Regulamentul
privind Consiliul pentru Dezvoltare Strategicl
Institu{ionali al Universiti{ii de Stat din Moldova

APROBAT
la qedin{a Senatului

Universitiiii de Stat din Moldova
din 31 martie 2015, proces-verbal nr.7,
modificat pe 7 mai 2020, ptoces-verbal

nr.5, completat pe 22 mai 2020, procesverbal nr.6,
Pregedintele Senatului

I.

DisPozifii gbnerale

Strategici Institulionala al
1. Prezentul Regulament privind consiliul pentru Demokare
in conformitate
universitilii de Stat din Moldova (in continuare - Regulament) este elaborat
normativ privind modul de
cu codul Educa{iei nr.I52 din 17.07.2014 9i stabilegte cadrul
gi funcfion are a Consiliului pentru Dezvoltarea Strategicd Institu{ionald al
organizare

Universitilii de Stat din Moldova'
de Stat din Moldova (in
2. consiliul pentru Dezvoltare strategicd Institutionald al Universitilii
consiliul de Administra{ie,
continuare - c.D.s.I.), impreuni cu Senatul, consiliul $tiin1ific,
de conducere ale
Rectorul qi consiliul facult6lii, face parte din sistemul organelor

Universit5lii de Stat din Moldova (in continuare

- U'S'M')'

pufin o data in trimestru
3. C.D.S.I. este organul de conducere al u.s.M., care se intrunegte cel
a cel pufin 1/3 din numdrul
sau ori de cdte ori este necesar, la iniliativa preqedintelui sau

membrilorqicareareurmdtoarelecompetenleqiatribufii:
a U'S'M', care
a)coordonarea elabordrii Planului de dezvoltare strategicd institu,tionald

qi acfiunile principale
cuprinde vizitxrca, misiunea, strategii de dezvoltate ale U'S'M'
pentru
pentru o perioadi de cel pulin 5 (cinci) ani, 9i care sunt ptezentue Senatului
aprobare;

b)monitorizarea, evaluarea eficientizdrii utilizdrii resurselor financiare

5i

ptezentarca

Senatului a proiectului bugetului U'S'M' pentru aprobare;
la U.S.M.;
c) aprobarea contractului-tip de studii qi cuantumului taxelor de studii
d)asigurare

a

de
managementului institulional privind drepturile de proprietate intelectuald 9i

transfer tehnologic;
e) adoptarea

deciziilor, cu avizul favorabil prealabil al Senatului, privind:

dezvoltarea

qi consolidarca pattimoniului U.S.M., cu cel pu[n 213 din

voturilor membrilor C.D.S.I.

numdrul

;

voturilor
inilierea gi inchiderea programelor de studii, cu cel pulin 213 din numdrul
membrilor C.D.S.I.;
metodologi a de salarizare gi stimulare a personalului U.s.M.;

u'S'M' cu
activitdfile de antreprenoriat, parteneriatele public-private 9i cooperarea
mediul de afaceri;
invdJimdnt superior'
angajareain consorfii gi fuzionarea U.S.M. cu alte institulii de

4. C.D.S.L este constifuit din noud membri, dupd cum utneazd:
in cadrul ministerelor respective, in
a) trei memb ri, care nu pot avea calitate de salariali
modul urmdtor:

doi membri desemna{i de Ministerul Educatiei;
un membru, desemnat de Ministerul Finanlelor;

functii
b)doi membri din randul cadrelor didactice titulare ale u.S.M.' cate nu delin

de

de adunarea genetald a
conducere gi nu sunt membri ai Senatului, selectali prin vot secret
consiliile
consiliilor facultdlilor gi a reprezentanlilor studenfi din Senat 9i din

membrilor

facultililor (adunarea generald
c)

a electorilor);

nu au calitatea de
doi membri delegafi din partea Senatului, care sunt experfi externi 9i
titular ai U.S.M';

d)rectorul U.S.M.;
e)prorectorul responsabil de probleme financiare al U'S'M'

juriqti. Persoana desemnatd de
5. Componenfa c.D.s.I. include, obligatoriu, economiqti qi
qi auditarii
Ministerul Finantelor va define competen{e specifice in domeniul monitoriz[rii
gen.
financiare. La constituirea G.D.S.L va fi respectat principiul echilibrului de

6. Toti membrii c.D.s.L sunt desemna{i pentru un mandat de 5 (cinci) ani.
in funcfia
7. Pregedintele c.D.s.I. este ales de membrii acestuia. Angajalii u.s.M. nu pot fi alegi
de preqedinte al C.D.S'I.

