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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1.  Personalul de conducere este format din rector, prorectori, decani, prodecani, şef al serviciului 

Oficiului Suport Academic (OSA), şefi catedre. 

1.2. Rectorul instituţiei este numit conform legislației în vigoare și conform deciziei fondatorului unic. 

Rectorul este considerat în exerciţiul funcţiunii după confirmarea lui de către fondatorul unic. 

1.3. Prorectorii instituţiilor de învățământ superior, directorul OSA sunt numiţi şi destituiţi din funcție, 

de către rector, prin ordin, cu acordul fondatorului unic. Numărul prorectorilor se stabileşte la propunerea 

rectorului, prin coordonare cu fondatorul unic. 

1.4. Funcțiile de decani, şefi catedre sunt ocupate prin concurs. 

1.5. În cadrul ULIM activează următoarele organe de conducere: 

a) Senatul ULIM; 

b) Biroul Senatului; 

c) Consiliul de Administrare; 

d) Consiliul facultăţii. 

 

II. PERSONALUL DE CONDUCERE 

2.1. Funcțiile de decani, şefi catedre sunt ocupate prin concurs pe un termen de cinci ani. Aceeaşi 

persoană poate ocupa funcția de decan sau de şef catedră cel mult două perioade consecutive.  

2.2. Cadrele de conducere numite în funcții de conducere trebuie să: 

- fie cetăţeni ai Republicii Moldova; 

- fie cetățeni ai statelor membre ale Consiliului Europei sau ONU; 

- posede grad şi titlu ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv; 

- cunoască în mod obligatoriu limba engleză și după caz, limba română; 

- prezinte un program privind activitatea unităţii corespunzătoare; 

- cenzul de vârstă nu este luat în considerație. 

Ca excepţie, pentru persoane cu titlul de profesor universitar, se admite continuarea activităţii într-o 

funcție de conducere după pensionare pe un termen de cel mult 10 ani. 

2.3. La ocuparea funcției de şef catedră pot candida atât persoane care activează ca titulari în ULIM, 

alte instituții din Republica Moldova, cât și de peste hotare. Avizul despre funcțiile vacante va fi publicat în 

presa republicană la decizia Senatului ULIM. Termenul de înregistrare a candidaţilor este de 30 de zile de 

la anunţarea concursului. 

2.4.  Alegerile în funcția de şef catedră sunt organizate de Comisia de concurs a Senatului. Secţia 

personal pune la dispoziţia decanului facultăţii actele candidaţilor cu viza rectorului despre admiterea la 

concurs a acestora. 

În termen de şapte zile de la afişarea la catedră a listei candidaţilor la funcția de şef catedră se convoacă 

şedinţa catedrei prezidată de decanul facultăţii, care informează catedra referitor la fiecare candidat. 

Procedura de mai departe este similară celei pentru alegerea în funcțiile didactice. 

La funcția nou apărută de şef catedră (când este creată o nouă catedră) se anunţă concurs. Până la finele 

alegerilor, şeful catedrei este numit, prin ordin, de către rectorul instituţiei. 
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Dacă în urma alegerilor repetate nu a fost aleasă nici o candidatură, prin ordinul rectorului este numit 

un şef de catedră până la noile realegeri. 

În cazul divizării catedrelor, şeful catedrei divizate este numit, prin ordinul rectorului, şef al uneia din 

catedrele nou create până la expirarea termenului de concurs. 

2.5.Alegerile în funcția de decan al facultăţii sunt organizate de Comisia de concurs a Senatului, care 

înregistrează candidaţii la post şi supraveghează desfăşurarea concursului. La decizia Senatului, Comisia 

de concurs face un aviz la facultatea respectivă despre anunțarea concursului la funcția de decan. 

Candidaturile la funcția de decan sunt propuse, în conformitate cu Carta Universitară, de catedrele 

facultăţii, Consiliul facultăţii sau de o persoană didactică titulară la facultatea respectivă din rândul 

membrilor catedrelor facultăţii. 

