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I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta Cartă stabileşte opţiunile majore ale comunităţii din I. P. Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, instituţie publică de formare, cercetare şi
dezvoltare socială cu personalitate juridică, parte integrată a sistemului de învăţământ superior al
Republicii Moldova.
Art. 2. Carta reglementează întreaga activitate a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
din mun. Chişinău, fiind elaborată în baza Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei,
altor acte legislative şi normative, acordurilor şi convenţiilor internaţionale contractate de
Republica Moldova, precum şi în baza regulamentelor proprii.
Art. 3. (1) I.P.Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău (în continuare
Universitate) este o instituţie în sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova, aflată
în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
(2) Universitatea îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu propriu, în baza autonomiei,
concepută ca modalitate specifică de autoconducere, care oferă dreptul comunităţii universitare
de a formula misiunea, viziunea, obiectivele, principiile de activitate a Universităţii, de a-şi
exercita libertatea academică fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de aşi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările
strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior, stabilite prin lege.
(3) Universitatea este o persoană juridică, de drept public, dispune de autonomie
financiară, bilanţ contabil, are conturi bancare proprii, inclusiv în valută străină, are antet şi
sigiliu cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi constituie o parte a patrimoniului naţional.
Instituţia a fost înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din
21.05.1992, fiind succesoarea Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, fondat la 16 august 1940.
(4) Autonomia Universităţii se manifestă în: autonomia organizaţională, administrativă,
didactică, ştiinţifică şi financiară.
(5) Fondatorul Universităţii este Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, situat în
mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1.
(6) Sediul central al Universităţii se află pe adresa: str. Ion Creangă, 1, mun. Chişinău,
MD-2069, Republica Moldova.
Art. 4. Elementele identităţii Universităţii sînt:
a) denumire: I. P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, cu
acronimul UPSC; pentru identificarea universităţii la nivel internaţional se va folosi „Ion
Creanga” State Pedagogical University şi acronimul SPU;
b) drapel, stemă (anexa 1.), sigiliu.
Art. 5. Regulamentele de ordin intern ale Universităţii sunt elaborate de Consiliul de
administraţie în colaborare cu departamentele universitare şi aprobate de Senat, de comun acord
cu Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, organizaţiile sindicale şi organele
autoguvernanţei studenţeşti. În baza prevederilor prezentei Carte, Senatul aprobă regulamentele
şi metodologiile inerente procesului de studii şi management.
Art. 6. În condiţiile autonomiei financiare, Universitatea beneficiază atît de alocaţii transferate
de la bugetul de stat pentru programele de studii oferite conform Planului (comenzii de stat) de
pregătire a cadrelor de specialitate şi activităţilor de cercetare ştiinţifică, cît şi de alte surse legale
(donaţii şi sponsorizări, taxe de studii, alte venituri proprii şi încasări conform legii, contribuţii
ale firmelor, organizaţiilor publice şi private pentru închirierea spaţiilor şi venituri din activităţi
specifice, servicii prestate, alte activităţi economice etc.). Autonomia administrativă priveşte
dreptul Universităţii de a administra şi gestiona patrimoniul, resursele materiale şi serviciile
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auxiliare, cu respectarea prevederilor legale. Patrimoniul Universităţii este intangibil şi garantat
prin lege. Fac parte din patrimoniul Universităţii totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor
didactice şi de cercetare şi dotările lor aferente, indiferent de titlul juridic sub care le utilizează.
Art. 7. (1) Comunitatea academică se situează, în ansamblul ei, în afara activităţilor şi
confruntărilor politice. Procesul de cercetare şi educaţie este incompatibil cu orice formă de
manifestare şi prozelitism politic sau de altă natură. Spaţiul Universităţii nu poate fi folosit
pentru activităţi politice.
(2) Procesul de studii în Universitate este bazat pe principiile şi drepturile fundamentale
ale omului.
Art. 8. Universitatea respectă principiile înscrise în:
a) Declaraţia de Libertate Academică şi Autonomie a Instituţiilor Superioare de Învăţământ de
la Lima (1988).
b) Carta Magna a Universităţilor Europene (Bologna, 1988).
c) Declaraţia de la Bologna privind aria europeană a învăţământului superior (1999).
II. MISIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII
Art. 9. Procesul educaţional în cadrul Universităţii are următoarea misiune:
a) crearea, păstrarea şi diseminarea cunoaşterii la nivel de excelenţă;
b) formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a
muncii;
c) crearea oportunităţilor de formare profesională pe parcursul întregii vieţi;
d) păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în contextul
diversităţii culturale.
Art. 10. Universitatea este o instituţie publică de învăţământ superior, care are drept scop
formarea iniţială şi continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul Ştiinţelor educaţiei,
Ştiinţelor umanistice, Ştiinţelor sociale, Arte, Ştiinţe exacte şi Asistenţă socială, asigurînd
acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, precum şi în dezvoltarea activităţii
de cercetare ştiinţifică la nivelul standardelor şi tendinţelor internaţionale.
Art. 11.
Universitatea este un centru de instruire universitară, ştiinţific, cultural şi de formare continuă,
avînd drept obiective:
a) organizarea învăţămîntului universitar şi postuniversitar modern, flexibil, în corespundere cu
standardele naţionale şi internaţionale;
b) formarea specialiştilor armonios dezvoltaţi, cu o ţinută morală decentă şi competenţe
indispensabile pentru exercitarea calificată a obligaţiilor profesionale;
c) formarea, promovarea şi perfecţionarea calificării profesionale, pedagogice, psihologice,
bioetice, deontologice şi ştiinţifice prin educaţie şi instruire continuă în sistemul
postuniversitar;
d) selectarea, orientarea şi pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor pentru activitatea practică în
domeniul educaţiei şi cercetării;
e) integrarea personalului didactico-ştiinţific universitar în activităţi extrauniversitare
(participări în consilii şi comisii pe lîngă Guvern, ministere, agenţii şi organe publice, în
colective mixte de cercetare, în calitate de consultanţi şi de experţi etc.);
f) promovarea şi dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice, acordarea de sprijin moral şi material
colaboratorilor Universităţii pentru participare la acţiunile ştiinţifice naţionale şi
internaţionale în baza performanţelor şi principiilor competitivităţii;
g) promovarea culturii naţionale şi universale;
5

h) implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi ale realizărilor naţionale şi internaţionale
avansate în domeniul educaţiei în scopul perfecţionării procesului de instruire universitară
iniţială şi continuă şi postuniversitară;
i) popularizarea realizărilor în domeniul educaţiei;
j) pregătirea universitară şi postuniversitară a cetăţenilor din alte ţări, în tradiţiile şcolii
superioare naţionale şi tendinţelor internaţionale;
k) asigurarea necesităţilor sociale de bază ale studenţilor;
l) promovarea şi dezvoltarea cooperării interuniversitare cu instituţii academice, centre de
cercetare - dezvoltare din alte ţări, a mobilităţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor,
angajaţilor universităţii;
m) cultivarea tradiţiei gîndirii libere, spiritului critic şi a democraţiei academice în spiritul
recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiului supremaţiei
legii;
n) promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe valori autentice, comunicare deschisă,
colaborare şi solidaritate, toleranţă, un cumul de cunoştinţe, atitudini, roluri şi relaţii,
concepte achiziţionate şi împărtăşite de membii comunităţii academice.
Art. 12. În scopul realizării obiectivelor menţionate, Universitatea desfăşoară următoarele
activităţi:
(1) Formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice calificate prin învăţământul
superior (licenţă, master, doctorat) şi formare profesională continuă a cadrelor didactice şi
manageriale din învăţămînt.
(2) Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin postdoctorat.
(3) Formarea specialiştilor prin învăţămînt cu frecvenţă la zi, învăţămînt cu frecvenţă
redusă, învăţămînt la distanţă, studii individuale şi prin programe de formare profesională
continuă şi recalificare profesională suplimentară.
(4) Realizarea cercetărilor ştiinţifice conform profilului.
(5) Realizarea activităţii editoriale.
(6) Organizarea activităţilor educaţionale curriculare şi extracurriculare cu studenţii şi
angajaţii universităţii.
Art. 13. UPSC are următoarele obligaţii:
a) să respecte legislaţia în vigoare, Carta universitară şi politicile naţionale în domeniul
învăţămîntului superior şi al cercetării-inovării;
b) să aplice şi să respecte reglementările în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea
calităţii în învăţămîntul superior universitar, postdoctoral, postuniversitar şi al cercetăriiinovării;
c) să asigure eficienţa managerială şi eficacitatea utilizării resurselor umane şi financiare;
d) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 14. Universitatea este în drept să-şi decidă modul de organizare şi funcţionare a structurii
sale academice şi administrative, activităţile didactice şi domeniile de cercetare ştiinţifică,
modalitatea de administrare şi sursele de finanţare, complementar Planului (Comenzii de Stat) de
pregătire a cadrelor de specialitate şi activităţii de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii şi a
Cartei universitare.
Art. 15. (1) Universitatea acordă:
a) diplome de licenţă, diplome de master, diplome de doctor, de doctor habilitat, diplome de
recalificare profesională;
b) certificate de studii academice postuniversitare, certificate pentru studii de scurtă durată,
formare continuă şi activităţi extracurriculare.
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(2) Pentru contribuţia unor personalităţi din ţară şi din străinătate la viaţa ştiinţifică,
culturală şi spirituală a lumii contemporane, Universitatea acordă diplome şi titluri onorifice, în
baza unui Regulament special.
III. AUTONOMIA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ. ALEGEREA
STRUCTURILOR DE CONDUCERE
Art. 16. Managementul Universităţii se axează pe:
(1) Principiul autonomiei universitare şi libertăţii academice.
(2) Principiul responsabilităţii publice.
(3) Principiul conducerii strategice.
(4) Principiul gestionării eficiente şi transparente.
Art. 17. Organele de conducere sunt: Senatul, Consiliul pentru dezvoltare strategică
instituţională, Consiliul ştiinţific, Consiliul facultăţii, Consiliul de administraţie şi Rectorul
instituţiei.
Art. 18. Structura Universității se constituie din Senat, Consiliul pentru dezvoltare strategică
instituţională, Consiliul ştiinţific, Consiliul de administraţie, Consiliul facultăţii, Consiliile
şcolilor doctorale, facultăţi, departamente, catedre, laboratoare, cabinete metodice, grupe
studenţeşti, biblioteca ştiinţifică, Departamentul managementul procesului de instruire,
Departamentul de asigurare a calităţii şi dezvoltare curriculară, Departamentul cercetare,
Departamentul relaţii internaţionale şi managementul proiectelor, Departamentul administrare şi
gospodărire, Direcţia economico-financiară şi gestionare, Serviciul resurse umane, Centrul
tehnologii informaţionale, Centrul de consiliere şi ghidare în carieră, Centrul de educaţie artistică
şi instruire complementară, Centre lingvistice.
(1) Senatul reprezintă organul colectiv suprem de conducere al Universităţii, care
activează în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(2) Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională este un organ de conducere ce
asigură managementul instituţional prin coordonarea procesului de elaborare a Planului de
dezvoltare strategică instituţională, monitorizarea, evaluarea eficienţei utilizării resurselor
financiare, aprobarea contractului-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii; drepturile de
proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic; organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
postul de rector în conformitate cu regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a
alegerilor, care activează în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(3) Consiliul ştiinţific monitorizează/dirijează activitatea şcolilor doctorale, activând în
baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(4) Consiliul de administraţie asigură conducerea executivă a Universităţii şi aplică
deciziile strategice ale Senatului, şi care activează în baza prezentei Carte şi a propriului
Regulament.
(5) Consiliul facultăţii constituie organismul decizional şi deliberativ la nivel de
facultate, care activează în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(6) Facultatea este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a universităţii
care are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ la ciclul I (Licenţă),
ciclul II (Masterat) şi ciclul III (Doctorat), cursurile de formare continuă a cadrelor didactice,
realizarea activităţilor didactice, educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, inovare şi dezvoltare
pentru unul sau mai multe domenii/specialităţi/specializări.
Structura organizatorică a Facultăţii cuprinde departamente/catedre, sectoare,
laboratoare ştiinţifice, centre, cabinete metodice şi alte subdiviziuni, activînd în baza prezentei
Carte şi a propriului Regulament.
Înfiinţarea, reorganizarea şi suspendarea activităţii facultăţii se realizează la propunerea
Consiliului de dezvoltare strategică şi se aprobă de Senatul Universităţii.