8. Membrii c.D.s.L, desemnafi de c6tre u.s.M., beneficiazd de

o indemniz{ie lunar5, cu

bugetul U.S'M'
excepfia rectorului qi a prorectorului. Indemnizalia respectiv6 se pldteqte din
pentru membrii desemnafi de aceast4 iar pentru membrii desemnali de Ministerul Educa.tiei
gi Ministerul Finanjelor

-

din bugetul Ministerului EducaJiei.

cu
9. Membrii C.D.S.L poart1 rdspundere personald pentru deciziile adoptate, in conformitate

legislafia in vigoare.

membri
10. Senatul va face demersurile necesare qi va incepe procedura de desemnare a noilor
C.D.S.I.
ai C.D.S.I. cu cel puJin 30 (treizeci) de zile inaintea expirdrii mandatului membrilor

in functie.

II.

Organizarea;i desfrgurarea procesului de alegere a membrilor C'D'S'L din rflndul
cadrelor didactice titulare ale Universitn{ii de Stat din Moldova

ll.Inilierea

procesului de alegere a doi membri ai C.D.S.L din rdndul cadrelor didactice titulare

a U'S'M', a unui
ale U.S.M. se face de citre Senatul U.S.M' prin publicarea, pe pagina web
efectuarea alegerilor'
anun{ in acest sens cu cel pulin 5 (cinci) zile calendaristice inainte de
12.

Anunlul de declanqare a procesului de alegere va confine, in mod obligatoriu:
a) denumirea gi sediul

U.S.M';

cadrelor didactice
b)criteriile de accedere pentru calitateade membru al C.D.S.I. din rdndul

titulare ale U.S'M.;

c) documentele ce utmeazd a fr prezentate;

d)data-limiti de depunere a dosarului;
e) modalitatea de depunere a dosarului;

f)

data desfdgurdrii alegerilor;

g)datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informaliilor suplimentare qi de
primirea documentelor.

electorilor se manifesti prin desfdqurarea de citre comunitatea
universitard cu drept de vot a desemndrii candidalilor de cdtre consiliile facultdfilor 9i
desfbqurdrii ulterioare a alegerilor celor doi membri ai C.D.S.I., prin intermediul votului

13. Adunare

a

genercl|

a

universal, direct, secret gi liber exprimat, in cadrul unei secfii de votare qi pe parcursul unei
singure zile lucr[toare.

membrilor C.D.S.L din rdndul cadrelor didactice titulare ale U.S.M' este organizatd
gi desfbquratL de cdtre Comisia Electorald Universitard (in continuare - C.E'U.), formati din

14. Alegerea

cu drept de vot, inclusiv doi
;aptesprezece membri, rcprezentanfi ai comunitil[ii academice
membri ai Comitetului sindical al angajatjlor gi doi studenfi. Componen{a nominald a C.E.U.
se aprobd de

c[tre Senat gi are un mandat de 5 (cinci) ani, cu excepfia membrilor-studenfi,

mandatul cdrora expird odatd cu frnalizarea studiilor'
15. La prima qedinld a C;D.S.I. membrii aleg preqedintele, vicepreqedintele 9i secretarul. C.D.S.I.

lucreazdin prezenla majorit[1ii membrilor s[i, deciziile fiind adoptate cu votul majoritdlii
membrilor prezenli,in caz de balotaj votul pregedintelui fiind hotdrdtor.
16. C.E.U. este responsabild de:

a)organizarea gi desfbgurarea procesului de alegere a membrilor C.D.S.I. din rdndul cadrelor
didactice titulare ale U.S.M.;

b)intocmirea listei de vot (listei electorale);
c) aducerea la cunogtinlI

publici

a spafiului in care va

fi plasati secfia

de votare;

d)elaborarea modelului buletinului de vot, a formularuh,i tip:zat care folosegte la calculul

rezultatului votului

in

secfia de votare, precum gi

a altor

formulare, stabilite prin

intermediul prezentului Regulament;
e) distribuirea

f)

buli:tinelor de vot cdtre electori;

centralizarea qi numdrarea frnald" a voturilor;

g)constatarea rczultatului procesului de alegere a membrilor C.D.S.I., declatarca membrilor

.

alegi qi comunicare a rezlultatelor alegerilor comunitd{ii universitare prin plasarea anunfului
respectiv pe pagina web a U.S'M.