Alegerea decanului la Senat se efectuează în conformitate cu următoarea procedură: 

 preşedintele Comisiei de concurs desemnează 2-3 membri (comisia de caz sau ad hoc, prin rotaţie) 

pentru organizarea alegerilor în funcțiile de conducere; 

 comisia de caz asigură şi monitorizează desfăşurarea concursului la funcția de decan; 

 face aviz la facultate despre anunţarea concursului pentru ocuparea funcție de decan; 

 înregistrează timp de două săptămâni din ziua anunţării concursului şi propune Comisiei de Concurs 

spre aprobare candidaturile pentru participarea la concursul de suplinire a funcției de decan; 

 organizează discutarea candidaturilor înregistrate şi a programelor acestora la adunarea generală a 

corpului didactico-ştiinţific şi a reprezentanţilor studenţilor; 

 prin aviz, cu o săptămână înainte de adunarea generală, anunţă numele candidaturilor; 

 organizează şi prezidă adunarea generală a facultăţii privind discutarea candidaţilor propuşi 

pentru ocuparea funcției de decan şi a programelor de activitate a acestora (adunarea generală reprezintă 

corpul didactico-ştiinţific şi reprezentanţii studenţilor (nu mai puţin de 1/5 şi nu mai mult de ¼ din numărul 

membrilor adunării generale) a facultăţii), anunțând în prealabil (cu o săptămână înainte) numele 

pretendenţilor; 

 prezintă Comisiei de concurs decizia adunării generale, aprobată prin vot deschis sau secret, 

privind recomandarea candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan; 

 comisia de concurs aprobă decizia adunării generale de a susţine sau respinge candidaturile 

recomandate de adunarea generală. 

În buletinul de vot pentru şedinţa Senatului vor fi incluse toate candidaturile examinate la adunarea 

generală a corpului didactico-ştiinţific şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii respective. 

2.6. Prodecanii sunt propuşi în post de către decan şi numiţi ulterior, prin ordin, de către rectorul 

instituţiei. 

2.7. O singură persoană nu poate ocupa concomitent două posturi de conducere. 

 

III. ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE 

3.1.Consiliul Facultăţii 

3.1.1. Organul de conducere al facultăţii este Consiliul facultăţii, care se alege pe un termen de cinci ani. 
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Membrii Consiliului facultăţii sunt, de regulă, persoane cu titlu ştiinţific şi didactic. Alegerile au loc în termen 

de 10 zile după anunţarea lor. 

3.1.2. Se stabileşte următoarea procedură de alegere a Consiliului facultăţii: 

 fiecare catedră (subdiviziune ştiinţifică) şi comitetele sindicale propun câte un reprezentant în 

Comisia electorală a facultăţii. Comisia electorală îşi alege preşedintele şi secretarul cu majoritatea simplă 

de voturi (dacă sunt propuse două sau mai multe candidaturi). Componenţa nominală, preşedintele şi 

secretarul Comisiei electorale sunt confirmate prin ordinul decanului facultăţii respective de comun 

acord cu Biroul Senatului ULIM. 

 Comisia electorală de comun acord cu decanul facultăţii stabileşte numărul total al membrilor 

Consiliului facultăţii şi cota reprezentativă (conform principiului egalităţii în drepturi) pentru fiecare 

catedră (subdiviziune) a facultăţii, ţinându-se cont de raportul următor: personal didactico-ştiinţific–75-

80%, studenţi şi doctoranzi–20-25%. Decanii, prodecanii, şefii de catedră, preşedinţii comitetelor 

sindicale ale corpului didactic şi studenţesc ale facultăţii respective sunt membri ai consiliului în virtutea 

funcţiilor lor. 

 Cota reprezentativă pentru fiecare catedră (subdiviziune) şi termenul alegerii în Consiliul facultăţii 

se confirmă prin ordinul decanului facultăţii de comun acord cu Biroul Senatului şi este adusă la cunoştinţă 

părţilor interesate în termen de cel puţin 5 zile înainte de alegeri. 

 Membrii Consiliului facultăţii în limitele cotei reprezentative fixate de către Comisia electorală sunt 

aleşi la şedinţele catedrelor, adunările colectivelor subdiviziunilor (sau a reprezentanţilor) prin vot deschis 

sau secret. 

 Rezultatele alegerilor vor fi consemnate într-un proces verbal al Comisiei electorale, care se prezintă 

decanului facultăţii în decurs de 2 zile după expirarea termenului alegerilor pentru a fi păstrat până la 

expirarea termenului de activitate al Consiliului. 

 Pentru supravegherea termenelor şi procedurii de desfăşurare a alegerilor, la fiecare catedră 

(subdiviziune) este obligatorie prezenţa a cel puţin unuia din membrii Comisiei electorale, care nu este 

membru titular al catedrei (subdiviziunii). 

3.1.3. Consiliul subdiviziunii ştiinţifice, care activează în cadrul instituţiei, se alege în conformitate 

cu p. 2. al prezentului regulament. 

