articolul 16 Procesele-verbale ale adundrilor studenfegti care si-au delegat
reprezentanlii pentru Adunarea generald a facultSlii sunt prezentate Comisiei le
concurs cu doud zile inainte de gedin(a Adundrii generate;

Articolul 17 Discutarea candidafilor gi a programelor de activitate ale acestora se face
in ordine alfabeticd.

Articolul 18 La Adunarea generald a facultdlii este obligatorie prezen{a a cel pufin 2/3
din numdrul total de delegati.

Articolul 19 Pentru organizarea votdrii, Adunarea generald a Facultdlii alege din
membrii adunirii generale, prin vot deschis, Comisia de numdrare a voturilor.

Articolul 20 Adunarea generald a facultd[ii, prin vot secret, igi exprimd opinia pro t
contra pentru recomandarea c€ndidatilor la postul de decan al facultdfii. in buletinul
de vot se includ toate candidaturile. Forma buletinului de vot se aprobd de Comisia
de concurs. Toate buletinele de vot vor avea aceeagi dimensiune gi vor purta pe
verso gtampila institutiei si semndturile tuturor candidatilor.

Articolul 21 Fiecare membru al Adundrii generale voteazd o singurd persoand din lista
candidatilor inscrigi in buletinul de vot. Alegdtorul nu poate solicita un nou buletin de
vot.

Articolul 22 DacA membrii Comisiei de numdrare a voturilor au indoieli in privin{a
vafabilitdlii buletinului de vot, problema se solu{ioneazd prin vot, iar rezultatul votdrii
se consemneazd in procesul-verbal al gedin(ei Comisiei de numdrare a voturilor, cu
luarea in considerare a urmdtoarelor:
a. Dacd in buletinul de vot este inscrisd o singurd candidaturd gtampila,,VOTAT

USARB" se aplicd in patrulaterul pentru opfiunea npro" sau in patrulaterul pentru
opfiunea,,contrao. Se considerd nul buletinul in cazurile: gtampila cu inscripfia
,,VOTAT USARB' nu a fost aplicatd Tn nici un patrulater; qtampila cu inscriplia
,VOTAT USARB" a fost aplicatd in afara patrutaterului rezeruat pentru qtampild;
gtampila cu inscriplia,,VOTAT USARB' a fost aplicatd gi in patrulaterul pentru
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optiunea,,pro" si in patrulaterul pentru optiunea,contra"; pe buletinul de vot au
fost aplicate mai multe gtampile; alegdtorul a inscris in buletinul de vot semne,
denumiri sau nume suplimentare.

b. Dacd in buletinul de vot sunt inscrise mai multe candidaturi gtampila ,,VOTAT
USARB'se aplicd doar in dreptul candidaturii pentru care alegdtorul Tqi exprimd
opfiunea. Se considerd nul buletinul in eazurile: nu a fost aplicatd gtampila cu
inscrip{ia,,VOTAT USARB' in nici un patrulater; gtampila,VOTAT USARB'a fost
aplicatd in mai multe patrulatere; alegdtorul a inscris in buletinul de vot semne,
denumiri sau nume suplimentare.

Articolul 23 Fiecare membru al Adundrii generale a facultdfii are dreptul la un singur
vot.

Nu se admite:
- Delegarea dreptului de vot;
- Votarea inainte de termen;
- Votarea intr-un alt spa{iu decAt cel in care are loc votarea propriu-zis6.

Articoful 24 Comisia de concurs creeazd condilii favorabile pentru exprimarea liberd a
votului.

Articof ul 25 Decizia Adundrii generale a facultdfii (procesele-verbale ale Comisiei de
numdrare a voturilor), aprobatd prin vot deschis, privind recomandarea candidalilor
pentru ocuparea postului de decan se prezintd Comisiei de Concurs in termen de
trei zile.

Articolul 26 Comisia de Concurs aprobi decizia Adundrii generale a facult5{ii.
Articolul 27 in buletinul de vot pentru gedinfa Senatului USARB vor fi incluse toate

candidaturile recomandate de citre Comisia de Concurs gi examinate la Adunarea
generald a facultd(ii a corpului didactico-gtiinfific, didactic 9i a reprezentan{ilor
studenf ilor facultSli i respective.

Articolul 28 Alegerile in postul de decan al facultdfii se efectueazd de citre Senat, prin
vot egal, secret 9i liber exprimat, in termen de cel mult 45 zile calendaristice de la
expirarea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs.

Articolul 29 Procedura ulterioard este similard celei pentru alegerea in posturi
didactice.

lV. Dispoziliifinale

Articolul 30 Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat in functie de
modificirile operate in strategia de management in cadrul USARB sau a legislatiei
ce !ine de activitatea instituliilor de invdldmAnt superior de stat.

Articolul 31 Orice modificare sau completare a prezentului Regulament este aprobatd
de Senatul USARB.

Articoluf 32 Prezentul Regulament intrd in vigoare din data aprobdrii de cdtre Senatul
USARB gi este plasat pe pagina web a institutiei.