17. Poate

fi inaintat pentru

a

fi

define
ales in calitate de membru al C.D.S'I' candidatul care

titlu

in calitate de titular al
qtiinlific qi/sau qtiin{ifico-didactic qi are o experienfd de cel pulin 5 ani
U.S.M.
18. Sunt

in drept

s6 inainteze candida{i pentru a

fi aleqi in calitate de membri ai c'D'S'I'

consiliile facultdlilor U. S.M.

in calitate de membru al C.D'S.I. candidatul cafe aintrunit un numdr de
au votat' in condiliile
voturi cel pu{in egal cu jumdtate plus unu din num[ru] celor care
membrilor
participdrii la vot a unui numdr de electori de cel pu\in 213 din numdrul

l9.Este

declaratales

comuniti{ii academice cu drept de vot'

c.D.s.I. se organizeazii o singurd secfie de votare' Distribufia silii
logisticii necesare
aferente secfiei de votare se stabilegte de cdtre c.E.u., iar asigurarea
desfigurdrii procesului electoral este pusd in sarcina rectorului U.S.M'

20. Pentru alegercamembrilor

de membru al
Zl.candidatri inaintafi de cdtre consiliile facultalilor pentru accedercala calitatea
alegere, depun personal
C.D.S.I., in termenul indicat in anunlul de declanqare a procesului de

dosarul, care va confine obligatoriu urmdtoarele:
a) recomandarea

consiliului facultilii;

b)curriculum vitae;
c) copia buletinului de identitate;

qtiinJifico-didactice;
copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile gtiinfifice 9i
superior qi cetcetare, alte
e) documente doveditoare privind experienfa in invafimdntul
d)

documente carc atestd aclivitateaprofesionald qi gtiinfificd a candidatului;
sale,
f) declarafia pe proprie rdspundere privind lipsa de incdlc[ri in decursul activitdlli

a

penale'
normelor de etic6 qi deontologie profesionald, precum qi lipsa de antecedente
la calitatea de
22.Termenul (data limiti) de depunere a dosarului de citre candidalii inainta,ti

publicdrii anunfului
membru al C.D.S.I. este de 3 (trei) zile calendaristice, din momentul
respectiv pe pagina web a U.S'M (inclusiv).
23. Dosarele candida{ilor inaintafi pentru accedere

la

calitatea de membru al C.D.S'I., intocmite

lucrdtoare, intre
conform prevederilor prezentului Regulament, se depun la c.E.U., in zilele

orele 900-1500, care verifici corespunderea acestora cu condiliile de eligibilitate

qi

consemneazd intr-un proces verbal deciziile finale'
24.

Comisia face public6,

de depunere

a

.

pe pagina web
dosarelor, lista candidafilor inaintatj qi eligibili, prin publicatea acesteia

a

a

doua

zi luctdtoare dupi expirarea termenului

U.S.M.
25.

C'E'U'
DupI expirarea termenului de depunere a dosarelor de cdtre candidalii inainta{i,
privind data desfrSuririi
publicd lista acestora pe pagina web a u.s.M. 9i plaseazS avizele

universitar' precum $l pe pagma
alegerilor in cadrul tuturor blocurilor de studii din campusul
web a U.S.M.
intocmegte 9i aprobd modelul
26.Dup|tpublicarea listei candida{ilor inaintali qi eligibili, c.E.u'
pentru alegerca membrilor c.D.s.I. qi il multiplicd intr-un numdr

buletinului de vot

de vot se face in ordine
corespunz[tor de exemplare. tnscrierea candida{ilor pe buletinul
alfabeticL.Buletinul de vot poartd gtampila U'S'M'
procesul de alegere a
2l.Lista electorald cu membrii comunitdlii academice cu drept de vot in
de cdtre decani membrilor C.D.S.L este alcdtuitd de cdtre C.E.U. pebaza datelor transmise
din consiliile
pentru electorii, membri ai consiliilor facultdlilor gi ai reprezentafiilor studenli

respective, gi de cdtre rector
28.