3.1.4. Decanul facultăţii este preşedinte al Consiliului facultăţii, prodecanul-vicepreşedinte în 

virtutea funcţiilor. În cazul când la facultate nu e prevăzută funcţia de prodecan, vicepreşedinte este ales 

prin vot deschis unul din membrii Consiliului. În acelaşi mod este ales şi secretarul Consiliului. 

3.1.5. Lista membrilor Consiliului facultăţii va fi prezentată rectorului instituţiei spre confirmare 

în termen de cel mult cinci zile după terminarea alegerilor. 

3.1.6. Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Consiliului facultăţii se adresează 

rectorului instituţiei în termen de cinci zile de la anunţarea hotărârii Comisiei electorale. 

3.1.7. Pentru examinarea contestaţiilor rectorul formează o comisie. Comisia va prezenta rectorului 

concluziile respective în termen de trei zile. Hotărârea rectorului este definitivă. 

3.1.8. În cazul când s-a contestat încălcarea prevederilor prezentului regulament de alegere a 

Consiliului facultăţii, rectorul anulează rezultatele alegerilor şi anunţă un nou concurs. 

3.2. Senatul ULIM 

3.2.1. Senatul este organul suprem de conducere al instituţiei, care se alege pe un termen de cinci ani. 
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Membrii Senatului sunt, de regulă, doctori habilitaţi şi profesori universitari. 

3.2.2. Pentru alegerea Senatului se formează o Comisie electorală din câte un reprezentant al rectoratului, 

facultăţilor, subdiviziunilor şi comitetelor sindicale din cadrul instituţiei, ales prin vot deschis la consiliile 

facultăţilor şi adunările subdiviziunilor respective. Comisia electorală îşi alege preşedintele şi secretarul. 

Componenţa nominală a Comisiei, preşedintele şi secretarul se confirmă prin ordinul rectorului, pe un termen 

de 5 ani. Procesele-verbale de alegere a membrilor Comisiei electorale se păstrează pe întreaga durată de 

activitate a Senatului. 

3.2.3. Comisia electorală de comun acord cu rectorul instituţiei determină numărul total al membrilor 

Senatului şi cota reprezentativă pentru fiecare facultate, subdiviziune, ţinându-se cont de raportul următor: 

corpul didactico-ştiinţific – 65-75%; studenţi, doctoranzi – 20-25%, personal auxiliar – 5-10%. 

Rectorul, prorectorii, şeful OSA, decanii, directorul bibliotecii, directorul departamentului/centrului de 

informatizare, directorii şcolilor doctorale, directorii instituţiilor afiliate şi a colegiilor, parte componentă a 

universităţilor, sunt membri ai Senatului în virtutea funcţiilor lor. Efectivul Senatului nu va depăşi 91 

persoane. Numărul reprezentanţilor în Senat ai fiecărei facultăţi şi subdiviziuni, în conformitate cu Carta 

Universitară, se desemnează conform principiului egalităţii în drepturi a facultăţilor, catedrelor şi 

subdiviziunilor. 

3.2.4. Alegerile în Senat au loc în termen de 15 zile după anunţarea lor. Membrii Senatului sunt aleşi 

la adunarea generală a corpului didactico-ştiinţific al facultăţilor (subdiviziunilor) prin vot deschis sau 

secret. Candidaturile din partea personalului auxiliar, studenţesc şi a doctoranzilor sunt alese la adunarea 

generală a colectivului respectiv sau a reprezentanţilor, prin vot deschis sau secret. Rezultatele alegerilor vor 

fi consemnate într-un proces-verbal. 

3.2.5. Pentru supravegherea termenelor şi procedurii de desfăşurare a alegerilor la fiecare facultate 

(subdiviziune) este obligatorie prezenţa a cel puţin unui membru al Comisiei electorale. Procesele-verbale 

privind rezultatele alegerilor membrilor Senatului vor fi prezentate în termen de 5 zile de către Comisia 

electorală rectorului instituţiei pentru a fi păstrate pe durata împuternicirilor Senatului. 

3.2.6. Preşedintele Senatului este rectorul. Secretarul Senatului este numit prin ordinul rectorului. 

3.2.7. Componenţa Senatului se confirmă prin ordinul rectorului în termen de 10 zile după 

prezentarea actelor de Comisia electorală. 

3.2.8. Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerii Senatului se adresează fondatorului 

unic, în termen de 5 zile, de la momentul încheierii alegerilor. 

3.2.9. În cazul când se constată încălcarea prevederilor prezentului regulament, se anunţă noi 

alegeri. 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul ULIM. 

 

 