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(7) Departamentul este o structură independentă integrativă în cadrul universităţii şi
facultăţii, care are misiunea de asigurare a procesului de studii şi de management, activînd în
baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(8) Catedra este o subdiviziune a facultăţii sau a Universităţii, care organizează şi
realizează activităţi didactice, metodice şi ştiinţifice, activând în baza prezentei Carte şi a
propriului Regulament.
Catedra poate avea statut de catedră specială (componentă a facultăţii) şi generală
(universitară).
Înfiinţarea/suspendarea activităţii Catedrei se decide la propunerea Consiliului facultăţii,
Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională şi se aprobă de Senatul Universităţii.
(9) Laboratorul este o subdiviziune a facultăţii sau a catedrei, având drept scop
asigurarea efectuării lucrărilor practice şi de cercetare ştiinţifică la una sau mai multe unităţi de
curs/module conform planurilor de învăţământ, planurilor de cercetare ştiinţifică etc., activând în
baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(10) Cabinetul metodic reprezintă o subdiviziune a facultăţii sau a catedrei, care oferă
suport metodic personalului didactic al universităţii, studenţilor şi cadrelor didactice din
învăţământul general.
(11) Grupa academică constituie o entitate a facultăţii, creată pentru organizarea optimă
a activităţii didactice, ştiinţifice, educative, administrative etc.
(12) Departamentul managementul procesului de instruire este o subdiviziune
universitară, care are drept scop planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea procesului
de studii şi al activităţii didactice a profesorilor, activând în baza prezentei Carte şi a propriului
Regulament.
(13) Departamentul de asigurare a calităţii şi dezvoltare curriculară este o structură a
UPSC având misiunea de a realiza proiectarea, implementarea, coordonarea şi monitorizarea
Sistemului de Management al Calităţii la nivel instituţional, activând în baza prezentei Carte şi a
propriului Regulament.
(14) Departamentul cercetare ştiinţifică reprezintă o structură instituţională care
planifică, organizează, monitorizează şi evaluează activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare,
dezvoltare în cadrul universităţii, activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(15) Departamentul relaţii internaţionale şi managementul proiectelor reprezintă
structura universitară care promovează colaborări naţionale şi internaţionale între instituţiile de
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică în conformitate cu politicile statului, în vederea accederii
Universității la sistemul European al învăţământului superior şi antrenarea personalului academic
în elaborarea, participarea şi monitorizarea proiectelor la nivel instituţional, naţional şi
internaţional, activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(16) Centrul tehnologiilor informaţionale este o subdiviziune universitară ce asigură
infrastructura informatică, accesul la sursele informaţionale în procesul de educaţie, management
şi în cercetarea ştiinţifică, activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(17) Centrul de consiliere şi ghidare în carieră reprezintă structura universităţii ce
realizează orientarea şi proiectarea carierei, consiliere în carieră, consultanţă în formarea şi
integrarea socioprofesională a tinerilor, activând în baza prezentei Carte şi a propriului
Regulament.
(18) Centrul de educaţie artistică şi instruire complementară este o subdiviziune a
Universităţii ce are drept scop realizarea activităţilor cultural-artistice, educaţionale şi de
instruire complementară, pentru satisfacerea nevoilor de formare a tinerilor, organizarea utilă a
timpului liber, activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament
(19) Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă” este parte integrantă a sistemului
informaţional naţional, una din subdiviziunile de bază a Universităţii, care participă la procesul
de instruire, formare şi educare a studenţilor, în activitatea de cercetare şi formare continuă din
cadrul Universităţii, prin dezvoltarea unei baze info-documentare destinate susţinerii
curriculumului universitar, programelor de cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice,
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cercetătorilor şi altor categorii socioprofesionale din mediul universitar. Biblioteca asigură
accesul la informaţie prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne, formarea culturii
informaţiei a utilizatorilor, satisfacerea necesităţilor informaţionale a diferitor categorii de
utilizatori, activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
(20) Departamentul administrare şi gospodărire este o subdiviziune instituţională care
gestionează patrimoniul universităţii în scopuri educaţionale, de cercetare/dezvoltare şi pentru
servicii complementare (cămine, cantine, săli de sport etc.).
(21) Direcţia economico-financiară şi gestionare este o subdiviziune instituţională care
soluţionează probleme economice şi financiare: planifică, colectează, gestionează şi evaluează
utilizarea resurselor financiare ale Universităţii, activând în baza prezentei Carte şi a propriului
Regulament.
(22) Subdiviziunile structurale ale Universității îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele proprii, aprobate de Senat.
(23) Structura organizatorică a Universității este stabilită şi adoptată de Senatul
Universităţii, de comun acord cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Art. 19. (1) Personalul de conducere a Universităţii este format din Rector, Prorector, Decan,
Şef de departament şi/sau Şef de catedră.
(2) Conducerea operativă a Universității este asigurată de Rector, asistată de Prorectori,
cu sprijinul Consiliului de administraţie.
(3) Rectorul este executorul de buget al Universităţii.
(4) Rectorul este confirmat în post, în baza rezultatelor alegerilor, prin ordinul
Ministrului Educaţiei, în termen de cel mult 3 luni. Rectorul Universităţii este ales potrivit
prevederilor Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de
învăţământ superior din Republica Moldova din 20 februarie 2015, Regulamentului UPSC
privind alegerea Rectorului.
(5) Prorectorii sînt numiţi de Rector în termen de până la 6 luni de la data investirii în
funcţie. Universitatea are un număr de 3 prorectori cu atribuţii specifice definite în fişa postului,
în următoarele domenii de activitate: activitatea didactica; activitatea ştiinţifică şi relaţii
internaţionale; activitatea pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă, formare continuă şi activitate
financiară.
(6) Funcţia de decan şi şef de departament/catedră, conform Regulamentelor
instituţionale, sînt ocupate prin concurs public, organizat de Rector şi validat de Senat, în termen
de până la 6 luni din momentul anunţării postului vacant.
(7) Rectorul, prorectorii şi decanii îşi pot ocupa posturile nu mai mult de două termene
consecutive, a cîte 5 ani fiecare.
(8) Personalul de conducere a instituţiei poate cumula funcţii ştiinţifico-didactice şi
ştiinţifice în conformitate cu legislaţia muncii şi regulamentele instituţionale.
Art. 20. (1) Senatul Universităţii este cel mai înalt for de decizie şi deliberare. Regulamentele şi
hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii academice. Senatul
este format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, titulari în Universitate, în conformitate
cu Regulamentul instituţional elaborat în baza unui Regulament-cadru aprobat de Ministerul
Educaţiei.
(2) Membrii Senatului sunt aleşi pentru o perioadă de cinci ani, cu excepţia studenţilor,
ai căror reprezentanţi îşi pierd această calitate după un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
(3) Competenţele decizionale ale Senatului sunt următoarele:
a) asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
b) elaborează şi aprobă Carta universitară;
c) aprobă Planul de dezvoltare strategică instituţională;
d) aprobă bugetul anual al instituţiei;
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e) elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi
programelor academice, de cercetare şi creaţie artistică din cadrul instituţiei, precum şi
metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;
f) aprobă structura organizatorică şi funcţională a Universităţii;
g) elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a Rectorului, în conformitate
cu Regulamentul-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei;
h) aprobă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică
instituţională, propusă de Ministerul Educaţiei;
i) acordă titlurile de profesor emerit, Doctor Honoris Causa;
j) controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii specializate;
aprobă bilanţul anual al Rectorului şi al Consiliului de administraţie cu privire la activitatea
instituţiei, constituirea, derularea şi execuţia bugetară;
k) aprobă emblema, sigiliul, drapelul şi alte atribute ale Universităţii;
l) poate delega competenţe proprii structurilor de conducere subordonate;
m) acordă recompense şi aprobă sancţiuni, la propunerea Rectorului;
n) avizează componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară propusă de
Consiliul de administraţie şi o transmite spre aprobare Rectorului Universităţii;
o) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative.
(4) Senatul este condus de Rectorul instituţiei.
(5) Membrii senatului.
a) Membrii senatului instituţiei de învăţămînt superior se aleg prin vot direct şi secret din
personalul ştiinţifico-didactic şi nedidactic – ales prin votul secret al titularilor corpului
profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice, din studenţi – aleşi
de formaţiunile academice şi asociaţiile studenţeşti, din reprezentanţi ai organelor sindicale
– aleşi de organizaţiile sindicale, în conformitate cu Carta universitară.
b) Rectorul, prorectorii, decanii, preşedintele consiliului ştiinţific sunt membrii din oficiu ai
senatului.
c) Numărul total al membrilor senatului se stabileşte pe baza principiului reprezentativităţii
proporţionale, în dependenţă de contingentul de studenţi în Universitate la momentul
alegerilor.
d) Studenţii sînt reprezentaţi în senat în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor.
(6) Cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de expirare a mandatului senatului în exerciţiu,
acesta declanşează procesul de alegere a unui nou senat prin constituirea unei Comisii electorale
formată din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi şi organizaţii sindicale din cadrul instituţiei
de învăţămînt superior, ales prin vot de consiliile facultăţilor şi de structurile colective de
conducere ale organizaţiilor sindicale. Comisia electorală îşi alege prin vot preşedintele şi
secretarul. Componenţa nominală a Comisiei, preşedintele şi secretarul se confirmă prin hotărîre
a senatului, pe un termen de 5 ani. Procesele-verbale de alegere a membrilor Comisiei electorale
se păstrează pe întreaga durată de activitate a senatului. Comisia electorală elaborează şi face
public calendarul alegerilor membrilor senatului. Procesul electoral nu poate avea loc într-un
termen mai scurt de 15 zile de la anunţarea lor.
(7) Reprezentanţii cadrelor didactice şi ştiinţifice în senat sunt aleşi la adunarea generală
a corpului didactico-ştiinţific al facultăţilor prin vot direct şi secret. Reprezentanţii personalului
auxiliar, ai studenţilor şi studenţilor-doctoranzi sunt aleşi de sindicate şi organizaţiile studenţeşti
în modul stabilit prin statutele acestora. Rezultatele alegerilor vor fi consemnate în procese
verbale şi comunicate Comisiei electorale. Pentru supravegherea termenelor şi procedurii de
desfăşurare a alegerilor este obligatorie prezenţa a cel puţin unui membru al Comisiei electorale,
altul decât cel desemnat de structura care desfăşoară alegerile.
(8) Procesele-verbale privind rezultatele alegerilor membrilor senatului vor fi prezentate
în termen de 5 zile de la încheierea procesului electoral de către Comisia electorală în plenul
şedinţei senatului instituţiei de învăţămînt superior pentru validarea alegerilor şi emiterea
hotărîrii de constituire a noului senat şi de stabilire a perioadei mandatului acestuia.
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(9) Secretarul senatului este confirmat de senat la propunerea Rectorului.
Art. 21. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională este organul de conducere care
se întruneşte cel puţin o dată în trimestru, sau ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa
preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.
(1) Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională are următoarele competenţe şi
atribuţii:
a) coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională, care cuprinde
viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt şi acţiunile principale
pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, şi îl prezintă senatului pentru aprobare;
b) monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă senatului pentru
aprobare proiectul bugetului instituţiei de învăţămînt;
c) aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii;
d) asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de
transfer tehnologic;
e) ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, privind:
- dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel puţin 2/3 din numărul
voturilor membrilor;
- iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor
membrilor;
- metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
- activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de
afaceri;
- angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior;
f) organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de Rector în conformitate cu Regulamentul
instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.
(2) Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională se constituie din nouă membri,
după cum urmează:
a) trei membri desemnaţi: de Ministerul Educaţiei – 2 (doi) membri, de Ministerul Finanţelor –
1 (un) membru. Membrii desemnaţi nu pot avea calitatea de salariat în cadrul ministerelor
respective;
b) doi membri din rîndul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de conducere şi nu sînt
membri ai senatului, selectaţi prin vot secret de adunarea generală a membrilor consiliilor
facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţilor din senat şi din consiliile facultăţilor;
c) doi membri delegaţi din partea senatului care sînt experţi externi şi nu au calitatea de titulari
ai instituţiei respective;
d) Rectorul;
e) prorectorul responsabil de probleme financiare.
(3) Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională se desemnează pentru
un mandat de 5 ani.
(4) Preşedintele Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională este ales de
membrii acestuia. Angajaţii instituţiei nu pot fi aleşi în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru
dezvoltare strategică instituţională.