-

pentru electorii, reptezentanli ai studenfilor din Senat'

otganizarea qi
Alegerile se realize azd prin vot universal, direct, secret 9i liber exprimat.
desfdgurarea

votirii se

rcalizeazd

cu

respectarea principiilor

legalitllii,

autonomiei

drepturilor 9i
universitare, transparenfei, rdspunderii publice, responsabilitAfii, respect6rii
libertitilor studenfilor gi ale personalului academic ai a normelor etice qi deontologice,
precum qi cu respectarea principiului reprezentativitetii'

in modul stabilit de
29. procesul de votare se desfrqoard pe parcursul unei singure zile lucrdtoate,

pu{in 213 din
prezentul Regulament, pi se considerd valid dac[ la scrutin au participat cel
num6rul membrilor comunitdfii academice ai U.S.M., inscrigi pe lista electoral[.

in situatii

except ionale, constatate de c[tre autoritdl

ile abilitate precum:

epidernii,

pandemii, fenomene naturale extreme, cutrernure, acte de terorism li alte situat-ii similare,
cu
procesul de votare se desftnoard in spalii inchise sau dupd caz, in spalii deschise'
asigurarea distan{ei sociale qi accesului fluidizat.

in situalii excepnionale pentru persoanele

in vdrsti de peste 63 (Saizeci qi hei) ani, precum ni pentru persoanele cu necesitdli speciale
se organizeazd procedura de votare prin intermediul urnei mobile.

qi se legitimeazdin
3g.Fiecare elector, membru al comunitdjii universitare, se prezintd la vot
baza btletinului de identitate valabil. C.E.U. identificd gi consemneazd in lista electorald
fiecare
participarea la vot, fiecare elector semndnd prezenla sa in lista respectivi' Ulterior,
elector primegte buletinul de vot qi iqi exercit[ dreptul de vot.
31.

a doi
Votul se exerciti individual, in cabina de vot, prin aplicarea gtampilei de vot in dreptul
igi exprimd
candidali, aceia pentru care se opteazd, in coloana ,,vof'. Fiecare elector

op{iune4 findnd seama de faptul

'

ci

buletinele de vot pe care sunt votali trei sau mai mul(i

candidali se vor anula'

ptezenla membrilor'
32.Imediat dup[ incheierea procesului de votare, preqedintele C'E'U', in
Se
buletinele de vot rdmase neintrebuin{ate, prin aplicarea qtampilei
anuleazd

vot anulate'
consemneazd distinct, in procesul verbal, numdrul buletinelor de

"Anulat"'

qi consemneazd acest numdr in
33.Ulterior, c.E.u. stabile$te numdrul celor care au. votat
celor care au votat 9i numIrul
procesul verbal. se verifici daci suma dintre numirul
primite in cadrul sec{iei de
anulate este egal[ cu numdrul buletinelor de vot
buletinelor de vot

procesul verbal, cu motivarea adecvatd;
votare. Eventuala neconcordanfi se menlioneazdin
consemneazdinprocesul verbal'
dacd membrii c.E.U. au opinii diferite, acestea se
qi la numirarea buletinele de vot gasite in
34. Dupi aceasta,c.E.u. purcede la deschiderea urnei
care au votat' se
urn[. Dac[ numdrul buletinelor din urnd diferd de num[ru] electorilor
in procesul verbal- Pregedintele C'E'U' citeqte' cu voce tare'
menfioneaz

d

aceastd constatare

votafi. Unul dintre membrii
la deschide rea fiecdruibuletin, numele candidalilor care av fost
cate rczvltd prin citirea
c.E.u., asistat de cel pufin incl un membru, consemneazl voturile

fiecirui buletin

de vot, intr-un formular tipizat elaborat de

c.E-u.

fdtd afirespectate prevederile prezentului Regulament' se declar[
poartd'
pachet separat. Sunt declarate nule buletinele de vot care nu

