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l. Dispozitii generale

Articolul 1 Regulamentul cu privire la modul de ocupare a postului de gef de catedrd
in Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din B6lti (in continuare Regulament)
stabilegte cerinlele precum gi condifiile de organizare / destdqurare a concursului
pentru ocuparea posturilor de conducere in Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din
Bn[i (in continuare USARB).

Articolul 2 Prezentul Regulament este elaborat in temeiul:
Codului educa{iei al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014;
Codului muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003 gi modificdrilor
ulterioare;
Cartei Instituliei publice Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bdlti, aprobatd
prin HotdrArea Senatului, proces-verbal nr. 14 din 24.06.2015;
Regulamentului-cadru privind organizarea gi funclionarea organelor de
conducere ale institu(iilor de invdfdm6nt superior din Republica Moldova, aprobat
de Ministerul Educafiei, ordin nr. 10 din 14.01 .2015.

ll. Cerinfele generale fati de candidafii participanfi la concurs

Articolul 3 Postul de gef de catedrd este ocupat prin concurs pe un termen de cinci
ani. Aceeaqi persoand poate ocupa postul de gef de catedrd cel mult doud mandate
consecutive, a c6te 5 ani fiecare.

Articolul 4 La funclia de qef de catedrd poate pretinde persoana care:
- Este cetdlean al Republicii Moldova;
- Posedd gradul gtiin{ific 9i titlul gtiin(ifico-didactic (conferenfiar universitar / profesor

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

mod obligatoriu raportul de activitate pe 5 ani gi acfiunile realizate din planul
managerial precedent, cdt gi mdsurile privind continuitatea unor acliuni in planul
managerial nou;

- Nu depdgegte vdrsta legald de pensionare pentru limita de v6rsti;
- demonstreazd integritate, corectitudine in rela{iile cu comunitatea universitard.

lll. Procedura de alegere in funclia de gef de catedri

Articolul 5 Decizia despre anunlarea concursului pentru ocuparea postului de gef de
catedrd se ia prin vot deschis de cdtre Senatul USARB la propunerea rectorului in
una din urmdtoarele situa{ii:
- in termen de cel mult gase luni de la momentul la care func(ia de qef de catedrd a

devenit vacantS;
- in termen de doud luni pdnd la expirarea termenului de activitate al gefului de

catedrd in exercifiu;
- pe parcursul unui an de la fondare - in cazul fonddrii unei noi catedre;

Articolul 6 La postul nou apdrut de gef de catedrd (c6nd este creatd o noud catedrd
sau de eliberare din functie), pdnd la finele alegerilor Rectorul numeqte geful
interimar de catedrd.
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Articolul 7 in cazul divizdrii catedrelor,
rectorului, gef al uneia din catedrele
concurs.

geful catedrei divizate este numit, prin ordinul
nou create pdnd la expirarea termenului de

Articolul 8 Avizul despre postul vacant de gef de catedrd va fi publicat in presa
republicand dupd decizia Senatului USARB. Termenul de inregistrare a candidafilor
este de 30 de zile calendaristice de la anuntarea concursului. Anuntul se plaseaze
gi pe pagina web a USARB.

Articolul 9 Candidalii la concursul pentru ocuparea postului de gef de catedrS depun
gi inregistreazd la Cancelaria USARB dosarul de participare la concurs. Dosarul va
contine urmetoarele acte:
- cererea de participare la concurs;
- curriculum vitae;
- copia buletinului de identitate;
- copiile actelor de studii, diplomelor ce confirmd titlurile gtiin[ifice gi stiinfifico-

didactice;
- programul managerial privind activitatea catedrei;
- raportul de activitate pe 5 ani in funcfia de qef de catedrd qi acfiunile realizate din

planul managerial precedent, pentru persoanele care candideazd pentru al doilea
mandat consecutiv;

- declara{ia pe propria rdspundere privind lipsa de incdlcdri in decursul activitdtii
sale a normelor de eticd gi deontologie profesionald, precum gi lipsa de
antecedente penale.

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

Articolul 11 Alegerile in postul de gef de catedrd sunt organizate de Comisia de
@ncurs, care supravegheazd desfdgurarea @ncursului.

Articolul 12 Alegerea qefului de catedrd se efectueazdin conformitate cu urmdtoarea
procedurS:

- Comisia de Concurs analizeazd actele candidafilor cu viza rectorului despre
admiterea la concurs a acestora, verificd gradul de corespundere cu cerinfele generale
pentru ocuparea posturilor de conducere.

- pregedintele Comisiei de Concurs desemneazd 1-2 membri (comisia de caz sau
ad-hoc, prin rotafie) pentru organizarea alegerilor in postul de gef de catedrd;

Comisia de caz'.

- asigurd 9i monitorizeazd desfdgurarea concursului la postul de gef de catedrd;
- propune Comisiei de Concurs spre aprobare candidaturile pentru participarea la

concursul de suplinire a postului de gef de catedrd;
- face un aviz la catedra respectivd a listei candidafilor admigi la postul de gef de

catedrd;
- in termen de gapte zile de la aflgarea la catedrd a listei candidafilor la postul de

gef de catedrd, convoacd gedinfa catedrei;
- pune la dispozi(ia decanului facultSfii dosarele candidalilor cu viza rectorului gi a

Comisiei de Concurs despre admiterea la concurs a acestora.
Articolul 13 $edinta catedrei este prezidatd de decanul facultd[ii, care informeazd

catedra referitor la fiecare candidat. La gedinla catedrei se organizeazd discutarea
candidaturilor inregistrate gi a programelor de activitate a acestora.

