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I. DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art.1.  Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

ştiinţifico-didactice la Universitatea de Stat din Moldova (în continuare Regulament), 

stabileşte principiile şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor ştiinţifico-didactice la Universitatea de Stat din Moldova. 

Art.2.  În Universitatea de Stat din Moldova, posturile ştiinţifico-didactice se ocupă prin concurs 

organizat în conformitate cu  Codul Educaţiei; Codul muncii; Regulamentul cu privire la 

ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.854 din 21.09.2010; Regulamentul cu privire la formarea profesională 

continuă a cadrelor didactice din Universitatea de Stat din Moldova din 2010. 

Art.3.  Concursul are caracter public şi deschis. 

Art. 4 Posturile ştiinţifico-didactice în USM  sunt: 

• lector universitar,  

• conferenţiar universitar,  

• profesor universitar; 

Art.5.  Candidaţii la ocuparea unui post ştiinţifico-didactic trebuie să deţină competenţe solicitate de 

către postul pentru care candidează, conform fişei postului, justificate prin actele de studii şi 

calificările obţinute. 

Art.6.  Posturile ştiinţifico-didactice pot fi ocupate numai de cetăţeni ai Republicii Moldova. În 

calitate de personal didactic asociat, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de muncă, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, de către cetăţenii străini. 

 

II. ÎNFIIN ŢAREA ŞI SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE  

Art.7.  Anunţarea prin concurs a posturilor ştiinţifico-didactice (înfiinţarea de noi posturi sau a celor 

vacante) se face în funcţie de: 

• curriculum-ul universitar,  

• de structura formaţiunilor de studii;  

• de structura existentă a departamentului de specialitate;  

• de obiectivele urmărite în dezvoltarea resurselor umane academice la nivelul departamentelor 

şi facultăţilor; 

• posibilitatea asigurării unei norme didactice pe parcursul a cinci ani;  

• respectarea dispoziţiilor legale; 

• încadrarea în resursele financiare disponibile. 

Art.8.  Decizia despre anunţarea concursului pentru ocuparea posturilor ştiinţifico-didactice se ia 

prin vot deschis de către Senatul USM la cererea şefului departamentului. 
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Art.9.  Nu pot fi considerate vacante şi anunţate în concurs posturile ştiinţifico-didactice ocupate de 

persoanele care se află în concediu de maternitate; de creaţie; pentru definitivarea tezei de doctorat; 

pentru elaborarea, la comanda Ministerului Educaţiei Culturii  și Cercetării, a manualelor, lucrărilor 

metodice, monografiilor,  sau de către alte persoane (beneficiari ai diverselor tipuri de concedii 

sociale), în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.10. În scopul organizării si desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor ştiinţifico-

didactice, rectorul desemnează o Comisie de concurs, aprobată de Senat prin vot deschis. 

Art.11.  Comisia pregăteşte proiectul de hotărâre a Senatului, în care sunt avizate favorabil, 

posturile disponibile. Senatul se pronunţă asupra proiectului de hotărâre prin vot nominal deschis. 

Art. 12. Anunţarea concursului pentru ocuparea posturilor ştiinţifico-didactice se face prin 

publicarea unui aviz într-un ziar de circulaţie naţională, precum şi prin plasarea informaţiei 

pe site-ul USM, cu indicarea termenelor şi condiţiilor de participare.  

Înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post ştiinţifico-didactic se face în termen de 30 de 

zile de la data publicării avizului în presă. 

Desfăşurarea concursului are loc în termen de până la 45 zile de la data încheierii perioadei de 

înscriere. 

