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REGULAMENT

CUPRIMRE LA MODUL DE OCUPARE A FTJNC.TIILOR

DIDACTICE $I $TtrNTIFICO-DIDACTICE ÎN CADRUL

UMYERSITÀTtr LIBERE INTERNATIONALE DIN MOLDOVA

I. PRINCIPII GENERALE
1.1. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a funcFilor didactice çi çtiinfifico-didactice stabileçte

cerinçele, precum çi condifiile de organizareldesfàçurare a concursului penfiu ocuparea funcfiilor
didactice çi çtiinçifico-didactice în Universitatea Liberà Internationalà din Moldova.

1.2. Funcfiile didactice çi çtiingifico-didactice sunt:

- la catedre: didactice: asistent universitar

çtiinlifico-didactice: lector universitar, conferenliar universitar, profesor universitar.
1.3. Funclia didacticà sau çtiinflfico-didacticà este declaratà vacantà o datà la 5 ani çi este ocupatà prin

concurs.

1.4. Funcfia didacticà sau çtiinfifico-didacticà este declaratà vacantà cu cel pup 3 luni înainte expiràrii
termenului contractului individual de muncà încheiat pe durata determinatà.

1.5. Nu sunt considerate vacante çi anunlate în concurs funcfiile didactice çi çtiinfifico-didactice ocupare
de persoanele, dttpâ caz:

- în concediu de creafie, pentru definitivareatezeide doctorat/ postdoctorat

- în concediu de creafie, pentru elaborarea manualelor, lucràrilor metodice, monografii la comanda
Ministerului Educafiei, Culturii çi Cercetàrii,

- care se aflà în concediu de maternitate, alte concedii sociale, în conformitate cu legislafia în vigoare,

- încanrile stipulate înart.76-78 din Codul muncii al Republicii Moldova,

- alte caztni, în conformitate cu legislafia în vigoare.

1.6. Decizia despre anun,tarea concursului penfiu ocuparea funcliilor didactice çi çtiinffico-didactice se ia
prin vot deschis de càûe Senatul ULIM.

1.7. Anunful privind organuarea concursului pentru ocuparea funcfiilor didactice çi çtiinfifico-didactice
este publicat minimum cu 30 zile calendaristice înainte de data desfàçwàrii concursului pe pagina web
ulim.md çi pe panoul informalional din sediul ULIM.

1.8. Anunlul referitor la concurs va con,tine cel pufin trmàtoarele informafii:
denumirea funcfiei scoase la concurs,

atribufile/activitafile aferente funcJiei scoase la concurs;

calendarul concursului;

componenfa dosarului de participare la concurs çi adresa la care acesta poate fi hansmis/depus;

linkul unde poate fi consultatà procedura de concurs.

1.9. Funcliile didactice çi çtiinfifico-didactice pot fi ocupate de cetà,teni ai Republicii Moldova çi de cetà,teni
sfràini, conform legislaFei în vigoare.

1.10. Responsabilitatea privind ocuparea funcfiilor didactice qi çtiinlifico-didactice, precum çi evaluarea çi
concedierea personalului universitar, apar{ine ULIM-ului, care aclione azâînbazalegislafiei în vigoare,
a Cartei universitare çi a actelor normative instituf, onale.
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II. CERINTELE PENTRU OCTIPAREA FI.INCTIIOR DIDACTICE SI STIINTIFICO.
DIDACTICE

2-1. La concursul de ocupare a funcfiilor didactice çi çtiinlifico-didactice poate participa orice persoanà care
îndeplineçte cerinlele minime de participare la concurs, corespunde profilului çi cerinfelor aferente
funcfiei.

2.2- Cerinfele aferente funcfilor didactice sau çtiinffico-didactice minimum obligatorie sunt stabilite de
ULIM prin prezentul Regulament (Anexa l). În cazul candidafilor care au absolvit programe de studii
superioare nepedagogice, o condifie suplimentarâ de participare la concursul funcfiilor didactice o
constituie dovada realizâtii modulului psihopedagogic corespuruâtor unui numàr de 60 de credite de
studiu transferabile sau a programului echivalent de formare psihopedagogicà.