35. Buletinele pe care s-a votat

nule gi se aqeazdintr-un

a trei 9i mai mulli candidafi'
qtampila de vot, cele care au aplicate gtampila de vot pe numele
Buletinele de vot declarate
precum qi cele care aualt format decdt cel aprobat de citre C.E.U.

exprimate'
nule gi cele cu voturi albe nu intrd in calculul voturilor valabil
C.E'U' Se incheie
se consemneazdint-unproces verbal, aprobat de cdtre

36.Rezultatul votdrii

procesul verbal respectiv,

in

doud exemplare originale, semnate de preqedintele C'E'U''

qtampila u's'M'
precum qi de ceila$i membrii ai acesteia.Procesele verbale poartd
se face in func{ie
37.C.E.U.este responsabild pentru numdrarea voturilor. Clasarea candidalilor

alegerilor, fiind declarali aleqi in calitate de
in parte, un num[r de voturi
membri ai c.D.S.I. primii doi candida!i, cate au intrunit, fiecare
vota! in condiliile participdrii
cel pufin egal cu jumitate plus unu din numdrul celor care arr
de num[ru] de voturi obfinute

in rezultafiil

comunitdlii academice
la vot a unui numdr de electori de cel pu[in2l3 din numdrul membrilor
cu drept de vot'
38.

Ulterior C.E.U. intocmeqte un dosar, care cuprinde:
a) procesul verbal

in doud exemplare originale;

b)buletinele de vot;
c)

listele electorale utilizate
procesul

cdtre C.E.U., cu semnbturile electorilor, participanfi la

de votare;

d) qtampilel e, :utilizate

39.

de

in procesul de votare'

c'D's'I' 9i il comunici
C.E.U. constata rezultatul procesului de alegere a membrilor
acesteia' predl dosarul
pregedintelui Senatului. Preqedintele C.E'U., insolit de membrii
pregedintelui Senatului,

in cel mtilt 2 (dou[) ore de la incheierea .votdrii' Pregedintelui

numelor membrilor aleqi din rdndul
senatului asiguri publicarea pe pagina web a u.s'M' a

rezultattsl alegerii
cadrelor didactice titulare ale U.S.M qi comunici membrilor Senatului

membrilor C.D.S.I.
40.

participanfi la procesul de
Buletinele de vot, listele electorale cu semniturile electorilor,
U'S'M'
votare, precum qi qtampilele de vot, se depun spre arhivare la arhiva

UI.

din
Organutrea gi desflqurarea procesului de delegare a membrilor C.D'S'I'
U'S'M'
partea Senatului, care sunt exper{i externi qi nu au calitatea de titulari ai

care sunt
l.Iniliereaprocesului de delegare a doi membri ai C'D'S'I' din partea Senatului'
preqedintele Senatului
experfi extemi gi nu au calitateade titulari ai u.S.M., se face de cdtre

prin includerea in ordinea de zi a gedintei Senatului

a

subiectului delegdrii membrilor

respectivi ai C.D.S.I.
42.poate

fi inaintat

titlu gtiinfific

pentru a

fi

delegat

in

calitate de membru al C.D'S.I. candidatul care deline

cel
qi/sau gtiinfifico-didactic, are experien{5 didactico-gtiinfifici universitard de

pufin 5 (cinci) ani 9i are merite deosebite faln de U'S'M'
membri ai C'D'S'I'
43. Sunt in drept sd inainteze candidali pentru a fi delegali in calitate de
prezentare'
membrii Senatului. Membrii Senatului care propun un candidat trebuie sd facd o
in formd scrisd, a candidatului, care trebuie sd includi - obligatoriu - qi meritele deosebite
qi declarafia
ale acestuia fald de U.S.M. De asemenea, acesta trebuie sdprezinte Senatului
al C.D.S'I'
candidatului, prin care acesta acceptisd candidez e la calrtaba de membru extern
qi
au calitatea
4;.Delegarea membrilor C.D.S.I. din partea Senatului, care sunt exper,ti externi nu
U.S.M., se efectueazd in cadrul qedinfei Senatului, prin vot universal, direct,