III. CONDI ŢII PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  

Art.13 La concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar pot participa candidaţii care 

promovează în activitatea didactică idei inovative și eficiente de formare profesională, 

apreciate de către studenţi; s-au afirmat în activitatea de cercetător științific, antrenor sau om 

de artă, țin cursuri fundamentale și de specialitate, coordonează lucrări de master și doctorat, 

sunt autori de monografii, lucrări științifice și metodico-didactice, lucrări de creație și 

corespund la una dintre următoarele cerințe:  

• s-au afirmat în activitatea de profesor, cercetător ştiinţific, antrenor sau om de artă, ţin 

cursuri fundamentale şi de specialitate la ciclul I, la ciclul II, ciclul III coordonează lucrări 

de masterat şi doctorat, sunt autori de monografii, lucrări ştiinţifice de nivel naţional şi 

internaţional, lucrări de creaţie, au cel puţin un suport de curs, publicat în ultimii 5 ani: deţin 

titlul de profesor universitar în domeniul respectiv; deţin titlul de conferenţiar universitar si 

gradul de doctor habilitat în domeniul ştiinţei corespunzător postului sau în domenii 

conexe;  

• au o vechime de activitate ştiinţifico-didactica de cel puţin 9 ani, dintre care cel puţin 5 ani 

de activitate - în postul de conferenţiar universitar, deţin titlul de doctor habilitat, au pregătit 

cel puţin 1 doctor;  

• deţin titlul de conferenţiar universitar si gradul de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător 

postului sau în domenii conexe şi o vechime de activitate didactico-ştiinţifica de cel puţin 12 

ani, dintre care cel puţin 5 ani în postul de conferenţiar universitar, si care au pregătit 3-4 

doctori si sunt conducători de doctorat;  
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• sunt personalităţi marcante, cu renume în cultura universala, conferenţiari universitari, de 

regula, doctori în ştiinţe, au o vechime de cel puţin 12 ani de activitate ştiinţifico-didactica 

în învăţământul superior universitar de profil, dintre care ultimii 5 ani - în postul de 

conferenţiar universitar;  

• au contribuit la pregătirea laureaţilor şi deţinătorilor de diplome în cadrul concursurilor 

internaţionale, a sportivilor de performanţă - premianţi ai competiţiilor europene, mondiale 

sau olimpice;  

• au participat cu exponate la expoziţii şi saloane internaţionale de artă, s-au manifestat în 

cadrul diferitelor întruniri culturale internaţionale, deţin titluri onorifice de Artist al 

Poporului, de Om Emerit (în domeniul artelor sau al sportului), de Maestru în Arte, de 

Maestru al Literaturii, de Laureat al Premiului de Stat (în domeniul ştiinţei).  

Art 14. La concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar  pot participa candidaţii 

care s-au manifestat plenar în activitatea științifico-didactică, apreciată de către studenţi, țin 

cursuri la ciclul I și ciclul II, sunt conducători de teze/proiecte de licență și master, au 

publicații științifice, metodico-didactice și de creație, au realizat stagii de formare continuă 

și care:  

• deţin titlul de conferenţiar universitar în domeniul respectiv; deţin gradul de doctor habilitat 

în domeniul ştiinţei corespunzător postului sau într-un domeniu înrudit şi au o vechime de 

cel puţin 2 ani de activitate didactică la USM sau de cel puţin 5 ani de activitate ştiinţifică;  

• deţin gradul de doctor de cel puţin 3 ani în domeniul postului sau în domenii conexe si o 

vechime de cel puţin 10 ani de activitate ştiinţifică şi didactică. La propunerea Comisiei de 

concurs, în baza performanţelor ştiinţifice şi didactice deosebite, angajaţii USM, pot obţine 

funcţia de conferenţiar, pe parcursul primilor 3 ani, după susţinerea tezei de doctor.   

• deţin titluri onorifice de Om Emerit (în domeniul sportului, de Maestru în Arte, de Maestru 

în Literatură, Laureat la Premiului de Stat (în domeniul ştiinţei);  

• sunt antrenori emeriţi si au o vechime de cel puţin 9 ani de activitate în domeniu, dintre care 

cel puţin 5 ani de activitate ştiinţifico-didactica.  

Art. 15. La concursul pentru ocuparea postului de lector universitar pot participa candidaţii care 

deţin gradul de doctor în domeniul ştiinţei corespunzătoare postului sau în domenii 

conexe, au publicaţii   în domeniul de specialitate, au realizat formarea continuă conform 

prevederilor stipulate în Regulamentul cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice 

la USM. 