2.3. La funcJii didactice poate pretinde orice persoanà care îndeplineçte urmàtoarele cerinle minime:
- pentu firncfia de asistent universitar:

a) de{ine diplome de licenfà çi de rnaster (sau acte de studii echivalente) în domeniul functiei;
b) corespunde cerinfelor aferente funcfei (Anexa l).

2.4. La funcfii çtiinfifico-didactice poate pretinde orice persoanà care îndeplineçte urmàtoarele cerinçe
minime:

- deline diplomà de doctor (sau un act de studiu echivalen! în cazul candidatilor stràini) în domeniul
funcfiei;

- define atestat de conferençiar universitar pentu ocuparea funcfiei çtiinfifico-didactice de

conferenfiar-universitar çi atestat de profesor universitar penfu ocuparea funcliei de profesor
universitar;

- înregisfreazâreztiltate academice (inclusiv publicafii didactice çi çtiinfifice) penfiu ultimii 5 ani;

- corespunde cerinfelor aferente funcçiei (Anexa l).

III. ORGANIZAREA $I DESFÀSURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
FTJNCTIIOR DIDACTICE $I $TIINTIFICO.DIDACTICE

3.1. În scopul oryanztuii çi desfrçuràrii concursului pentru ocuparea funcJiilor didactice çi çtiinlifico-
didactice, rectorul desemneazà anual Comisia de concurs, în componenta aprobatà în prealabil de Senat prin
vot deschis.

3.2. Candidaçri la concursul pentru ocuparea funcflilor didactice çi çtiinfifico-didactice, în termen de 30

de zile de la publicarea în presa republicanà çi pe site-ul LILIM a anunlului referitor la concurs, depun çi
înregisfreazà la serviciul Resurse umane cererea de înscriere,lacare anexeazâ'.

curriculum vitae Europas;

copiile diplomelor de studii sau echivalente ale acestora;

copiile ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec{ionare/ stagiilor în ultimii 5 ani;

lista lucràrilor çtiintifice çi metodice publicate în ultimii 5 ani (Anexa 2);
alte acte relevante funcf,ei la care candideazâ.

3.3. Candidafli care activeazà în cadrul ULIM çi participà la concurs depun çi înregisfeazâla serviciul
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personal doar copiile actelor care lipsesc în dosarul personal.

3.4. Serviciul Resurse umane prinfr-un aviz aduce la cunoçtinp candidatului în cel mult 2 (douà) zile
lucràtoare de la depunerea dosarului, îndeplinirea de càtre candidat a condifilor de prezentare la concurs.
Aviz redactat în formà liberà este expediat prin rnijlocul de comunicare scrisà (e-mail).

3.5. Dosarele candidafilor admiçi la concuts, sunt fansmise spre avizare Rectorului ULIM çi, în cel mult
5 zile lucràtoare sunt , de la data limità de depunere a dosarelor spre examinare la catedra de profil.

3.6. Catedra de profil evalteazâ dosarele candida!ilor. Procesul-verbal al çedinçei catedrei çi dosarele
personale ale candidaçilor vor frprezentate Comisiei de concurs în termen de cel mult 5 zile lucràtoare de la
çedinta catedrei.

3.7. La çedinfa catedrei este obligatorie prezen[a unui membru al Comisiei de concurs çi cel puf,n a 2/3
din membrli debazâ al catedrei.

3.8. Serviciul Resurse umane pune la dispoziçia Comisiei de concurs dosarele candidatilor cl iza
rectorului privind admiterea la concurs.

3.9. Comisia de concurs exarnineazà dosarele candidaçilor çi materialele prezentate de catedrà çi, prin vot
deschis, ia decrzia de a recomanda sau nu Senatului persoana respectivà penfu alegerea în postul solicitat.
Comisia poate invita la çedinfa sa persoana interesatà.

3.10. Pentu fiecare candidat Comisia completeazà Fiça de evaluare (Anexa 3)

3.11. Contestafiile privind orgarizarea, desfàçurarea çi rezultatele concursului pentru ocuparea funcfiilor
didactice çi çtiinlifico-didactice se examineazâ (dup1t caz) de càfre Senat în termen de 14 zile.