(5) Componenţa Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională trebuie să includă
economişti şi jurişti. Persoana desemnată de Ministerul Finanţelor trebuie să deţină competenţe
specifice privind monitorizarea şi auditarea financiară.
(6) La constituirea Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională se respectă
principiul egalităţii de gen.
(7) Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională desemnaţi de
Universitate beneficiază de o indemnizaţie lunară, cu excepţia Rectorului şi a prorectorului.
Indemnizaţia respectivă se plăteşte din bugetul Universităţii pentru membrii desemnaţi de
aceasta, iar pentru membrii desemnaţi de fondator şi ministerele de resort – din bugetul
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fondatorului. Cuantumul indemnizaţiei este de un salariu mediu pe economie pentru membri şi
de două salarii medii pe economie pentru preşedintele Consiliului.
(8) Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională poartă răspundere
pentru deciziile luate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(9) Senatul Universității face demersul necesar şi declanşează procedura de desemnare a
noilor membri ai Consiliului de dezvoltare strategică instituţională cu cel puţin 30 de zile
înaintea expirării mandatului membrilor în funcţie.
Art. 22. Consiliul ştiinţific
(1) Universitatea, în scopul organizării programelor de studii superioare de doctorat,
constituie un consiliu ştiinţific alcătuit din minimum 7 şi maximum 15 persoane.
(2) Consiliul ştiinţific (în continuare CȘ) este condus de un preşedinte, care este numit
în urma unui concurs public organizat de către instituţia care organizează studiile superioare de
doctorat, sau care reprezintă legal consorţiul ori parteneriatul organizator al studiilor superioare
de doctorat, conform acordului de parteneriat încheiat între instituţii.
(3) Activitatea CȘ este reglementată prin Regulamentul de organizare a studiilor
superioare de doctorat, ciclul III şi Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii de doctorat.
(4) Cel puţin un membru al CȘ este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al
conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale şi cel puţin un membru al Consiliului
ştiinţific este ales prin votul universal, direct, secret şi egal exprimat al studenţilor din cadrul
şcolii doctorale.
(5) Pot deţine calitatea de membru al CŞ persoanele din cadrul instituţiei sau din afara
acesteia, din ţară sau de peste hotare, personalităţi ştiinţifice precum şi reprezentanţi ai
studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din Universitate.
(6) Membrii CŞ care sunt cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să aibă
dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau peste hotare.
(7) Metodologia de desemnare a membrilor CŞ este aprobată de către Senatul
universităţii.
(8) Principalele atribuţii ale CŞ sunt:
a) elaborarea Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
de doctorat pe care îl supune aprobării Senatului;
b) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale;
c) selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală;
d) alte atribuţii specifice stabilite prin Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii de doctorat;
e) CŞ se întruneşte ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei
treimi din numărul membrilor săi.
(9) Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de preşedinte al
CŞ se face public cu cel puţin două luni înainte de data-limită de înscriere a candidaţilor pe
pagina principală a site-ului web al Universităţii şi publicării anunţului în Monitorul Oficial al
R.M. de către Universitate.
(10) La concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al CŞ se pot prezenta numai
persoane care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea dreptului de a
conduce doctorate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a anunţului privind scoaterea
la concurs a postului.
(11) Comisia de concurs este formată din 5 membri din ţară şi/sau din străinătate, dintre
care cel puţin 3 să fie din afara Universităţii. Cel puţin un membru al comisiei de concurs
activează într-o instituţie de învăţământ superior sau cercetare de peste hotare la data finalizării
concursului.
(12) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară
sau peste hotare.
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(13) În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul încheie cu persoana desemnată în
calitate de preşedinte al CŞ un contract de management pe o durată de 5 ani.
Art. 23. Consiliul Facultăţii
(1) Organul de conducere al facultăţii în Universitate este Consiliul facultăţii, care se
alege pe un termen de cinci ani. Membrii Consiliului facultăţii sunt, de regulă, persoane cu titlu
ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.
(2) Studenţii sînt reprezentaţi în Consiliul facultăţii în proporţie de 1/4 din numărul total
al membrilor.
(3) Consiliul facultăţii în exerciţiu declanşează procedurile de alegere a membrilor unui
nou consiliu cu cel puţin 30 de zile înaintea încheierii mandatului membrilor consiliului în
funcţie prin formarea Comisiei electorale a facultăţii. Fiecare catedră, departament, (subdiviziune
ştiinţifică) şi comitetele sindicale propun cîte un reprezentant în Comisia electorală a facultăţii.
Comisia electorală îşi alege preşedintele şi secretarul cu majoritatea simplă de voturi (dacă sînt
propuse două sau mai multe candidaturi).
(4) Componenţa nominală, preşedintele şi secretarul Comisiei electorale sînt confirmate
prin hotărîrea Consiliului facultăţii.
(5) Numărul total al membrilor Consiliului facultăţii şi membrii de drept ai acestuia se
stabilesc prin Regulamentul facultăţii.
(6) Membrii Consiliului facultăţii sînt aleşi prin vot direct şi secret al adunării generale
a cadrelor didactice şi ştiinţifice şi al organizaţiilor sindicale şi ale studenţilor, în conformitate cu
Regulamentul instituţional.
(7) Rezultatele alegerilor vor fi consemnate într-un proces-verbal al Comisiei electorale,
care se prezintă Consiliului facultăţii în decurs de 2 zile după expirarea termenului alegerilor
pentru validarea şi stabilirea perioadei mandatului noului Consiliu, consemnate prin hotărîrea
Consiliului facultăţii în funcţie.
(8) Pentru supravegherea termenelor şi procedurii de desfăşurare a alegerilor, la fiecare
departament/catedră (subdiviziune) este obligatorie prezenţa a cel puţin unuia dintre membrii
Comisiei electorale, care nu este membru titular al departamentului /catedrei (subdiviziunii) la
care se desfăşoară procesul electoral.
(9) Decanul facultăţii deţine funcţia de preşedinte al Consiliului facultăţii, iar în funcţia
de vicepreşedinte se confirmă, prin vot deschis al Consiliului, unul dintre prodecani. În cazul în
care în statele de funcţii ale facultăţii lipseşte funcţia de prodecan, acesta va fi ales la prima
şedinţă a Consiliului facultăţii din lista membrilor Consiliului. Secretarul Consiliului facultăţii
este ales la prima şedinţă a consiliului facultăţii din membrii acestuia.
(10) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Consiliului facultăţii se
adresează senatului UPSC în termen de cinci zile de la anunţarea hotărîrii Comisiei electorale.
Pentru examinarea contestaţiilor senatul formează o comisie. Comisia va prezenta senatului
concluziile respective în termen de trei zile. Hotărîrea senatului este definitivă. În cazul
constatării încălcării prevederilor prezentului Regulament de alegere a Consililui facultăţii,
senatul anulează rezultatele alegerilor şi anunţă un nou concurs.
Art. 24. Consiliul de administraţie
(1) Consiliul de administraţie asigură conducerea executivă a Universităţii şi aplică
deciziile strategice ale Senatului.
(2) Consiliul de administraţie este format din: Rector, prorectori, secretarul senatului,
decani, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul bibliotecii ştiinţifice, şeful Departamentului
administrare şi gospodărie, preşedintele Comitetului sindical al colaboratorilor, şeful
Departamentului managementul procesului de instruire şi un reprezentant al studenţilor, membru
al Senatului, desemnat de Senatul studenţesc.
(3) Rectorul poate invita la şedinţele Consiliului de administraţie reprezentanţi ai
sindicatului, ai asociaţiei studenţeşti sau orice altă persoană din Universitate sau din afara ei.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

(4) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe:
aplică hotărârile Senatului universitar;
propune Senatului universitar Structura organizatorică și funcțională a Universităţii;
asigură conducerea şi gestionarea operativă a Universităţii;
formulează către Senatul universitar propuneri cu privire la execuţia bugetară şi bilanţul
anual;
analizează şi avizează documentele supuse aprobării Senatului universitar;
aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor manageriale, didactice şi de cercetare;
propune candidaturi pentru comisiile şi consiliile naţionale din domeniul educaţiei şi
cercetării;
asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetareproiectare din Universitate;
aprobă sau, după caz, respinge solicitările personalului didactic titular de a desfăşura
activităţi didactice în afara universităţii;
avizează propunerile cu privire la personalul didactic pensionat, în vederea continuării
activităţii, conform legii;
analizează şi avizează propuneri cu privire la utilizarea resurselor bugetare pentru
întreţinerea, repararea şi dezvoltarea bazei materiale a universităţii;
coordonează achiziţiile publice;
analizează şi avizează propuneri cu privire la alocarea spaţiilor Universităţii;
aprobă activităţi propuse de facultăţi în beneficiul comunităţii universitare;
avizează acorduri de colaborare, propuse de facultăţi, cu parteneri din ţară şi din străinătate;
informează comunitatea universitară cu privire la hotărârile Senatului şi ale propriilor
decizii.

Art. 25. Personalul de conducere
(1) Posturile de decani, şefi departamente/catedre sînt ocupate prin concurs pe un
termen de cinci ani. Aceeaşi persoană poate ocupa postul de decan sau de şef
departament/catedră cel mult două termene consecutive, a cîte 5 ani fiecare.
(2) Rectorul iniţiază, prin intermediul comisiilor de concurs aprobate de senat,
concursul pentru funcţia de decan şi şef de departament/catedră, conform Regulamentului
instituţional, în termen de cel mult 6 luni din momentul devenirii vacante a funcţiei respective.
(3) O singură persoană nu poate cumula două posturi de conducere.
Art. 26. Dispoziţii speciale
(1) Prodecanii sînt selectaţi prin concurs, conform prevederilor regulamentelor
instituţionale.
(2) În cazul în care un membru al Comisiei electorale a universităţii, a facultăţii, este
propus ca membru al Consiliului sau al Senatului, se alege un nou membru al Comisiei din
partea aceleiaşi subdiviziuni.
(3) Componenţa nominală a comisiilor electorale şi a Consiliilor facultăţilor, precum şi
componenţa nominală a Senatului Universității, în caz de necesitate (cînd un membru al
Comisiei, Consiliului, Senatului a absolvit instituţia de învăţămînt sau s-a eliberat din funcţie), se
completează anual cu reprezentanţi ai subdiviziunilor respective.
IV. RESURSE UMANE. NORMELE DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIA ACADEMICĂ
Art. 27. (1) Personalul Universităţii este format din:
a) personal ştiinţifico-didactic: lector universitar, conferenţiar universitar, profesor universitar;
b) personal ştiinţific: cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific
coordonator, cercetător ştiinţific principal;
c) personal didactic: asistent universitar, maestru de concert, maistru de instruire, antrenor;
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d) personal didactic auxiliar: bibliotecar, inginer programator, laborant, laborant superior,
metodist;
e) alte categorii de personal: personal administrativ şi tehnic, secretar-referent, tehnician,
inginer-tehnician, medic, asistent medical, precum şi personal auxiliar şi de deservire.
Art. 28. Personalul Universităţii are dreptul:
a) să beneficieze de libertatea academică în conformitate cu prevederile Cartei universitare;
b) să publice studii, articole, volume sau opere de artă;
c) să candideze la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale;
d) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Universităţii;
e) să participe la soluţionarea problemelor universitare în conformitate cu prezenta Cartă şi
legislaţia în vigoare;
f) să se folosească de laboratoare, săli de curs, mijloace tehnice, fonduri de cărţi etc. în scopul
realizării sarcinilor didactice, ştiinţifice, curriculare şi extracurriculare;
g) la apărarea drepturilor de salariat, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală asupra
rezultatelor creaţiei ştiinţifice, culturale sau artistice;
h) să beneficieze de asigurare cu pensii, concedii, asistenţă medicală conform legislaţiei în
vigoare;
i) să se asocieze în organizaţii publice apolitice;
j) să se folosească de serviciile prestate de către subdiviziunile structurale ale Universităţii.
Art. 29. Personalul Universităţii este obligat:
a) să respecte prezenta Cartă, Regulamentul intern al Universităţii, Codul de etică şi alte
Regulamente în vigoare, care reglementează activitatea universităţii;
b) să respecte normele de etică şi deontologie profesională, valorile culturale naţionale şi
internaţionale, să educe o atitudine grijulie faţă de patrimoniul universitar şi mediul
înconjurător;
c) să respecte îndatoririle care decurg din Carta universitară, din contractul colectiv şi
individual de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare;
d) să nu se implice în propagandă şovină, naţionalistă, politică, de partid, militaristă în procesul
de instruire.