Art.16 În scopul asigurării transparenței condițiilor de concurs, obiectivității și performanței 

științifico-didactice, Senatul Universității de Stat din Moldova a stabilit indicatori, care 

vor servi drept criterii concrete și măsurabile de  accedere la posturile de profesor și 

conferențiar (vezi Anexa).  
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IV. ORGANIZAREA SI DESF ĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR DIDACTICE 

Art.17 Candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor didactice, în termen de 30 de zile de la 

publicarea în presa republicana şi pe site-ul instituţiei de învăţământ a anunţului referitor la 

concurs, depun si înregistrează la serviciul personal cererea de înscriere, la care anexează: 

• fisa personala de evidenta a cadrelor; 

• copia carnetului de munca; 

• copii ale diplomei de licenţa, de magistru sau echivalente acestora; 

• copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţa corespunzătoare 

postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum si ale 

altor diplome sau titluri ştiinţifico-didactice ori onorifice (după caz); 

• copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea 

cursurilor urmate, a probelor de promovare si a calificativului obţinut; 

• lista lucrărilor ştiinţifice si metodice publicate în ultimii cinci ani (la solicitare se prezintă si 

originalul lucrării, precum si lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane si 

internaţionale). 

• alte documente solicitate, după caz, de către Comisia de concurs.  

Candidaţii care activează în USM si participa la concurs în mod repetat depun si înregistrează la 

serviciul personal numai copiile actelor ce lipsesc în dosarul personal. 

Art.18. Serviciul personal pune la dispoziţia sefului departamentului dosarele personale ale 

candidaţilor, cu viza rectorului, privind admiterea la concurs, în vederea examinării. 

Art, 19. Candidaţii la posturile ştiinţifico-didactice vor organiza 2-3 activităţi didactice publice la 

care va asista cel puţin un membru al Comisiei de concurs. 

Art.20 Candidaţii la posturile de profesor universitar şi de conferenţiar universitar, în termen de cel 

mult 20 zile după expirarea termenului de înscriere la concurs, prezintă un raport de 

activitate didactico-ştiinţifica pe ultimii 5 ani la şedinţa departamentului. 

Art.21. La şedinţa departamentului este obligatorie prezenta unui membru al Comisiei de concurs 

si cel puţin a 2/3 din membrii catedrei. 

Art. 22.  Departamentul, prin vot secret, îşi exprima opinia pro / contra pentru ocuparea postului de 

câtre persoana respectiva. La vot participa numai personalul titular al departamentului.  

. Fiecare membru cu drept de vot din cadrul departamentului, votează o singura persoana pentru 

un anumit post din lista candidaţilor trecuţi în buletinul de vot. Procesul-verbal al şedinţei 

departamentului şi dosarele personale ale candidaţilor, în termen de cel mult 5 zile de la 

şedinţa departamentului, vor fi prezentate Comisiei de concurs. 

Art. 23. Comisia de concurs examinează materialele prezentate de departament si, prin vot deschis, 

ia decizia de a recomanda sau nu Senatului persoana dată pentru alegerea în postul solicitat. 

Comisia poate invita la şedinţa sa persoana interesata. 
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Art. 24.  Alegerile în posturile de profesor universitar şi de conferenţiar universitar se efectuează de 

către Senat în termen de cel mult 45 zile de la expirarea termenului de înscriere la concurs 

prin vot egal, secret si liber exprimat. Şedinţa Senatului este deliberativa daca la ea 

participa cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Senatul, prin vot deschis, cu majoritatea 

simpla, ia decizia de a include sau nu candidaţii respectivi în buletinul de vot. Pentru 

organizarea votării, Senatul alege din membrii Senatului, prin vot deschis, comisia de 

numărare a voturilor. Fiecare membru al Senatului votează o singura persoana pentru un 

anumit post din lista candidaţilor trecuţi în buletinul de vot. Buletinele în care au fost votaţi 

mai mulţi candidaţi se considera nule. Prezenţa candidaţilor la şedinţa Senatului nu este 

obligatorie.  