3.12. Contestaliile scrise privind nerespectarea procedurilor legale de concurs sunt depuse pe numele
rectorului, în tennen de l0 zile lucràtoare de la comunicarcarentltatului çi se exarnineazâde Comisia de
contestafii. Comisia de contestafii este formatà din 3 persoane, definàtori de titluri çtiinfifice çi çtiinfifico-
didactice cu vechime în muncà la ULIM nu mai pufin de 5 ani, aprobatà prin Ordinul Rectorului IJLIM. În
caz de dezacord cu rentltatele examinàrii contestafei, acestea vor fi examinate deinstanfa de judecata.

Nerespectarea Regulamenfului institufronal de càtre persoanele cu atribufii în procedura de organizare çi
desfrçurare a concursului constituie abatere disciplinarà çi se sanclioneazâconform legisla{iei.

3.13. Rezultatele concursului obfinute de fiecare candidat sunt validate de càûe Senatul ULIM çi adoptà,
prin vot deschis, decizia cu privire la ocuparea functiilor didactice çi çtiinfifico-didactice în termen de cel
mult 45 zlle de la expirarea termenului de înscriere la concurs, prin vot egal, secret çi liber exprimat. $edinça
Senatului este deliberativà dacà la eaparticipà cel pufin 213 d:rnnumàruImembrilor sâi.Wezentacandidafilor
la çedinta Senatului nu este obligatorie.

3.14. Este declarat ales în postul de profesor universitar, de conferenfiar universitar, lector universitar,
asistent universitar candidatul care a acumulat majoritatea simplà (nu mai pufin de 50 la sutà plus un vot) de

voturi din numàrul total de membri ai Senatului care au participat la votare. În cazul în care nici unul din
candidali nu a acumulat minimumul necesar de voturi, votarea se repetà la aceeagi çedinfà pentru primii 2
candidali care au acumulat numàrul cel mai mare de voturi (dacà la concurs au participat mai mult de 2
candidali) sau penfru candidatul care a acumulat cele mai multe voturi (dacà la concurs au participat 2

candidafi).
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3.15. Dacà, în urma votàrii repetate, candidatul respectiv nu a acumulat majoritatea simplà de voturi, se

anunfà un nou concurs peste un ande zile.

3.16. Rezultatele concursului sunt aduse la cunoçtinfa candidaçilor, frind publicate pe pagina web ULIM în
termen de 2 zile lucràtoare de la data aprobàrii deciziei de càtre senat ULIM.
3.17. Persoanele care nu au trecut concursul pot participa la un nou concurs pentru care întruneçte cerinçe
necesare..

3.18. Persoana care a susfinut concursul este angajatà în postul respectiv înbazacontractului individual de
muncà pe o perioadà de 5 ani.

3.19. Persoana la care a expirat conûactul indMdual de muncà çi nu a susf;nut concursul sau nu a depus
actele pentru participarea la concurs este eliberatà din funcfie în conformitate cu legislafia în vigoare.

3.20. Persoana care nu define titlul çtiin{ifico-didactic de conferenfiar universitar sau de profesor
universitar, poate obfine acest titlu în strictà conformitate cu prevederile Regulamentului de conferire o
titlurilor ;tiinltfico-didactice la Universitatea Liberd Internalionald din Moldova.

3.21, În cazûîn care persoana angajatâanterior prin concurs a fost eliberatà, în conformitate cu legislafia
în vigoare, postul respectiv se declarà vacant, anunlându-se concurs la postul vacant în conditriile prevâztte
de prezentul regulament.

3.22. Pe durata desfàçwàrii concursului çi pânà la numirea în funcJie, postul didactic declarat vacant va fi
ocupat de o persoanà numità prin ordinul conducàtorului instituliei,înbazademersului qefului de catedrà.

3.23. În canil suspendàrii contractului individual de rnuncà cu persoana angajatâ prin concurs, în baza
Codului muncii al Republicii Moldova, postul didactic nu se va declara vacant, în postul respectiv urmând a
frangajalâ,înbazaunui confact individual de muncà, pe o duratà determinatà,o altâpersoanà, ce va fi
numità prin ordinul Rectorului ULIM, înbaza demersului çefului de catedrà. În cazul eliberàrii persoanei a

càrei confract individual de muncà a fost suspendat, postul respectiv se declarà vacan! anunJându-se concurs
pentru ocuparea acestuia.