Art. 30. Cadrele didactice universitare pot deţine titlurile:
a) ştiinţifice – doctor şi doctor habilitat;
b) ştiinţifico-didactice – conferenţiar universitar şi profesor universitar.
Art. 31. Titlurile ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat se conferă de către universitate în baza
deciziei Comisiei de doctorat care se validează de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Atestare.
Art. 32. Titlurile ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi de profesor universitar se
conferă de către senatul instituţiei, în funcţie de domeniul ştiinţific, şi se confirmă de către
autoritatea naţională abilitată pentru confirmarea titlurilor ştiinţifice, în baza Regulamentelor din
domeniu.
Art. 33. Funcţiile didactice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice vacante se ocupă prin concurs în
conformitate cu Regulamentele în vigoare.
Art. 34. Drepturile cadrelor ştiinţifico-didactice, didactice şi ştiinţifice:
a) să aleagă şi să elaboreze programele de studii, formele şi metodele de predare, manualele şi
materialele didactice, ştiinţifice pe care le consideră adecvate pentru realizarea standardelor
instructive şi educaţionale de stat;
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b) să participe la perfecţionarea continuă a programelor de studii şi a curricula universitară, la
elaborarea suporturilor curriculare şi realizarea cercetărilor ştiinţifice;
c) să comunice liber rezultatele cercetărilor ştiinţifice în mediul universitar şi în afara lui;
d) să li se acorde un concediu cu sau fără păstrarea salariului de funcţie, pe un termen de 3 - 12
luni în scopul definitivării tezei de doctor şi de doctor habilitat;
e) să se antreneze prin diverse activităţi în formarea continuă;
f) să li se includă vechimea de muncă pedagogică desfăşurată în învăţămîntul preuniversitar în
activitatea didactică universitară;
g) să activeze prin cumul atît în cadrul Universităţii, cît şi în alte instituţii din ţară;
h) să beneficieze de concediu de odihnă anuală şi asistenţă medicală conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 35. Obligaţiile cadrelor didactice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice:
a) să realizeze la un înalt nivel profesional activitatea didactică, ştiinţifică, educativă;
b) să-şi perfecţioneze continuu calificarea profesională, măiestria pedagogică;
c) să respecte drepturile, să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii studenţilor,
doctoranzilor în procesul de învăţămînt;
d) să desfăşoare procesul de educaţie şi de instruire în spiritul respectului faţă de familie,
părinţi, adulţi, faţă de valorile culturale şi spirituale, naţionale şi universale, să cultive o
atitudine de respect faţă de legislaţia în vigoare.
Art. 36. (1) Normarea activităţii ştiinţifico-didactice şi de cercetare se constituie din:
a) activitatea didactică auditorială (contact direct cu studenţii);
b) activitatea didactică extraauditorială;
c) activitatea de cercetare, transfer tehnologic;
d) activitatea metodică;
e) alte activităţi prevăzute de regulamentul instituţional.
(2) Activitatea didactică se cuantifică în ore convenţionale în cadrul unei unităţi de
timp, de regulă, săptămână, semestru, an.
(3) Unitatea de timp pentru curs, seminar, activităţi de laborator şi lucrări practice este
de 2 ore convenţionale. Ora convenţională constituie 45 de minute.
(4) Activităţile incluse în norma ştiinţifico-didactică se cuantifică în ore convenţionale
în baza metodologiei aprobate de senatul universităţii.
(5) În norma didactică a asistentului universitar nu pot fi incluse ore de curs.
(6) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă ştiinţifico-didactică şi didactică,
realizată prin acumularea activităţilor menţionate la alin. (1), este de 35 de ore astronomice pe
săptămână.
(7) Norma ştiinţifico-didactică şi didactică se stabileşte diferenţiat în baza metodologiei
Universității.
(8) Norma de activitate a altor categorii de personal din universitate se stabileşte în
conformitate cu Codul muncii.
(9) Personalul de conducere a universităţii (Rector, prorector, decan, şef
departament/catedră) este angajat în funcţii manageriale şi poate cumula până la 0,5 din norma
didactică a lectorului, conferenţiarului sau profesorului universitar în conformitate cu
metodologia Universității.
Art. 37. Salarizarea cadrelor didactico-ştiinţifice şi didactice se efectuează în dependenţă de
funcţia ocupată, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, vechimea în muncă, performanţelor
didactice, ştiinţifice, în baza alocărilor financiare de la buget, precum şi a surselor extrabugetare
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 38. Evaluarea personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific:
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(1) Evaluarea personalului implicat în activitatea didactică şi de cercetare din
Universitate face parte din sistemul de asigurare a calităţii şi se realizează periodic în
conformitate cu metodologia Universității.
(2) Evaluarea cadrului didactic se efectuează în funcţie de performanţele didactice,
performanţele de cercetare, participarea la viaţa academică, de alte criterii prevăzute în
Regulamentul instituţional.
(3) Evaluarea personalului ştiinţifico-didactic, didactic şi ştiinţific se realizează de către:
a) administraţia instituţiei; b) Departamentul de asigurare a calităţii şi dezvoltare curriculară; c)
şeful de catedră; d) colegi şi auditori; e) studenţi; f) alte structuri abilitate.
(4) Evaluarea personalului ştiinţifico-didactic de către studenţi este obligatorie şi se
realizează conform metodologiei şi Regulamentului universitar.
Art. 39. Studenţii Universităţii au dreptul:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Universităţii, facultăţii;
b) să participe la rezolvarea problemelor stringente ale activităţii Universităţii şi ale vieţii
studenţeşti;
c) să-şi facă studiile la specialitatea aleasă în baza bugetului de stat sau prin contract cu taxă;
d) să facă studii conform unui plan individual şi în conformitate cu Regulamentele în vigoare;
e) să participe la activitatea de cercetare ştiinţifică;
f) să participe la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
g) să utilizeze spaţiile de studii şi utilajul, biblioteca, baza sportivă şi alte localuri pentru
activitatea culturală şi publică;
h) să aibă acces la asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia în vigoare;
i) să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile.
Art. 40. Studenţii Universităţii sunt obligaţi:
a) să obţină competenţe în domeniul specialităţii alese;
b) să îndeplinească în termene stabilite toate tipurile de lucrări prevăzute de planurile de studii
şi de programele respective;
c) să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Carta Universităţii, Regulamentul
intern al Universităţii, Codul de Etică, Regulamentul de funcţionare a căminelor
Universităţii, alte Regulamente ale Universităţii;
d) să gospodărească cu grijă materiile prime, materialele, combustibilii şi energia, înlaturând
orice neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor materiale.
NORMELE DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE ACADEMICĂ
Art. 41. Universitatea promovează consecvent principiile Codului de etică universitară, parte
componentă a prezentei Carte, care încurajează dezvoltarea unei culturi instituţionale bazate pe
legislaţia în vigoare, valori, principii şi norme morale.
Art. 42. Normele de comportare stabilite de Codul de etică universitară garantează dreptul la
opinie, libertatea exprimării şi libertatea academică.
Art. 43. Codul de etică universitară are rolul de a contribui la crearea unui climat favorabil
exprimării şi confruntării libere a părerilor, la promovarea şi evaluarea personalului în
exclusivitate pe baza valorii profesionale şi morale. De asemenea, acesta se defineşte ca un
instrument de eliminare a subiectivismului şi arbitrariului, precum şi a favoritismului sub toate
formele sale.
Art. 44. Codul de etică universitară se bazează pe următoarele valori şi principii:
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a) libertatea academică – universitară este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri
politice, religioase şi de putere economică, membrii acesteia fiind protejaţi faţă de cenzură,
manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării standardelor ştiinţifice şi ale responsabilităţii
profesionale;
b) dreptatea şi echitatea – membrii comunităţii universitare vor fi trataţi drept, corect şi
echitabil, instituţia adoptând măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de şanse, pentru
eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de
corupţie, favoritism şi nepotism;
c) profesionalismul – Universitatea se angajează să cultive un mediu favorabil pentru cercetare
şi competitivitate prin stimularea iniţiativei şi curiozităţii ştiinţifice, a eficienţei, calităţii şi
excelenţei profesionale;
d) onestitate, corectitudine intelectuală – Universitatea apără dreptul de proprietate intelectuală,
fiind interzisă orice fraudă intelectuală, cum ar fi plagiatul total sau parţial, copiatul în
cadrul examenelor şi a concursurilor, „fabricarea” rezultatelor cercetărilor, substituirea
lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, tentativele de corupere şi fraudă;
e) transparenţa – Universitatea respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de
informaţii care îi interesează pe membrii comunităţii universitare, pe potenţialii candidaţi, pe
absolvenţi şi instituţiile cu care colaborează, asigurând o informare consistentă şi corectă.
Prin aceasta se facilitează egalitatea de şanse în competiţie şi se asigură accesul echitabil la
resursele universitare. Universitatea interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea
informaţiilor la care au dreptul membrii săi;
f) respectul şi toleranţa – Universitatea promovează toleranţa faţă de diferenţele între persoane,
opinii, concepţii, credinţe şi preferinţe intelectuale şi nu permite manifestări rasiste, şovine,
xenofobe, misogine, hărţuire sexuală şi profesională.
Art. 45. (1) Prin Codul de etică universitară se urmăreşte ca în Universitate să se asigure şi să se
promoveze manifestarea liberă a spiritului de iniţiativă şi a respectului faţă de individ şi de
realizările sale, în raport cu ceilalţi indivizi şi cu Universitatea.
(2) Persoanele aflate în relaţii de soţi, afini şi rude pîna la gradul III nu pot ocupa,
concomitent, funcţii în Universitate, astfel încît să se găsească unul faţă de celălalt într-o poziţie
de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională şi nu pot fi numiţi în comisii de
doctorat, comisii de evaluare, comisii de concurs pe post, ale căror decizii afectează soţii, rudele,
afinii pîna la gradul III, inclusiv.
(3) Conflictul de interese apare atunci cînd o persoană are sau ar putea avea un interes
personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea
atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate.
(4) Interesul personal este reprezentat de orice fel de avantaj material sau de altă natură
obţinut în mod direct şi indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, de personalul didactic şi de
cercetare aflat în orice funcţie de conducere.
(5) În cazul în care o persoană se află în situaţia unui conflict de interese, aceasta are
obligaţia să informeze în scris, imediat, structura deliberativă sau persoana care ocupă o funcţie
ierarhică superioară.
Art. 46. Codul de etică universitară prevede măsurile educaţionale (teme de studiu în cadrul
disciplinelor din planul de învăţămînt), administrative (declaraţie de proprie răspundere a
autorilor şi îndrumătorilor privind originalitatea lucrărilor elaborate) şi tehnice (software destinat
verificării originalităţii lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat, a articolelor ştiinţifice sau a
altor asemenea lucrări), precum şi sancţiunile aferente.
Art. 47. (1) La nivelul universităţii, funcţionează Consiliul de etică universitară.
(2) Structura şi componenţa Consiliului de etică universitară este propus de Senatul
universităţii şi confirmat prin ordinul Rectorului Universității.
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Art. 48. (1) Membrii Consiliului de etică universitară sunt persoane cu prestigiu profesional şi
autoritate morală, care reprezintă cadre didactico-ştiinţifice, didactice, personal nedidactic,
studenţi, doctoranzi ai Universității.
(2) Nu pot fi membri ai Consiliului de etică universitară persoanele care ocupă vreuna
dintre funcţiile: Rector, prorector, decan, prodecan, şef de departament/catedră sau de centru.
Art. 49. Consiliul de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin
autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii
activităţilor de cercetare care se prezintă Rectorului şi Senatului universitar şi care constituie
un document public.
Art. 50. Hotărîrile Consiliului de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al
universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărîrile şi activitatea Consiliului de etică
universitară revine universităţii.
Art. 51. Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea
universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) falsificarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;
d) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a
calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, masterat sau doctorat.
Art. 52. Modalitatea de sancţionare şi tipul de sancţiune ce poate fi acordată de Consiliul de
etică universitară se stabilesc respectând prevederile Codului Muncii, stipulările Codului de
etică universitară, pentru fiecare situaţie apărută.
Art.53. Sancţiunile stabilite de Consiliul de etică universitară sunt puse în aplicare de către
Rector, în termen de 30 de zile după comunicarea scrisă a acestora.