Art .25 Este declarat ales în postul de profesor universitar sau de conferenţiar universitar candidatul 

care a acumulat majoritatea simpla (50% plus 1) de voturi din numărul total de membri ai 

Senatului care au participat la votare, în caz daca nici unul din candidaţi nu a acumulat 

minimul necesar de voturi, votarea se repeta la aceeaşi şedinţa pentru candidaţii care au 

acumulat cel mai mare număr de voturi  cu numărul cel mai mare de voturi (daca la 

concurs au participat mai mult de 2 candidaţi) sau pentru candidatul care a acumulat cele 

mai multe voturi (daca la concurs au participat 2 candidaţi). Daca în urma votării repetate 

candidatul respectiv nu a acumulat majoritatea simpla de voturi, peste un an se anunţă un 

nou concurs. 

Art.26.  Alegerile în postul de lector universitar se efectuează de către Consiliul facultăţii în 

conformitate cu procedura expusă în Art.24 și Art.25. 

Art.27. La catedrele generale, care nu ţin de facultăţi, concursul pentru ocuparea posturilor 

didactice se desfăşoară similar concursului pentru posturile de profesor universitar şi de 

conferenţiar universitar. 

Art.28. Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea si rezultatele concursului pentru ocuparea 

posturilor ştiinţifico-didactice se examinează (după caz), de către Senat (pentru alegerile 

efectuate de către Consiliile facultăţilor) sau de către ministerul de resort (pentru alegerile 

efectuate de către Senatul universitar) în termen de 14 zile din data desfăşurării alegerilor. 

Art.29. Persoana care a susţinut concursul este angajata în postul respectiv în baza contractului 

individual de munca pe o perioada de 5 ani. 

Art.30.  La propunerea sefului departamentului, în postul de asistent universitar este angajat, în 

baza contractului individual de munca pe o perioadă ce nu depăşeşte 5 ani, persoana care 

deţine titlul de magistru sau echivalentul acestuia în profilul corespunzător postului.  

Art. 31. Persoana care activează în cadrul USM şi n-a susţinut concursul sau n-a depus actele 

pentru participarea la concurs este concediata în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.32.  Persoana care nu deţine titlul didactic de conferenţiar universitar sau de profesor 

universitar, prezintă ANACEC actele necesare pentru a obţine acest titlu după cel puţin un 

an de activitate in postul respectiv. Daca în termen de 4 ani persoana în cauza nu obţine 
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titlul de conferenţiar universitar sau de profesor universitar, ea nu mai poate candida la 

concursul de ocupare a postului respectiv pe o perioadă de 5 ani. 

Art.33.  În cazul în care persoana angajată anterior prin concurs a fost eliberată, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, postul respectiv se declară vacant, anunţându-se concurs la postul 

vacant în condiţiile prevăzute de Regulament. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

Art.34. În limita termenului contractului individual de munca, personalul didactic ales prin concurs 

poate fi transferat la un alt departament prin ordinul rectorului, numai cu acordul persoanei 

respective. În cazul comasării (divizării) departamentelor, cadrele didactice continua sa 

exercite obligaţiile de serviciu până la data expirării termenului pentru care au fost alese în 

posturile respective. 

Art.35. Posturile ştiinţifico-didactice ocupate de persoanele care se afla în concediu de maternitate; 

de creaţie; pentru definitivarea tezei de doctorat; pentru elaborarea, la comanda Ministerului 

Educaţiei Culturii și Cercetării, a manualelor, lucrărilor metodice, monografiilor, sau de 

către alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot fi suplinite prin cumul de 

persoane atât din cadrul instituţiei respective de învăţământ, cât si din exterior, în baza 

contractelor individuale de munca, pe o perioada determinata prin ordinul rectorului, 

conform cererii depuse. 

Art.36. Persoana, ajunsa la vârsta de pensionare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, continua 

sa exercite activităţile didactice până la expirarea termenului de alegere în post. După 

expirarea acestui termen, USM poate încheia cu persoana pensionară, un contract individual 

de muncă, pentru o perioadă de pnă la 5 ani, care ulterior poate fi prelungit, dacă cadrul 

didactic respectiv a demonstrat rezultate meritorii în activitatea didactică şi ştiinţifică. 