Articolul 14 La gedinla catedrei vor participa cu drept de vot:
- Gadrele didactice cu norma de bazd, sau angajate prin cumul intern cu o normd

didactici nu mai micd de 0,25 unitdli (personal gtiintifico-didactic: lector
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universitar, conferenliar universitar, profesor universitar; personal gtiintific:
cercetdtor gtiin[ific, cercetdtor gtiintific superior, cercetetor gtiinfific coordonator,
cercetdtor gtiinfific principal; personal 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 presteaze servicii educa{ionale sau de cercetare in cadrul
catedrei;

La gedinfa catedrei poate participa gi personalul auxiliar, dar fdrd drept de vot.
Articolul 15 Lista angajatilor cu drept de vot, este elaboratd de cdtre serviciul Resurse

umane cu trei zile inainte de gedin(a catedrei.
Articolul 16 Discutarea candidafilor gi a programelor de activitate ale acestora se face

in ordine alfabeticd.
Articolul 17 La gedinla catedrei este obligatorie prezenfa a cel pu[in 2/3 din numdrul

total de titulari cu drept de vot.
Articolul 18 Pentru organizarea votdrii, se alege din membrii catedrei, prin vot deschis,

Comisia de numdrare a voturilor.
Articolul 19 Membrii catedrei cu drept de vot igi exprimS, prin vot secret, opinia pro I

contra pentru recomandarea candida{ilor la postul de gef de catedrd. in buletinul de
vot se includ toate candidaturile. Forma buletinului de vot se aprobi de Comisia de
Concurs. Toate buletinele de vot vor avea aceeagi dimensiune gi vor purta pe verso
gtampila institufiei gi semndturile tuturor candida(ilor.

Articolul 20 Fiecare membru al catedrei voteazi o singurd persoand din lista
candidafilor inscrigi in buletinul de vot. Alegdtorul nu poate solicita un nou buletin de
vot.

Articolul 21 Dacd membrii Comisiei de numdrare a voturilor au indoieli in privin{a
vafabilitd{ii buletinului de vot, problema se solu(ioneazd prin vot, iar rezultatul votdrii
se consemneazd Tn procesul-verbal al gedin{ei Comisiei de numdrare a voturilor, cu
fuarea in considerare a urmdtoarelor:
a. Dacd in buletinul de vot este inscrisd o singurd candidaturd gtampila ,,VOTAT

USARB'se aplicd in patrulaterul pentru opfiunea,,pro" sau in patrulaterul pentru
op{iunea ncontra". Se considerd nul buletinul in cazurile: gtampila cu inscriplia

"VOTAT USARB' nu a fost aplicatd in nici un patrulater; gtampila cu inscriplia
,,VOTAT USARB' a fost aplicati in afara patrulaterului rezervat pentru gtampild;
gtampila cu inscripfia ,,VOTAT USARB" a fost aplicatd gi in patrulaterul pentru
op{iunea ,,pro" gi in patrulaterul pentru op{iunea ,,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 igi exprimd
op(iunea. Se considerd nul buletinul in cazurile: nu a fost aplicatd gtampila cu
inscriplia,,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 22 Fiee.are membru al gedinlei de catedrd are dreptul la un singur vot.
Nu se admite:

- Delegarea dreptului de vot;
- Votarea inainte de termen;
- Votarea intr-un alt spa{iu decdt cel in care are loc votarea propriu-zisd.
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Articoful 23 Comisia de concurs impreund cu decanul facultd{ii qeeaze conditii
favorabile pentru exprimarea liberi a votului.

Articolul 24 Decizia gedintei de catedrd (procesele-verbale ale Comisiei de numdrare a
voturilor), aprobatd prin vot deschis, privind recomandarea candidafilor pentru
ocuparea postului de gef de catedrd se prezintd Comisiei de concurs in termen de
trei zile.

Articolul 25 Comisia de concurs aprobd decizia catedrei.
Articolul 26 in buletinul de vot pentru gedin{a Senatului universitar vor fl incluse toate

candidaturile examinate la gedinta catedrei.
Articolul 27 Alegerile in postul de gef de catedrd se efectueazd de cdtre Senat, prin vot

egal, secret gi liber exprimat, in termen de cel mult 45 zile calendaristice de la
expirarea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs.

Articolul 28 Procedura ulterioard este similard celei pentru alegerea in posturi
didactice.

Articolul 29 $eful de catedrd, ales prin concurs, v-a incheia in urmitoarele cinci zile
lucrdtoare un acord aditional pentru prestarea muncii suptimentare la funcfia
didacticd de bazl, pentru activitdti manageriale.

Articolul 30 Dacd geful de catedrd ales prin concurs activeazd in attd institulie de
invdtdmAnt sau de cercetare gtiinfificd, acesta urmeazd sd se transfere dupd alegeri
cu titlu de bazd la USARB. in cazuri particulare, findnd cont de strategia de
dezvoltare gi/sau de necesitdfile vitale ale USARB, decizia privind transferul aparline
Biroului Senatului.

Articolul 31 Dacd in urma alegerilor repetate nu a fost aleasd nici o candidaturd, prin
ordinul rectorului este numit un gef interimar de catedrd pdnd la noile realegeri.

Articolul 32 O singurd persoand nu poate ocupa concomitent doud posturi de
conducere.

lV. Dispozi{ii finale

Articolul 33 Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat in funcfie de
modificdrile operate in strategia de management in cadrul USARB sau a legislaliei
ce tine de activitatea institutiilor de invStdmdnt superior de stat.

Articolul 34 Orice modificare sau completare a prezentului Regulament este aprobatd
de Senatul USARB.

Articolul 35 Prezentul Regulament intrd in vigoare din data aprobirii de cdtre Senatul
USARB gi este plasat pe pagina web a institu{iei.