Art. 54. Aspectele procedurale prin care Consiliul de etică şi deontologie universitară îşi îndeplineşte
atribuţiile sunt reglementate prin Codul de etică universitară.

V. ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Art. 55. (1) Formarea profesională se organizează în cadrul Universităţii programe de studii
universitare pe trei cicluri:
a) ciclul I - studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED),
b) ciclul II - studii superioare de master (nivelul 7 ISCED),
c) ciclul III - studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED),
fiecare având proceduri distincte de admitere şi de absolvire.
(2) Programele de studii superioare includ activităţi educaţionale şi de cercetare, care
asigură formarea într-un domeniu academic sau profesional avansat, în conformitate cu cadrul
normativ în vigoare.
(3) Studiile superioare se reglementează prin Nomenclatorul domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor.
Art. 56. (1) Programele de studii universitare se planifică şi se organizează în termenii creditelor
de studiu, în concordanţă cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).
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(2) Unitatea de măsură a intervalelor academice de studiu este semestrul. Cantitatea de
muncă intelectuală individuală a unui student într-un semestru corespunde cu 30 de credite de
studiu.
(3) Un credit de studiu reprezintă 30 de ore de activitate de învăţare în auditoriu (de
contact) şi activitate individuală.
(4) Numărul de credite de studii transferabile aferent fiecărui program de studii,
condiţiile privind obţinerea acestora, inclusiv pentru activităţile de voluntariat, condiţiile de
recunoaştere şi echivalare a studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate
şi criteriile de promovare a anului de studii se stabilesc prin regulamente aprobate de senatul
universităţii.
Art. 57. (1) Studiile superioare de licenţă şi de master se organizează prin următoarele forme de
învăţământ: a) cu frecvenţă la zi; b) cu frecvenţă redusă; c) la distanţă.
(2) Studiile superioare de doctorat se organizează prin formele de învăţământ: a) cu
frecvenţă la zi; b) cu frecvenţă redusă.
(3) Durata studiilor superioare de licenţă, ciclul I constituie pentru:
a) învăţământul cu frecvenţă la zi – 3-4 ani, respectiv, 180 - 240 credite de studiu;
b) învăţământul cu frecvenţă redusă – 4 ani, respectiv 180 credite de studiu.
(4) Durata studiilor superioare de master, ciclul II, este de 1-2 ani şi corespunde unui
număr de 90-120 ECTS.
(5) Durata studiilor superioare de doctorat, ciclul III, este de 3 ani pentru studii cu
frecvenţă la zi şi 4 ani pentru studii cu frecvenţă redusă şi corespunde unui număr de 180 ECTS.
Art. 58. Studiile doctorale se desfăşoară în cadrul Şcolilor Doctorale. Modul de organizare şi
funcţionare a Consiliului ştiinţific și a Şcolilor doctorale este prevăzut în Regulamentul
instituţional de organizare a studiilor universitare de doctorat.
Art. 59. (1) Universitatea organizează programe postuniversitare:
a) programe postdoctorale de cercetare avansată;
b) programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.
(2) Programele postuniversitare se susţin financiar prin taxe de studii, finanţare din
proiecte de cercetare cu finanţare naţională sau internaţională, finanţare din proiecte cu fonduri
nerambursabile etc.
Art. 60. (1) Studiile în Universitate se realizează: (a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat,
în limitele stabilite anual de Guvern; (b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice
sau juridice; (c) pe locuri cu finanţare mixtă.
Numărul de locuri este determinat pentru fiecare an prin decizia Guvernului RM, în
funcţie de necesităţile de specialişti pe piaţa muncii.
(2) Finanţarea serviciilor educaţionale prestate de Universitate, conform Planului
(Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de stat, se
asigură de către fondator (Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova).
(3) Studenţii ciclurilor I, II, III şi auditorii cursurilor de formare profesională,
înmatriculaţi la studii în bază de contract, achită taxa de studii/ instruire în modul stabilit în
contractul de pregătire a specialistului.
(4) Cuantumul taxei de studii este stabilit conform prevederilor legale anual de către
senatul universităţii şi comunicat tuturor celor interesaţi, inclusiv pe pagina web a Universităţii.
Art. 61. (1) Universitatea poate organiza în comun cu instituţii de învăţământ superior din
străinătate, în condiţiile legii, programe de studii comune, finalizate prin acordarea unor diplome
duble, multiple sau comune, recunoscute de statele de origine ale instituţiilor respective.
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(2) Universitatea poate organiza studii universitare de doctorat în cadrul consorţiilor sau
parteneriatelor naţionale şi internaţionale autorizate provizoriu sau acreditate, în condiţiile legii.
Art. 62. (1) Fiecare domeniu de studiu licenţă, master şi doctorat cuprinde una sau mai multe
specialităţi/specializări, individualizate prin documentele curriculare ale programului de studiu
(planuri de învăţământ şi curricula disciplinelor), care, prin competenţele şi finalităţile stabilite,
răspund nevoilor şi cerinţelor manifestate pe piaţa muncii.
(2) Planul de învăţământ al unui program de studii universitare se elaborează de catedra
de specialitate, Consiliul şcolii doctorale, ţinându-se seama de competenţele care trebuie
dobândite în cadrul ciclului de studii, nevoile şi cerinţele pieţei muncii, în concordanţă cu
profilul calificării definit în Cadrul Naţional al Calificărilor, se aprobă de către Senatul
Universităţii şi se confirmă de Ministerul Educaţiei.
(3) Structura documentelor curriculare este stabilită prin regulamente şi metodologii
specifice, adoptate prin hotărârea Senatului Universitar, în condiţiile legii.
Art. 63. (1) Admiterea în Universitate la un program de studii de licenţă, master ori doctorat se
organizează anual pe bază de concurs pentru fiecare program şi ciclu de studiu.
(2) Admiterea la programele de studii universitare se realizează în baza unui regulament
aprobat de Senatul Universităţii, în condiţiile legii.
(3) Student al Universităţii devine cetăţeanul din Republica Moldova, declarat admis
prin concurs în conformitate cu Regulamentul Universității.
(4) Cetăţenii din alte ţări devin studenţi ai Universităţii dacă îndeplinesc condiţiile
legale şi în conformitate cu Regulamentele în vigoare.
(5) Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de acces la
studii superioare universitare cu finanţare de la bugetul de stat, la fiecare ciclu de învăţământ.
(6) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două
programe de studii, dintre care doar la unul pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat.
Art. 64. (1) Anul universitar începe la 1 septembrie şi are o durată de 30 săptămâni, repartizate
în două semestre relativ egale, două sesiuni de examene, stagii de practică şi două vacanţe
(sărbătorile de iarnă şi Sfintele Paşti).
(2) Cursurile, lecţiile practice şi de laborator, seminariile, stagiile de practică se
realizează conform orarului semestrial, aprobat de către Rector.
(3) Studenţii sunt organizaţi în cadrul facultăţilor, al programelor de studii şi al
specializărilor pe ani de studii, serii de curs, grupe şi subgrupe.
Art. 65. Prezenţa studenţilor la toate activităţile didactice conform planurilor şi curricula de
studii (cursuri, lucrări practice, seminarii, stagii de practică etc.) este obligatorie.
Art. 66. Admiterea studenţilor la sesiunile de examen, susţinerea examenelor, evaluarea
competenţelor, exmatricularea şi restabilirea sunt efectuate conform Regulamentelor universitare
în vigoare.
Art. 67. (1) Performanţa academică a unui student pe parcursul unui program de studii este
determinată de evaluările formative şi sumative, realizate prin diverse modalităţi de evaluare.
(2) Modalităţile de evaluare formative şi sumative, subiectele evaluărilor şi bibliografia
pentru evaluare sunt făcute publice de cadrele ştiinţifico-didactice universitare.
Art. 68. Studiile universitare se finalizează, în condiţiile legii, prin:
a) examen de susţinere publică a tezei/proiectului de licenţă, pentru ciclul I, studii superioare
universitare de licenţă;
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b) examen de susţinere publică a tezei de master, pentru ciclul II, studii superioare universitare
de master;
c) examen de susţinere publică a tezei de doctorat, pentru ciclul III, studii superioare
universitare de doctorat.
Art. 69. (1) Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii desfăşurate în
Universitate sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate de
Universitate ca instituţie de învăţământ superior.
(2) Diplomele eliberate de Universitate corespunzător programelor de studii universitare
sunt înscrisuri oficiale şi nu pot fi emise decât pentru programele şi formele de studii acreditate
sau autorizate provizoriu.
Art. 70. (1) UPSC acordă următoarele tipuri de acte de studii: diploma de licenţă, diploma de
master, diploma de doctor, diploma de doctor habilitat, alte diplome, certificate şi atestate, în
condiţiile legii.
(2) În cazul programelor de studii organizate în cooperare cu o altă universitate, actele
de studii se eliberează în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituţionale, în condiţiile
legii.
Art. 71. (1) Modelul actelor de studii emise de Universitate este cel stabilit prin ordin al
Ministrului Educaţiei.
(2) Conţinutul şi formatul actelor de studii utilizate de Universitate sunt cele stabilite
prin hotărâre de Guvern.
Art. 72. (1) Programele de studii sunt supuse evaluării periodice academice interne şi externe, în
condiţiile legii.
(2) În cazul unor performanţe academice nesatisfăcătoare, Senatul Universității, la
propunerea Rectorului, pe baza evaluării interne şi externe, poate dispune reorganizarea sau
desfiinţarea programelor de studii sau a facultăţilor, departamentelor/catedrelor neperformante,
fără a prejudicia interesul studenţilor.
Art. 73. (1) Asigurarea calităţii procesului didactic şi managerial este o obligaţie a
Universităţii. Acest angajament este realizat în mod consecvent prin implementarea şi
optimizarea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, bazat pe dialog, transparenţă,
evaluare şi autoevaluare.
(2) Asigurarea calităţii este realizată printr-un ansamblu de acţiuni privind proiectarea,
implementarea, coordonarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii la nivel
instituţional. Sistemul de management al calităţii prevede aplicarea standardelor de calitate şi
evaluarea calităţii în cadrul Universităţii, în condiţiile legii, ale prezentei Carte şi ale
Regulamentului Universității.
Art. 74. (1) Sistemul instituţional de management al calităţii cuprinde structuri la nivel de
universitate, facultate, departament/catedră.
(2) La nivelul Universităţii funcţionează Departamentul de asigurare a calităţii şi
dezvoltare curriculară (DACDC), care reprezintă o structură funcţională autonomă, cu rol de
coordonare şi monitorizare, care urmăreşte implementarea strategiilor şi politicilor de asigurare a
calităţii, în raport cu viziunea, misiunea şi politica Universităţii, care activează în baza propriului
Regulament şi Plan anual de acţiuni.
Consiliul de asigurare a calităţii reprezintă un organ universitar colectiv cu funcţie
consultativă, care stabileşte, analizează şi recomandă decizii şi propuneri în domeniul asigurării
calităţii.
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(3) La nivel de facultate funcţionează Comisia de asigurare a calităţii care coordonează
procesul de asigurare a calităţii la nivel de facultate.
(4) la nivel de catedră, Comitetul de asigurare a calităţii răspunde de calitatea
întregului proces educaţional şi de realizarea obiectivelor generale şi specifice ale catedrei.
Art. 75. (1) Senatul Universităţii aprobă strategia şi regulamentul de organizare şi funcţionare a
sistemului de asigurare a calităţii.
(2) Conducerea operativă a sistemului de management al calităţii este asigurată de
prorectorul pentru activitatea didactică, responsabil de asigurarea calităţii, şef DACDC,
preşedinţii Comisiilor şi Comitetelor de asigurare a calităţii.
Art. 76. (1) DACDC planifică şi realizează managementul calităţii, asigură elaborarea,
implementarea actelor normative şi a procedurilor interne, organizează echipe de lucru pentru
instruirea personalului privind asigurarea calităţii.
(2) Comisiile, Comitetele de asigurare a calităţii efectuează analiza şi evaluarea calităţii
procesului de formare profesională a studenţilor, pe baza criteriilor interne, şi propune soluţii de
îmbunătăţire.
(3) Activitatea structurilor universitare care au în competenţă asigurarea calităţii se
circumscrie misiunii Universităţii şi obiectivelor de dezvoltare cuprinse în Planul Strategic.
VI.