3.24. În hmita termenului confactului individual de muncà, personalul didactic ales prin concurs poate fi
fransferat la o altà catedrà prin ordinul rectorului, doar cu acordul persoanei respective.

3.25. În cazul comasàrii (divizàrii) catedrelor, cadrele didactice continuà sà exercite obliga{iile de serviciu
pânà la data expiràrii tennenului pentu care au fost alese în funcfe respective.

3.26. Funcliile didactice ocupate de persoanele care se aflà în concediu de maternitate, de creafie, pentru
definitivarea tezei de doctorat, pentu elaborarea, la comanda Ministerului Educafiei, Culturii çi Cercetàrii
ministerelor de resort, de manuale, lucràri metodice, monografii, sau de câtre alte persoane (beneficiari ai
diverselor tipuri de concedii sociale), în conformitate cu legislafa în vigoare, pot fi suplinite prin cumul de

persoane atât din cadrul ITLIM cât çi din exterior, inbaza contractelor individuale de muncà, pe o duratà
determinatà, prin ordinul rectorului, în baza cererii depuse.

3.27. Persoana care a promovat concursul pentru o anumità funcf,e didacticà sau çtiinlifico-didacticà este

angajatà în funcfia respectivà în calitate de cadru tihrlar, prin contract individual de muncà, încheiat cu
rectorul instituliei de învà!àmânt superior, ca reprezentant al institu,tie i angajatoare, pe o perioadà de 5 ani.

3.28. În cazulpersoanelor pensionate conform legislaJiei în vigoarepentru limità de vârstà ori vechime în
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muncà (sau care au obfinut dreptul la pensie penûu limità de vârstà ori vechime în muncà), contractul se
încheie pe o perioadà de pânà la2 ani, care, la expirare, poate fi prelungità de parfi în condiliil e art.54 aln.
(2) çi ale art.68 alin.(l) çi alin.(2) lit.

3.29. În cazul în care nici un candidat nu a promovat concursul pentru o anumità funcfie, aceasta este
ocupatà în bazâ contractualà, de càfie un specialist în domeniu, identificat conform prevederilor
institufionale, pe o perioadà determinatà, pfurà la anun{area çi desfiçurarea unui nou concurs.

3.30. Angajarea prin cumul la funcfri didactice çi çtiinfifrco-didactice în cadrul institufiilor de învàlàmânt
superior se face pe o duratà determinatà, în funclie de necesitàflle procesului educalional çi de cercetare, în
limitele salariale admise de legislafie,înbaza demersului çefului catedrei si cu avizul favorabil al decanului
facultàfli.

3.31. În condiliile autonomiei universitare çi în funclie de necesitàçile academice, rectorul ULIM poate
invita pentru oferirea serviciilor educaf;onale,înbazâ contactualà çipe o perioadà determinata, atât cadre
didactice çi çtiinçifico-didactice cu renume în domeniu, cât çireprezentar\i ai mediului economic, sportiv, de
creafie, atât din tarâ, càt çi din stràinàtate. Aceste persoane sunt remunerate conform prevederilor legale.

ry. coMpoNENTA COMTSIET DE CONCIJRS

4.1. ComponenJa Comisiei de concurs pentru ocuparea firncfiilor vacante este aprobatà anual desenatul
universitar, çi va include reprezentançi ai facultafilor, detinàtori de titluri çtiinfifice çi çtiinfifico-didactice cu
vechime în muncà la ULIM (preferabil) nu mai pufin de 5 ani.

4.2. Comisia de concurs este constituità din 11 membri cu drept de vot, incluzând:
Preçedintele Comisiei - Prorector Stategie Academicà çi Programe de Studii;
Prorector pentru Dezvoltarea strategicà

Prorector Cercetare $tiinfificà çi Studii Doctorale;

Director $colii Doctorale LILIM
câte un membru de la fiecare facultate (7 facultati).

4.3. Responsabil de prezentarea dosarelor candidaf,lor este secretarul Cornisiei de concurs - $ef Serviciul
Resurse Umane.

4.4, Membrii catedrei/facultaliilçcolii doctorale pot fi implicali în procesul de evaluare a candidatului, în
limita atribuf,ilor çi responsabilitalilor stabilite prin prezentul Regulament.