Art.37. În baza deciziei Senatului, persoanele de vârsta pensionara care deţin titlul de profesor 

universitar si corespund cerinţelor prezentului Regulament, pot participa la concursul de 

ocupare a posturilor didactice pentru o perioada de cel mult 5 ani după pensionare. 
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Anexa 1 

Indicatori de performan ţă 
Accedere la postul de profesor și conferențiar 

    
I. Activitatea didactică   

    

Nr. o  Rezultatul puncte per produs 

1. * Curriculumului la disciplinele predate 2 

2.* 
Manuale/Suport de curs/Note de curs/Ghid metodic pentru o 
disciplină din planul de studii, sau pentru stagiul de 
practică/digitalizarea cursurilor 

4 

3.    

Responsabil pentru programul de master/ formator în cadrul 
programelor de formare continuă/ tutore/ conducător de doctorat/ 
membru al comisiilor de îndrumare la doctorat/ membru al 
comisiilor de doctorat  

1 

4.    

Membru al Comisiei de asigurare a calității/ membru al 
Consiliului Calității/  membru al comisiei de elaborare a RA/ 
membru al Consiliului Științific/ membru al Consiliului Școlii 
Doctorale 

1 

    

II Activitatea știin ţifică   

    

Nr. o  Rezultatul puncte per produs 
1 Articole publicate în reviste cotate ISI  8   

2 
Articole publicate în reviste incluse în baze de date internaționale 
recunoscute 

4   

3 
Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate/ 
articole publicate în reviste din străinătate  

4   

4 
Studii publicate în volume colective la edituri naționale/ articole 
publicate în reviste naționale incluse în Registru naţional al 
revistelor ştiinţifice de profil  

3   

5 
Coordonatoral grupului de lucru în proiecte de cercetare 
internaționale 

4   

6 Coordonatoral grupului de lucru în proiecte de cercetare naționale 3   

7 
Membru  al grupului de lucru în proiecte de cercetare 
internaționale 

3   

8 Membru  al grupului de lucru în proiecte de cercetare naționale 2   

9 Rapoarte în sesiuni plenare la conferinţe internaţionale 4   

10 Rapoarte în sesiuni plenare la conferinţe naţionale 2   
11 Lucrări cu caracter monografic 6   
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12 

 Elaborări în domeniu de specialitate / managementul universitar: 
antologii/ crestomații/ traducerea unei cărți de specialitate, 
culegere, culegere de documente, coordonarea unui volum 
colectiv,  alte lucrări 

3   

13 
Brevete de invenţii, patente, certificate de înregistrare cu drept de 
proprietate intelectuală; prezentarea produselor la expoziţii 
internaţionale 

4   

14 
Recenzent pentru reviste de peste hotare și(sau) manifestări 
știinţifice internaţionale / Membru al colectivelor de redacţie/ 
comitetelor editoriale  ale revistelor de peste hotare/naționale  

2   

    

III. Activit ăţi de promovare a imaginii USM   

    

Nr. o  Rezultatul puncte per produs 

1 
Profesori invitați/mobilități academice/stagii la universități de 
peste hotare 

2 

2 

Coordonator/membru al echipelor de lucru în proiecte de 
dezvoltare instituțională a universității (Erasmus+  CPB, cros-
boder programs, etc) ; proiecte/activităţi/publicații de 
modernizare si dezvoltare a sectorului real /comunității; 
organizarea conferințelor naționale cu participare internațională / 
conferințelor internaționale în cadrul USM: președinte / membru 
al Comitetului de organizare (Comitetului de program)  

2 

3 
Promovarea imaginii USM  în mass-media (radio, TV, publicaţii 
anuale în reviste, etc),  incusiv online 

2 

4 
Publicații în volume colective de promovare a învățământului 
superior, a programelor de studii și a universității 

2 

   
* indicator obligatoriu   

 Prof. >= 50   

 Conf. >=40   

 