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Art. 77. În Universitate activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi de creaţie artistică se
realizează în scopul producerii de cunoaştere, al formării profesionale a specialiştilor de înaltă
calificare.
Art. 78. Pentru cadrele didactice din Universitate în domeniul artelor sau sportului, activitatea de
creaţie artistică sau în domeniul sportului poate substitui activitatea de cercetare ştiinţifică.
Art. 79. Activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare se efectuează în cadrul catedrelor,
departamentelor, laboratoarelor, şcolilor doctorale şi altor unităţi proprii şi/sau în parteneriat cu
alte instituţii.
Art. 80. (1) Universitatea este organizaţie autonomă în domeniul cercetării. Autonomia
ştiinţifică este materializată prin dreptul de a:
a) iniţia şi desfăşura programe de cercetare ştiinţifică;
b) edita publicaţii ştiinţifice;
c) organiza în interiorul său centre, laboratoare, şcoli doctorale şi grupuri de cercetare;
d) participa la concursuri anunţate în vederea obţinerii granturilor;
e) participa la activităţile organizaţiilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
f) participa la Programele de cercetare ale UE, la alte sisteme de cooperare ştiinţifică
internaţională;
g) evalua pe baza propriilor criterii activitatea de cercetare ştiinţifică şi a adopta măsuri în
consecinţă.
(2) Interesul strategic al Universităţii în activitatea de cercetare ştiinţifică include
următoarele obiective:
a) efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative conform direcţiilor strategice
naţionale;
b) aplicarea realizărilor ştiinţifice în procesul didactic realizat în cadrul Universităţii;
c) pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare;
d) participarea la transferul competenţelor formate în domeniul vieţii sociale;
e) efectuarea expertizei şi avizarea materialelor ce ţin de profilul Universităţii.
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Art. 81. La Universitate cercetarea ştiinţifică se desfăşoară independent sau în unităţi de
cercetare.
(1) Unităţile de cercetare se pot constitui pe perioade determinate, în funcţie de buget,
surse de finanţare, nevoi ştiinţifice.
(2) Unităţile de cercetare au buget propriu, aprobat la început de an sau pe parcursul
anului financiar, în funcţie de resursele financiare. Unităţile de cercetare pot fi finanţate din
bugetul Universității sau din alte surse.
(3) În scopul finanţării activităţii de cercetare catedrele, facultăţile, şcolile doctorale,
unităţile autonome de cercetare se pot asocia cu centre de cercetare din ţară şi din străinătate pe
bază de acorduri, convenţii sau contracte.
Art. 82. Personalul ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul de a publica studii, articole, volume
sau opere de artă, de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, fără restricţii
ale libertăţii academice.
Art. 83. Modul de organizare şi desfăşurare a cercetării ştiinţifice în Universitate se
reglementează prin Carta universitară, Planul Strategic de dezvoltare instituţională a UPS,
Strategia de cercetare, Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de
studii doctorale şi prin alte acte normative.
Art. 84. Finanţarea cercetării în Universitate ca instituţie ofertantă de programe de master şi
doctorat se face în baza criteriilor de calitate şi performanţă, prin mecanisme distincte, stabilite
în regulamentul aprobat de Guvern, şi din alte surse legal constituite.
Art. 85. Finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, de
creaţie artistică şi sport se efectuează, exclusiv, pe bază de concurs, organizat de autoritatea
naţională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare.
Art. 86. Pentru activităţile de cercetare desfăşurate, angajaţii Universității pot beneficia de
finanţare instituţională acordată, prin concurs, în baza evaluării relevanţei şi a impactului social
al rezultatelor obţinute. Condiţiile concursului, metodologia evaluării, volumul finanţării
instituţionale, se stabilesc de autoritatea naţională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare şi se
aprobă de Guvern.
Art. 87. Universitatea este deţinătoare de drept a proprietăţii intelectuale generate din propria
activitate de cercetare finanţată de la bugetul de stat şi este autonomă în valorificarea rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice conform legislaţiei în vigoare.
Art. 88. În Universitate protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor
creaţiei ştiinţifice, culturale sau artistice este garantată şi se asigură în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
Art. 89. Universitatea se obligă să recompenseze autorii rezultatelor de cercetare care au devenit
obiect al dreptului de proprietate intelectuală cu cel puţin 15% din veniturile obţinute prin
comercializarea acestora.
VII. PRINCIPII DE COOPERARE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Activitatea Universităţii, la nivel naţional şi internaţional, se desfăşoară în condiţiile
respectării legislaţiei în vigoare şi tratatelor internaţionale la care a aderat Republica Moldova.
Departamentului Relaţii internaţionale şi managementul proiectelor va susţine şi implementa
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activităţi de internaţionalizare a Universităţii, de promovare a imaginii ei ca centru de cultură, de
studii şi cercetare în Republica Moldova şi peste hotare.
Cooperarea internaţională presupune:
a) dezvoltarea relaţiilor internaţionale prin colaborarea cu alte universităţi, institute de
cercetare-dezvoltare sau organizaţii internaţionale cu caracter academic, pe bază de acord;
b) facilitarea mobilităţii interuniversitare atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi;
c) atragerea de studenţi străini în programele de studii organizate în Universitate;
d) afilieri la organizaţii cu profil academic şi/sau societăţi ştiinţifice internaţionale;
e) participarea la programe academice de cercetare şi culturale internaţionale;
f) participarea la competiţii internaţionale;
g) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale;
h) organizarea de manifestări cu participare internaţională;
i) invitarea de specialişti din alte ţări la manifestările ştiinţifice organizate de universitate şi în
calitate de lectori;
j) participarea la programele finanţate de Uniunea Europeană şi de alte organisme naţionale şi
internaţionale.
Art. 90. Universitatea încheie acorduri bilaterale/ multilaterale de cooperare cu universităţi din
străinătate, precum şi formează consorţii în vederea desfăşurării de:
a) programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, inclusiv doctorat în cotutelă;
b) programe comune de cercetare ştiinţifică;
c) programe de mobilitate a studenţilor, cadrelor didactice şi de cercetare, precum şi a
personalului administrativ;
d) programe de organizare în comun a unor conferinţe internaţionale, a unor evenimente
ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive;
e) programe de organizare a unor mobilităţi academice pentru studenţi, cadre didactice, de
cercetare şi personal administrativ;
f) programe de editare în comun a unor publicaţii ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive.
Art. 91. Formele de cooperare internaţională în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
precum şi condiţiile iniţierii şi derulării de programe de studii se stabilesc printr-un regulament
adoptat de Senatul Universitar, în condiţiile legii.
Art. 92. Universitatea devine membru şi colaborează cu instituţiile de învăţământ, ştiinţifice,
culturale, artistice şi sportive, europene şi internaţionale, care, prin activităţile desfăşurate,
asigură integrarea UPSC în spaţiul european şi mondial al învăţământului superior, al cercetării
ştiinţifice, culturii, creaţiei artistice şi al performanţei sportive.
Art. 93. Universitatea încheie contracte cu instituţii publice, asociaţii obşteşti, agenţi economici
şi persoane private în vederea realizării unor programe de formare profesională continuă,
programe de consultanţă şi de transfer de know-how, programe de cercetare, în următoarele
condiţii:
a) valoarea contractelor să permită acoperirea tuturor cheltuielilor directe ocazionate de
desfăşurarea activităţilor prevăzute şi a cheltuielilor de regie ale Universității;
b) în desfăşurarea activităţilor să se respecte standardele de calitate ale Universității privind
cercetarea, procesul de studii şi de consultanţă.
Art. 94. Obiectul contractelor încheiate de Universitate cu instituţiile publice, organizaţii nonguvernamentale şi cu agenţii economici poate fi constituit din următoarele:
a) implementarea unor programe de studiu care răspund cerinţelor pieţei muncii, asigură
creşterea nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare şi care asigură
integrarea în sistemul educaţional a specialiştilor de prestigiu;
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b) realizarea unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă;
c) iniţierea şi derularea de parteneriate public-private în vederea dezvoltării bazei materiale a
Universității şi punerii în valoare a patrimoniului acesteia, în condiţiile legii;
d) dezvoltarea şi formarea continuă a membrilor comunităţii academice prin crearea unor
laboratoare şi platforme de cercetare ştiinţifică/creaţie universitară pentru personalul didactic
şi de cercetare, respectiv, de practică pentru studenţi;
e) promovarea ofertei educaţionale a Universității;
f) desfăşurarea practicii de specialitate şi a activităţilor aferente modulului pedagogic;
g) dezvoltarea profesională şi popularizarea ştiinţei în mediul socio-economic;
h) înfiinţarea de societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii.
VIII. AUTONOMIA FINANCIARĂ
Art. 95. Autonomia financiară a Universităţii se realizează prin:
a) dreptul Universităţii de a lua decizii privind managementul resurselor financiare, indiferent
de provenienţa lor, inclusiv a celor alocate din bugetul de stat, prin conturi bancare, în
conformitate cu principiile efectivităţii, eficienţei şi legalităţii;
b) gestionarea mijloacelor financiare, din diverse surse legale, şi a patrimoniului, în
conformitate cu Planul de Dezvoltare Instituţional şi modul stabilit de prezenta Cartă;
c) depunerea la depozit bancar a soldului de mijloace disponibil în contul bancar, realizat
supradeviz, cu excepţia granturilor externe;
d) stabilirea cuantumului taxelor de studii, de cazare în cămine, conform metodologiei aprobate
de Guvern, precum şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată,
coordonate cu fondatorul;
e) stabilirea programelor şi capacităţii ofertei instituţionale;
f) susţinerea socială a studenţilor şi angajaţilor;
g) acordarea burselor de studii şi de cercetare;
h) aprobarea bugetului;
i) gestionarea patrimoniului, dezvoltarea, extinderea bazei materiale a Universităţii;
j) atragerea resurselor financiare prin participarea la proiecte de cercetare, investiţionale în
baza cooperării cu diverşi parteneri naţionali şi internaţionali, inclusiv, prin parteneriat
public - privat;
k) crearea unităţilor şi subdiviziunilor de cercetare-inovare, dezvoltare, proiectare, prestări de
servicii şi alte activităţi legale.
Art. 96. Universitatea activează în condiţiile legii şi responsabilităţii publice, avînd la bază
următoarele surse de venituri:
a) mijloacele alocate de Fondator de la bugetul de stat pentru serviciile educaţionale acordate
de Universitate în baza contractului semnat de acesta, în scopul pregătirii cadrelor de
specialitate, conform Planului (Comenzii de Stat), pentru întreţinerea căminelor studenţeşti,
a studenţilor cu statut de orfan şi a celor aflaţi sub tutelă /curatelă;
b) mijloacele alocate din contul bugetului de stat pentru activităţi de cercetare – inovare,
obţinute prin concurs, organizate de structura abilitată;
c) veniturile obţinute în urma prestării serviciilor de cercetare-inovare, efectuate la comandă în
baza de contract cu taxă;
d) veniturile obţinute din cercetări ştiinţifice efectuate în baza proiectelor de cercetaredezvoltare naţionale şi internaţionale;
e) veniturile provenite din taxele de studii/instruire aplicate studenţilor ciclurilor 1,2 şi
doctoranzilor;
f) veniturile obţinute de la cursurile de formare profesională a cadrelor şi a cursurilor de
instruire continuă;
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g) veniturile obţinute în urma prestării serviciilor contra plată de la locaţiunea/arenda bunurilor
proprietate publică şi serviciile comunale aferente încăperilor date în chirie;
h) veniturile obţinute în urma prestării serviciilor contra plată pentru chirie (cazare) în căminele
studenţeşti;
i) veniturile obţinute în urma prestării serviciilor contra plată pentru cursurile de scurtă durată
în instruirea cursanţilor la Catedra Militară;
j) veniturile obţinute în urma prestării serviciilor contra plată pentru perfectarea şi eliberarea
documentelor de studii şi a duplicatelor acestora;
k) veniturile provenite din acumularea numărului necesar de credite la unităţile de curs/
modulele - restanţe;
l) veniturile în urma activităţilor tipografice, de multiplicare etc.;
m) veniturile obţinute în urma dobînzilor bancare de la depozitarea temporară a mijloacelor
financiare disponibile şi dobînzile aferente de la soldurile de mijloace băneşti bancare;
n) veniturile din sponsorizări şi donaţii;
o) veniturile din proiecte şi programe de dezvoltare;
p) alte venituri care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Art. 97. Finanţarea studiilor superioare este garantată în conformitate cu planul de admitere
(comanda de stat) aprobat anual de Guvern, în corespundere cu legislaţia în vigoare.