4.5. Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoanele care suntîn conflict de interese sau înfi-o situalie
de incompatibilitate cu unul sau mai multi candidati.

V. DREPTURILE çI OBLIGATIILE CAI\DIDATILOR. MEMBRILOR COMISIEI DE
CONCT]RS

5.1. Candidatul are dreptul:

Sà depunà dosarul în conformitate cu prezenful Regulament;
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Sà fie informat despre rezultatele evaluàrii dosarului la fiecare etapà;

Sà depunà contesta,tii dacà nu este de acord cu Decizia Comisiei de concurs.
5.2. Candidatul este obligat:

Se prezinte informaçie veridicà. Cu argumentare convingàtoare în dosar;
Sà fie prezent, dacà este necesar la çedinla Comisiei de concurs.

5.3. Membrii Comisiei de concurs au dreptul:
Sà beneficieze de informafie suficientà cu referire la dosarul candidatului:
În ca de necesitate, solicita de la pretendent informafii suplimentare,

Sà dispunà de infrastructura ULIM necesarà derularii çedinlelor.

5.4. Membrii Comisiei de concurs sunt obligafi:
Sà îçi exprime liber cu referire la evaluarea dosarului candidatului;
Sà fie imparfiali çi sà evalueze dosarul candidatului obiectiv;
Sà anunle în caz dacà existà situa-tii de conflict de interese cu candidatul.

DISPOZITII FINALE

6.1. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de càfe Senatul Universitàlii Libere Internafionale
din Moldova.
6.2. Prezentul Regulament intrà în vigoare la data aprobârii lui de càtre Senatul tlLIM.

\T.
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Cerinfe minime pentru participarea la concurs în vederea ocupàrii

Anexa 1

Pag.9/12

funcfiilor dida ctice çi çtiin{ifico-dida ctice

Criterii Cerinfe minime pentru funcfia: comentarii

Asistent
universitar

Lector
universitar

Conferenfiar
univercitar

Profesor
universitar

Calificarea
necesarà
funcfiei

Diploma
master
domeniul
solicitat

de
în

Diploma de
doctor în çtiinle

- Diploma de
doctor /
doctor
habilitat în
çtiinle

- Atestat de
conferentiar
universitar

Diploma de
doctor /
doctor
habilitat în
çtiinfe

Atestat de
profesor
umversttar

Pentru funcfia de
asistent univers
absolvenlii,
programelor de
studii superioare
nepedagogice vor
ulma obligatonu
modulul
psihopedagogic
corespunzàtor
unui numàr de 60
ECTS

Titlu çtiintific Doctor în
çtlmte

Doctor / doctor
habilitat în

çtiinçe

Doctor / doctor
habilitat în

çtiinJe

Lucràrii
çtiinfifïce pe
parcursul
uhimilor 5 ani)
Inclusiv în
reviste
çtiin{ifice

9

Participarea
la conferinfe /
proiecte

çtiinfifïce
nafionale çi
internaJionale

Lucràri
metodico-
didactice @e
parcursul
ultimilor 5 anî)

I I I

Participarea
la formarea
continuà

I I I I
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Anexa 2

Lrsra, LUcRÀRrLoR grrrNTrFrcE, STtrNTrFrco-METoDrcE $r DrDAcrrcE

ale dluiidnei

(titlul çtiinlific, firnclia, institufia în care activeazâ)

LucnÀnrçrtrnl.UFrcn

1. Monografii (recomandate spre editare db consiliul çtiin{ificlSenatul institufiei acreditate la profilul
respectiv): 

I

1.1. monografii monoautor; i

1.2. monografii colective (cu specificarea contibufiei personale).

2. Arficole în reviste çtiinfifice:
2.1. îr reviste din bazele de date Web of Science çi SCOPUS,

2.2. înreviste din stràinàtate recunoscute;

2.3. înreviste din Registrul Nafional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei.

3. Articole în culegeri çtiinfifice:
3.1. în lucrarile conferinfelor çtiinlifice internafionale (peste hotare);

3.2. în lucràrile conferinfelor çtiinlifice internafionale (Republica Moldova);

3.3. în lucràrile conferinfelor çtiinfifice nafionale cu parlicipare nafionalà;

3.4. în lucràrile conferinlelor çtiinfifice nafionale;

3.5. în alte culegeri de lucrfui çtiinf,fice editate peste hotare;

3.6. în alte culegeri de lucràri çtiintifice editate în Republica Moldova.