de titulari ai

deschis qi liber exprimat. Organizarea qi desfdqurarea

votirii

se tealizeazd cu respectarea

principiilor legalititqii, autonomiei universitare, transparenfei, rispunderii

publice,

academic
responsabilitdlii, respectirii drepturilor qi libertililor studenfilor qi ale personalului
qi a normelor etice qi deontologice, precum qi cu respectarea principiului reprezentativitdtli.
45. Secretarul Senatului este responsabil pentru numdrarea

voturilor. Clasatea candidalilor

se

in funclie de numdrul de voturi obfinute, fiind declarafi alegi in calitate de membri ai
cel pufin
C.D.S.I. primii doi candidaf i, careau intrunit, fiecare in parte, un numir de voturi
face

in condiliile
egal cu jumatate plus unu din numdrul membrilor Senatului care au votat,
participdrii la vot a cel pufin 213 dinnumirul membrilor Senatului.
46.

'
47.

in

proiectul
urma alegerilor, pregedintele Senatului supune votului membrilor Senatului

decizieide confirmare a delegdrii celor doi membri externi ai G.D.S.I.

Ulterior Secretarul Senatului intocmeqte un dosar, care cuprinde:
membrii in catzd ai
a)procesul verbal al gedinlei Senatului, in cadrul cdreia au fost delegaii
C.D.S.I.;

b)decizia Senatului de delegare a membrilor externi ai G.D.S.I.;
c)prezentarea, in formi scrisl, a fiecdrui candidat ales

in

calitate de membru al C.D.S'I.;

d)declaruliafiecirui candidat,ales in calitatede membru al C.D.S.I., prin care acesta acceptd
sd candidezelacalitatea de membru extern al C'D'S'I'

1y.

Desfigurarea alegerilor repetate ale membrilor C.D.S.I. din rindul cadrelor
didactice titulare ale U.S.M.

48.

tn cazul in care primul tur de scrutin al alegerilor membrilor C.D.S.I' din rdndul cadrelor
didactice titulare ale U.S.M. nu a avut loc din cauza participdrii unui numdr de electori mai
mic de 2/3 din numirul membrilor comunitdlii academice cu drept de vot, se organizeazd,

dupl cel mult 7 (gapte) zile, un al doilea tur de scrutin intre

aceiaqi candidafi, conform

aceleiagi procesuri, care se valideazd dacdpafticipd majoritatea simpld de electori.

49.in canilin care au fost depuse dosare de citre doi gi mai mulfi candidaliinaintati in modul
stabilit, iar la primul tur de votare validat numai unul sau niciunul dintre candidafi nu a
obfinut majoritateasimpl[ a voturilor, se organizeazd,inzilele de lucru imediat urmEtoare, un
al doilea tur de votare la carc vor participa primii doi candidaf i, care au intrunit cele mai

multe voturi in primul tur de scrutin. Dacd a fost ales, in primul tur de scrutin, doar un
membru al C.D.S.I., la al doilea tur de votare vor participa urmitorul (in canl unui singur
candidatrlmas in listi) sau urmdtorii 2 (doi) candidali, care au intrunit cele mai multe voturi
in primul tur de scrutin.
50.

Al

doilea tur de votare se desfbqoard in modul stabilit de prezentul regulament pentru primul

tur de scrutin qi se considerd valid, dacdla scrutin aparticipat cel pufin majoritatea simpld a
membrilor comunititii academice cu drept de vot, inscrigi pe listele electorale.

V.

Desfrgurarea alegerilor repetate ale membrilor C.D.S.I., delega{i din partea

Senatului, care sunt exper{i externi qi nu au calitatea de titulari ai U.S.M.
51.in cazul in care la primul tur de scrutin validat al deleglrii membrilor C.D.S.I. dinpattea
Senatului, care sunt experli externi gi nu au calitatea de titulari ai U.S.M, numai unul sau
niciunul dintre candida{i nu a obfinut majoritatea simpld a voturilor, se organizeazd,in aceiaqi
qedinfd a Senatului, un al doilea tur de scrutin

la cue vor participa primii trei candidafi, cate

au intrunit cele mai multe voturi in primul tur de scrutin. Daci in primul tur de scrutin a fost

.

2
delegat doar un singur membru al C.D.S.I., la al doilea tur de votare vor participa urmdtorii

(doi) candidai, care au intrunit cele mai multe voturi in primul tur de scrutin'