Art. 98. Relaţiile dintre fondator şi Universitate se reglementează prin legislaţie, precum şi prin
contractul încheiat între ei, în care sunt stipulate obligaţiile şi responsabilităţile părţilor de
alocare a mijloacelor financiare pentru serviciile educaţionale acordate.
Art. 99. Baza de calcul a mijloacelor, prevăzute în Legea bugetului de stat pentru serviciile
educaţionale, oferite de Universitate în vederea realizării Planului (Comenzii de Stat) de
pregătire a cadrelor de specialitate, o constituie volumul alocaţiilor aprobate în anul precedent,
ajustat la implicaţiile financiare în conformitate cu politicile aprobate în Cadrul Bugetar pe
Termen Mediu din anul precedent şi alţi factori, ce influenţează volumul cheltuielilor, Comanda
de Stat şi, de asemenea, ajustat la cheltuielile pentru măsuri de politici noi.
Art. 100. Pentru ajustarea cheltuielilor bugetului de stat la Planul (Comanda de Stat) de pregătire
a cadrelor de specialitate, pentru anul de elaborare a bugetului, se calculează numărul mediu al
studenţilor ciclurilor I, licenţă, şi II, masterat, studii integrate, doctoranzilor şi costul mediu total
per student. Pentru determinarea costului mediu total per student se utilizează datele privind
numărul mediu de studenţi ai ciclurilor I, licenţă, şi II, masterat, studii integrate, doctoranzi de la
învăţământul cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, corelat cu coeficientul 0,4 din raportul anual
privind efectivul de studenţi pentru doi ani anteriori anului de elaborare a proiectului bugetului.
Art. 101. Mijloacele financiare din contul bugetului de stat pentru serviciile educaţionale
acordate de Universitate, conform contractelor pentru realizarea Planului (Comenzii de Stat) de
pregătire a cadrelor de specialitate, încheiate între fondator şi Universitate, se alocă pe an
financiar cu repartizarea pe lunile anului. Mijloacele respective se transferă lunar pe contul
bancar al Universităţii de către fondator conform actului de primire-predare a serviciilor,
graficului şi volumului lunar de finanţare specificate în contract. Costul – standart per student cu
finanţare bugetară constituie baza pentru calcularea taxei de studii în conformitate cu normele în
vigoare.
Art. 102. Costul per student, stabilit de către fondator la repartizarea mijloacelor Universităţii,
include următoarele categorii de consumuri: salariale, care includ cheltuieli pentru remunerarea
muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală; de achiziţionare a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru
27

asigurarea desfăşurării procesului educaţional/de cercetare ştiinţifică, după caz; procurări de
mijloace fixe în scopuri educaţionale şi de cercetări ştiinţifice.
Art. 103. Universitatea dispune de resurse financiare pentru burse şi alte forme de ajutor social
alocate de fondator, precum şi pentru întreţinerea campusurilor/căminelor studenţeşti, conform
normelor stabilite prin acte normative.
Art. 104. Bugetul Universităţii privind veniturile și cheltuielile se elaborează anual, în baza
surselor prognozate de venituri şi cheltuieli cu respectare obligatorie a echilibrului acestora.
Art. 105. Proiectul bugetului anual al Universităţii se discută la comisia pentru dialog social
„angajator-salariaţi” şi se aprobă de către Senatul Universităţii, prezentat de către Consiliul
pentru dezvoltare strategică instituţională. Raportul privind executarea bugetului anual se
prezintă Senatului şi Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională de către Rector în
trimestrul I al anului calendaristic următor.
Art. 106. Universitatea posedă dreptul de activitate de antreprenoriat în concordanţă cu legislaţia
în vigoare, care prevede:
a) comercializarea mărfurilor achiziţionate;
b) prestarea serviciilor de mediaţie;
c) a fi părtaş cu cotă în activitatea altor instituţii (de instruire), organizaţii şi întreprinderi;
d) alte activităţi economice care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Art. 107. Terenurile ce aparţin Universităţii nu sunt impozabile. Înstrăinarea şi transmiterea
terenurilor şi fondurilor fixe ale Universităţii este efectuată în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art. 108. Programele şi activităţile de dezvoltare economică şi socială a Universității sunt
elaborate şi monitorizate de către Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională şi aprobate
de Senat.
Art. 109. Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare,
precum şi persoanele fizice, inclusiv din străinătate, care investesc mijloace proprii în
dezvoltarea sistemului educaţional din Universitate, beneficiază de facilităţi fiscale în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 110. Veniturile obţinute de Universitate din prestarea contra plată a serviciilor educaţionale
sînt intangibile şi se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea Universităţii.
Art. 111. Relaţiile dintre universitate şi persoanele fizice sau juridice se reglementează printr-un
contract de prestare contra plată a serviciilor educaţionale, în care sînt specificate drepturile şi
obligaţiile părţilor, durata studiilor şi mărimea taxei de studii.
Art. 112. Universitatea poate fi susţinută de asociaţii profesionale, de patronate şi autorităţi
tutelare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 113. Persoanele fizice şi juridice au dreptul să sprijine din mijloace proprii în condiţiile legii
şi să acopere cheltuielile de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice.
Art. 114. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională aprobă contractul – tip de studii,
cuantumul taxelor de studii şi metodologia de salarizare şi stimulare a personalului,
monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare.
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Art. 115. Pentru activităţi şi programe de studii, suplimentare faţă de pachetul standard de
servicii educaţionale finanţat de la bugetul de stat, se pot percepe taxe în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Art. 116. Realizarea mobilităţii academice în Universitate se va efectua în conformitate cu
mijloacele financiare aprobate prin Legea bugetului de stat.
Art. 117. Salariul lunar de funcţie a Rectorului Universităţii propus de Senat se stabileşte de
Ministerul Educaţiei.
Art. 118. Politica de contabilitate a Universităţii se elaborează în conformitate cu Legea
contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu standardele naţionale de contabilitate (S.N.C), cu
alte acte normative din domeniul contabilităţii, se coordonează cu Fondatorul şi se aprobă anual
prin ordinul Rectorului.
Art. 119. Rapoartele financiare, rapoartele fiscale şi statistice se întocmesc şi se prezintă în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Bilanţul anual al execuţiei bugetare este plasat pe site-ul
oficial al Universităţii pînă la 1 mai a perioadei de gestiune imediat următoare.
Art. 120. Universitatea prezintă trimestrial fondatorului rapoarte specifice, conform formularelor
aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor. Rapoartele generale la nivel de autoritate se
prezintă Ministerului Educaţiei, altor instituţii publice în termenele şi modul stabilit de legislaţia
în vigoare.
Art. 121. Valoarea Capitalului Social la 01.01.2015 în mărime de 252 159 583 lei 80 bani (două
sute cincizeci şi două mln. una sută cincizeci şi nouă mii cinci sute optzeci şi trei lei 80
bani), se reflectă în Carta Universităţii ca cotă parte a statului (fondator Ministerul Educaţiei).
Art. 122. Controlul respectării disciplinei financiare se efectuază de către organele abilitate cu
dreptul de control financiar, în modul stabilit de legislaţia RM.
IX. MODERNIZAREA, GESTIONAREA PATRIMONIULUI UNIVERSITĂŢII
Art. 123. Patrimoniul Universităţii este constituit din clădiri, instalaţii inginereşti, biblioteca cu
săli de lectură, laboratoare de cercetări, centre, ateliere, tipografie, muzeul „Ion Creangă”,
cantină, săli sportive, complexul sportiv, punct medical, Centrul de Instruire şi Reciclare din
com. Hincăuţi, r. Edineţ, baza de odihnă Vadul lui Vodă, echipamente, mijloace de transport,
utilaje şi alte bunuri materiale. Se foloseşte pentru scopuri educaţionale, de cercetare - inovare,
dezvoltare, precum şi pentru activităţi afiliate (cămine, cantine, săli de sport etc.).
Art. 124. Clădirile şi terenurile în / pe care Universitatea îşi desfăşoară activitatea fac parte din
domeniul public al statului şi nu pot fi înstrăinate.
Art. 125. Universitatea este în drept să procure din surse proprii, precum şi din orice alte surse
legale, bunuri imobile şi mobile, terenuri sau orice alt patrimoniu necesar pentru activitatea
educaţională. Bunurile respective reprezintă proprietatea Universităţii.
Art. 126. Universitatea poate primi utilaj, instalaţii, echipament tehnic, mijloace de transport,
spaţii locative, terenuri etc., de la ministere, departamente, agenţi economici şi autorităţile
administraţiei publice locale cu titlu de sponsorizări şi donaţii.
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Art. 127. Patrimoniul se înregistrează în contabilitate şi devine obiectul inventarierii periodice,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 128. Modernizarea patrimoniului universitar se face în baza fondurilor alocate din bugetul
Ministerului Educaţiei pe baza de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de
investiţii şi reparaţii capitale, precum şi din alte venituri extrabugetare.
Art. 129. Administrarea patrimoniului Universităţii se face, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, de către Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională cu avizul favorabil al
Senatului.
Art. 130. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională va întocmi anual şi va prezenta
spre aprobare Senatului un raport asupra stării patrimoniului Universităţii.
Art. 131. Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare şi de folosinţă asupra
bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor, în care are calitate de asociat,
acţionar sau de fondator, cu aprobarea Senatului Universităţii. Dreptul de folosinţă şi
administrare a bunurilor proprietate publică nu poate constitui un aport al Universităţii la
capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii. Închirierea bunurilor
disponibile din activul patrimonial se face în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Art. 132. Subdiviziunile Universităţii sunt responsabile de modul în care se utilizează spaţiile şi
mijloacele tehnice.
X. COLABORAREA UNIVERSITĂŢII CU SINDICATELE ŞI ORGANIZAŢIILE
STUDENŢEŞTI
Art. 133. Universitatea respectă principiul consultării partenerilor sociali, a sindicatelor şi a
organizaţiilor studenţeşti legal constituite, în luarea deciziilor.
Art. 134. Structurile de conducere ale Universităţii promovează dialogul social în relaţia cu
sindicatele angajaţilor şi studenţilor pentru a determina şi realiza drepturile şi interesele sociale şi
economice ale părţilor.
Art. 135. Principiile de colaborare ale Universităţii cu sindicatele sunt:
a) legalitatea;
b) egalitatea părţilor;
c) paritatea reprezentării părţilor;
d) respectarea de către părţi a normelor legislaţiei în vigoare;
e) evaluarea posibilităţilor reale de îndeplinire a angajamentelor asumate de părţi;
f) prioritatea metodelor şi procedurilor de conciliere şi efectuarea obligatorie de consultări ale
părţilor în probleme ce ţin de domeniul muncii şi al politicilor sociale;
g) renunţarea la acţiuni unilaterale care încalcă contractul colectiv de muncă şi informarea
reciprocă a părţilor despre schimbările de situaţie;
h) executarea obligatorie a contractului colectiv de muncă şi a altor înţelegeri;
i) controlul asupra îndeplinirii contractelor colective de muncă şi a convenţiilor colective;
j) răspunderea părţilor pentru nerespectarea angajamentelor asumate.
Art. 136. Colaborarea dintre structurile de conducere ale Universității şi sindicate rezidă în:
a) participarea reprezentanţilor Sindicatelor la luarea deciziilor în cadrul structurilor de
conducere ale Universităţii: Senatul Universităţii, Consiliile facultăţilor, Consiliul de
administraţie; Comisia de etică universitară;
30

b) negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul Universităţii, în
conformitate cu prevederile legilor în vigoare;
c) negocierea între cele două părţi pentru stingerea conflictelor de muncă şi a conflictelor de
interese;
d) informarea organizaţiilor sindicale cu privire la proiectele de dezvoltare instituţională,
normarea activităţii didactice, condiţiile de muncă ale salariaţilor, modul de stabilire a
suplimentelor, repartizarea spaţiului locativ etc.;
e) participarea la examinarea proiectelor de acte normative şi instituţionale, a propunerilor ce
vizează reformele în instituţie, la perfecţionarea legislaţiei muncii, la soluţionarea
conflictelor de muncă;
f) includerea reprezentanţilor de sindicat în comisii de analiză, de monitorizare, de recrutare şi
de concurs, de achiziţii etc.;
g) sprijinirea sindicatului în acţiunile orientate spre dezvoltarea carierei personale şi întărirea
statutului profesional al angajaţilor.