4. Teze în culegeri çtiin{ifice:
4.1. în lucràrile conferinfelor çtiinfifice interna{ionale (peste hotare);

4.2. în lucràrile conferintrelor çtiin{ifice internafionale (Republica Moldova);

4.3. în lucràrile conferinfelor çtiinlifice nalionale cu participare nafionalà;

4.4. în lucràrile conferintrelor çtiinfifice na(ionale,

4.5. în alte culegeri de lucràri çtiintifice editate peste hotare;

4.6. în alte culegeri de lucràri çtiinlifice editate în Republica Moldova.

Notà: vorfi considerate teze Si nu articole moterialele care un volum de pând la 3 pagini.

5. Alte lucràri çtiinfifice (recomandate spre editare de o institu(ie acreditatà în domeniu):

5.1. carfi (cu caracter informativ);
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5.2. enciclopedii, dic{ionare;

5.3. atlase, hà4i, tabele etc. (ca produse ale cercetàrii çtiintrifice).

6. Brevete de invenfii çi alte obiecte de proprietate inteectualà, materiale la saloanele de invenfii.

LUCRÀRI STIINTIFICO.METODICE $I DIDACTICE

(aprobate çi publicate în ordinea stabilità)

7. Manuale:

7 .1. mantale pentu învàfàmântul preuniversitar (aprobate de rninisterul de resort);

7 .2. nanaale pentru învàfàmântul universitar (aprobate de Consiliul çtiin(ific/Senatul Universitafii).

a) Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de Consiliul metodic, Consiliul facultà1ii).

b) Note de curs/Suporturi de curu (aprobate de Consiliul metodic, Consiliul facultà1ii).

c) Indicafiifindrumàri metodice (la lucràri practice, de laborator, stagii de practicà, privind elaborarea
tezelor/proiectelor de anllicenla/master), aprobate de Consiliile metodice, Consiliul faculta{ii.

d) Protocoale clinice (aprobate de ministerul de resort).

e) Compendii (aprobate de Comisiile metodice, Consiliul facultàJii, Consiliul çtiin(ific/Senatul

Universitàfli).

f) Alte materiale didactice (hàr[i, atlase, tabele murale, plançe, filme didactice, culegeri de texte
comentate, culegeri de teste, soft-uri didactice, caiete de lucràri), aprobate de Comisiile metodice,
Consiliul facultiifii pentru învàfàmântul universi çi de ministerul de resort pentru
învàJAàmântul preuniversitar.

Autor:
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Numele. Prelumele semnîtura

Secretarul çtiin{ific
al Senatului ULIM

Numele Prenumele semnîtura

Data 1.9
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FI$A DE EVALUARE

penffu funcfia didacticà / didactico-çtiintificà de
(de subliniat)
Numele çi prenumele:

Preçedintele Comisiei
de concurs

Secretarul Comisiei

OCUPARE A FI]NCTIILOR

DrDAcrrcE îx cltnur,
TIONALE DIN MOLDOVA

Anexa 3

RULUI CANDIDATULUI

/ lector / conferen{iar / professor universitar
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Respectarea documentafiei de înscriere
solicitatà

I punct - documentafia
respectatà
0.5 puncte - sunt abateri de la

Experien{a profesionalà çi buna
reputafie

Maximum 5 ouncte.

-

ln baza rezultatelor sondaj ului al
opiniei studenlilor cu referin!à la
calitatea studiilor, evaluàrii
reciproce c alitàtii predarii
studiilor sipv catedrei de orofil.

Valorificarea actività{ii didactice çi
çtiinf ifico-didactice

Minimum 5 ouncte.

-

In conformitate cu cerintele
minime (Anexa 1).

Plus 0.5 puncte penûu fiecare

Implicarea în organizarea activitàtilor
nivelul catedrei/facultàtii/institufiei

Maximum 5 puncte.

Rapoarte catedrei de profiV

Participarea la actività{i de promovare
ofertei educa{ionale çi a imaginii ULIM

Maximum 5 puncte.
Rapoarte catedrei de profiV

Data