Art. 137. Organizaţiile studenţeşti sunt partenere în toate acţiunile pe care le promovează
Universitatea în plan naţional şi internaţional.
(1) Colaborarea structurilor de conducere ale Universităţii cu organizaţiile studenţeşti
are la bază principiile:
a) educaţia centrată pe student;
b) consultarea partenerilor din raportul educaţional;
c) transparenţa decizională;
d) respectarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor.
(2) Modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale Universității şi
organizaţiile studenţeşti legal constituite sunt următoarele:
a) informarea sistematică a organizaţiilor studenţeşti din cadrul Universităţii privind proiectele
de dezvoltare instituţională a Universității şi receptarea propunerilor, observaţiilor şi
solicitărilor acestora în legătură cu direcţiile strategice şi activităţile curente ale
Universității;
b) participarea studenţilor în toate acţiunile pe care le promovează Universitatea în privinţa
promovării imaginii acesteia, în demersuri de cercetare ştiinţifică şi parteneriate naţionale şi
internaţionale;
c) reprezentarea studenţilor la nivelul tuturor structurilor consultative, decizionale şi de
conducere din Universitate (Senatul Universităţii, Consiliile facultăţilor, Comisiile de etică
universitară, Comisia de cazare, Comisia de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară,
Comisiile/comitetele de asigurare a calităţii, precum şi în orice alte comisii).
Art. 138. Universitatea acordă susţinere logistică şi financiară, în funcţie de resursele
instituţionale disponibile, organizaţiilor sindicale şi studenţeşti în activităţile pe care le
preconizează: conferinţe, şcoli de vară, mese rotunde, activităţi culturale etc.
XI. REORGANIZAREA INSTITUŢIONALĂ. CONSTITUIREA DE FILIALE ŞI
REPREZENTANŢE
Art. 139. Reorganizarea Universităţii se efectuează de către fondator prin fuziune (contopire şi
absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare în condiţiile prevăzute de
legislaţia Republicii Moldova.
La reorganizarea Universităţii drepturile şi obligaţiunile acesteia sunt preluate de
succesorul de drept.
Art. 140. Controlul corespunderii activităţii Universităţii cu scopurile acesteia se exercită de
către fondator şi organele de administraţie ale Universităţii.
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Art. 141. Controlul respectării standardelor de asigurare a calităţii revine Ministerului Educaţiei
prin intermediul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii sau altei structuri abilitate în
domeniu.
Art. 142. (1) În scopul asigurării calităţii, sporirii eficienţei, asigurării vizibilităţii internaţionale
şi concentrării resurselor disponibile, Universitatea, conform legislaţiei în vigoare:
a) se poate asocia în consorţii cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste
hotare;
b) poate obţine statutul de filială a altor instituţii de învăţământ superior din ţară sau de peste
hotare;
c) poate fuziona cu alte instituţii, formând o singură instituţie de învăţămînt cu statut de
persoană juridică.
(2) Universitatea se poate asocia în consorţii şi cu organizaţii de cercetare, dezvoltare,
inovare sau de creaţie artistică, în baza unui contract de parteneriat, conform legislaţiei în
vigoare.
(3) Filială se consideră subdiviziunea separată a Universității care este situată în altă
parte şi care exercită unele din atribuţiile acesteia. Reprezentanţă se consideră subdiviziunea
separată a Universității care este situată în altă parte şi care apără şi reprezintă interesele
Universităţii, încheie, în numele acesteia, tranzacţii şi înfăptuieşte alte acţiuni de drept.
(4) Filialele şi reprezentanţele Universității nu sunt persoane juridice şi acţionează în
numele Universității. Acestora li se atribuie bunuri din patrimoniul Universității şi activează în
baza regulamentului aprobat de Universitate. Şeful filialei (reprezentanţei) este numit de
Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională cu aprobarea Senatului şi activează în
temeiul mandatului ce i s-a eliberat. Filialele au balanţe proprii care fac parte din balanţa
centralizată a Universității.
(5) Universitatea poartă răspundere pentru obligaţiile asumate de filiale şi reprezentanţe,
iar ultimele poartă raspundere pentru obligaţiile Universității.
(6) Reorganizarea Universității se poate efectua în modul stabilit de Guvern, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
XII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 143. Prezenta Cartă se adoptă de către Senatul Universităţii cu votul a cel puţin 50% + 1 din
numărul membrilor Senatului.
Art. 144. Pentru modificarea prezentei Carte este necesară propunerea venită din partea
Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională, Consiliilor facultăţilor, Consiliului de
Administraţie, membrilor senatului şi care trebuie să aibă acordul a minimum 50% + 1 din
numărul membrilor Senatului.
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ANEXA I.
Elemente de identitate vizuală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun.
Chişinău
Stema şi drapelul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău
sunt însemnele oficiale ale Universităţii, aprobate de Comisia Naţională de Heraldică.
Drapelul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău reprezintă
o pânză dreptunghiulară (2:3), albă, având în centru stema Universităţii.

Stema Universităţii este identificată prin imaginea de mai jos şi descrierea ei heraldică:

Pe albastru, o creangă bătrână de măr aşezată în bară, cu vîrful în jos, de aur, înflorită de
argint şi însoţită în cîmpul liber de o acvilă conturnată de aur stând pe o carte de argint.
Scutul timbrat de un beret universitar negru, cu ciucure de aur.
Deviza, cu litere negre pe o panglică de aur: „DISCE UT DOCEAS” („Învaţă pentru ca
să-i înveţi pe alţii”).
Sigiliul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău este de formă
ovală cu Stema de Stat.
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Descrierea stemei Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău
Culoarea albastră a câmpului scutului stemei a fost aleasă de Universitate ca simbol
heraldic al perseverenţei şi fidelităţii. În acelaşi timp, albastrul este culoarea ce identifică Europa
şi civilizaţia europeană, astfel exprimându-se ataşamentul faţă de valorile occidentale. Este de
remarcat şi imaginea romantică a albastrului ca o culoare a infinitului, a aspiraţiilor înalte şi a
viselor. Dintre planete azurul heraldic se asociază cu Jupiter, iar, dintre pietrele preţioase - cu
safirul.
Prima mobilă heraldică ca importanţă în acest blazon este creanga înflorită de măr.
Alegerea acestei embleme se datorează câtorva considerente.
În primul rînd, creanga apare ca armă grăitoare, cu referinţă directă la numele patronului
spiritual al Universităţii – clasicul literaturii române - Ion Creangă. Se ştie că acesta nu a avut o
stemă de familie cunoscută, încât apelarea retroactivă la cel mai simplu şi universal procedeu
heraldic de simbolizare (procedeul armelor grăitoare) apare ca o soluţie simplă, fără pretenţii şi
extrem de individualizatoare.
Al doilea motiv de interes pentru creanga de măr se datorează faptului că mărul este
copacul care rodeşte fructul cunoaşterii binelui şi răului. În tradiţia folclorică românească mărul
apare ca arborele biblic al vieţii (substitut biblic al bradului), arborele paradisului, căruia i se
datorează atât pedeapsa pentru încălcarea interdicţiei divine, cât şi recompensa divină, căci sub
umbra mărului stă masa întinsă cu bunătăţile raiului şi la umbra lui se văd stând la masă
Dumnezeu cu sfinţii atunci cînd se deschid cerurile.
Cel de-al treilea motiv pentru desemnarea ramurii de măr ca emblemă este semnificaţia
mitologică a mărului ca fruct al tinereţii şi întineririi, al prospeţimii şi reînnoirii, al regenerării
vieţii, în mai multe mitologii, inclusiv, în cea românească.
Aceloraşi trei considerente li se datorează chipul şi cromatica crengii de măr. Aceasta
apare de aur pentru că este o părticică din mărul cu mere de aur din Rai. Aurul este de asemenea
un simbol heraldic al vechimii şi nobleţei, semnificaţie accentuată prin bătrâneţea ramurii, cu
aluzie la vechimea, valoarea şi prestigiul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din
Chişinău. În acelaşi timp, această ramură bătrână înfloreşte copios, în semn că este încă în stare
să rodească, şi aceste flori sunt de argint (albe), deoarece argintul (albul) heraldic este culoarea
inocenţei, curăţeniei, înţelepciunii. Astfel, bătrânul trunchi al mărului de aur, constituit din
corpul profesoral, dă roadă unor flori de argint – studenţi şi viitori pedagogi – cu inima şi
gândurile curate, care îşi vor împărtăşi înţelepciunea elevilor din şcoli. În acest context cromatic,
ca o întărire a bunei alegeri a smalturilor heraldice, poate fi citat şi un colind popular referitor la
mărul din Rai: „un boier bătrân (...)/ ce-mi are locuţ bun în Rai,/ unde-s mese-ntinse/ şi făclii
aprinse./ Jur-prejur de mese,/ scaune girese;/ din mijloc de mese,/ măru-i mărgărit,/ măru-i
înflorit,/ florile-s de-argint,/ merele-s de aur”. În sfârşit, pentru a încheia subiectul cromatic,
merită a fi citat versul „flori dalbe de măr”, atât de frecvent în colindul popular.
Cea de-a doua emblemă ca importanţă în această stemă este cartea. În general, cartea
este un simbol universal al ştiinţei şi înţelepciunii şi însemnul tradiţional al majorităţii stemelor
instituţiilor de învăţământ. În acelaşi timp, ridicată la un alt nivel al înţelegerii, cartea reprezintă
un simbol al universului însuşi – simbol cuprinzând totalitatea legilor şi tainelor divine, care nu
sunt dezvăluite decât celor iniţiaţi. În heraldică, cartea poate fi reprezentată în două forme:
închisă sau deschisă. Cartea închisă este un simbol mai vechi şi are o reprezentare tradiţională
cu o vădită aluzie la Biblie – Cartea Cărţilor. O carte închisă semnifică materia virgină şi plină
de taină; odată deschisă ea îşi lasă înţeles conţinutul celui iniţiat şi semnifică materia fecundată.
Astfel cartea închisă, plină de înţelepciune reprezintă tentaţia cunoaşterii şi este aici simbolul
direct al universităţii – for al iniţierii în ştiinţe. Cartea este de argint din acelaşi motiv al dorinţei
de a marca inocenţa cititorului, curăţenia intenţiilor lui, dar şi a intenţiilor autorului,
înţelepciunea intrinsecă.
Cea de-a treia mobilă distinctă a blazonului universitar este acvila de aur. Apare în
poziţie heraldizată şi smaltată de aur, deoarece este preluată din stema în vigoare a municipiului
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Chişinău şi semnifică faptul că Universitatea „Ion Creangă” se află în acest oraş. Acvila este
conturnată în semn de curtoazie faţă de creanga de măr spre care îşi îndreaptă privirea. Ea stă pe
carte ca pe un soclu, parcă stăpânind-o, parcă fiind înălţată de carte.
Stema este concepută în conformitate cu normele stabilite pentru blazoanele
universitare din Republica Moldova. Acest lucru se referă atât la forma scutului heraldic, cât şi la
decorurile exterioare ale scutului.
Scutul este timbrat de un beret universitar, numit şi tocă, – unul din cele patru (alături
de catedră, cartea deschisă şi inelul de aur) însemne ale funcţiei de profesor în evul mediu, astăzi
utilizat numai în cadrul unor ceremonii universitare oficiale, atât de profesori, cât şi de studenţi.
De obicei, beretul pentru universitari era de culoare neagră, culoare păstrată şi în această stemă.
Ciucurele de aur al beretului simbolizează poziţia superioară a Universităţii în ierarhia
instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova.
Deviza „DISCE UT DOCEAS” („Învaţă pentru ca să-i înveţi pe alţii”) a fost aleasă de
universitarii-înşişi şi exprimă crezul corpului profesoral, al studenţilor şi al absolvenţilor
Universităţii. Este un dicton celebru din latina medievală.
Drapelul a fost elaborat în baza stemei, în formula tradiţională pentru drapelele
universitare din Republica Moldova.
Albul pânzei drapelului Universităţii, pe lângă semnificaţiile heraldice arătate deja,
este şi albul filei de hârtie pe care se fixează cunoştinţele pentru a fi perpetuate.
(Autorul drapelului şi stemei Universităţii - Dr. Silviu TABAC, pictor Iurie Caminschi.
Însemnele oficiale ale Universităţii au fost aprobate la şedinţa Comisiei Naţionale de Heraldică
a Republicii Moldova din 10 noiembrie 2010)

35

