Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chişinău

AMENDAMENTE LA CARTA UNIVERSITĂŢII PEDAGOGICE DE STAT „ION
CREANGĂ” DIN CHIŞINĂU
Hotărârea Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
din 29.10.2015, proces-verbal nr. 2
A completa Art. 20, punctul 5 (b) în modul următor:
Rectorul, prorectorii, decanii, preşedintele consiliului ştiinţific, preşedintele comitetului
sindical al colaboratorilor, preşedintele comitetului sindical al studenţilor şi preşedintele senatului
studenţesc sunt membrii din oficiu ai senatului.
Hotărârea Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
din 31.03.2016, proces-verbal nr. 7
1. A unifica în Art. 20, p. 3, lit. n; Art. 47, p. 1, 2; Art. 48, p. 1,2; Art. 49; Art. 50; Art. 52; Art.
53, Art. 54; Art. 136, lit. a denumirea comisiei din Comisia de etică şi deontologie profesională
universitară, Consiliul de etică universitară. Consiliul de etică şi deontologie universitară în
Comisia de etică şi deontologie profesională.
2. A redacta în Art. 18 denumirea din Serviciul resurse umane în Departamentul Resurse Umane.
3. A include în Art. 18 p. 21, lit. (a): Departamentul Resurse Umane este o subdiviziune
instituţională ce promovează şi implementează un management eficient al resurselor umane în
cadrul universităţii, activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
Hotărârea Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
din 28.04.2016, proces-verbal nr. 8
1. A redacta Art. 18, p. 6 (alin. 3) în formula: înfiinţarea, reorganizarea şi suspendarea activităţii
facultăţii se realizează la propunerea Consiliului de dezvoltare strategică şi se aprobă de
Senatul Universităţii.
2. A redacta Art. 18, p. 8 (alin. 3) în formula: înfiinţarea/suspendarea activităţii Catedrei se decide
la propunerea Consiliului facultăţii, Consiliului de administraţie şi se aprobă de Senatul
Universităţii.
Hotărârea Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
din 28.09.2016, proces-verbal nr. 1
A completa Art. 63, punctul 4 în modul următor:
a) în exercitarea autonomiei Universitatea poate organiza şi desfăşura procesul de studii atât în
incinta Universităţii, cât şi în afara acesteia, inclusiv în afara Republicii Moldova, în funcţie de
existenţa unor formaţiuni academice plasate compact în zone geografice distincte de sediul
Universităţii.
b) în incinta Universităţii se va respecta realizarea a cel puţin 1/3 din numărul de ore de contact
direct şi organizarea examenului de finalizare a studiilor.
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Hotărârea Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
din 26.04.2018, proces-verbal nr. 9
1. A modifica în conţinutul Cartei denumirea instituţiei în formula:
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”din Chişinău
2. A redacta art. 5 în următoarea formulă:
Regulamentele de funcţionare ale subdiviziunilor structurale ale Universităţii sunt elaborate în
conformitate cu legislaţia în vigoare, prezenta Cartă, sunt aprobate de Senat şi puse în aplicare
prin ordinul rectorului.
3. A redacta art. 17 în următoarea formulă:
Sistemul organelor de conducere ale Universităţii este format din Senat, Consiliul pentru
Dezvoltare Strategică Instituţională, Consiliul Ştiinţific, Consiliul de Administraţie, Rectorul,
Consiliul Facultăţii.
4. A completa art. 19 după alin.(3) cu un aliniat nou (31) cu următorul cuprins:
Rectorul are următoarele drepturi şi obligaţiuni generale:
• aprobă schema de încadrare şi statele de funcţii ale Universităţii;
• emite ordine şi dispoziţii cu privire la toate domeniile de activitate universitară;
• numeşte în funcţie şi concediază prorectorii, în condiţiile legii;
• numeşte prin ordin în funcţii ştiinţifico-didactice, de cercetare sau de conducere
persoanele alese pe bază de concurs;
• angajează şi concediază conducătorii subdiviziunilor structurale ale Universităţii, care nu
se aleg pe bază de concurs;
• în caz de vacanţă a funcţiei numeşte şi destituie persoane în funcţii de conducere ce se
ocupă prin concurs, care vor exercita interimatul funcţiei până la anunţarea concursului în
modul stabilit.
• încheie contracte individuale de muncă la angajarea personalului universitar;
• pune în aplicare prin ordin şi asigură realizarea deciziilor adoptate şi actelor aprobate de
către Senat, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională, Consiliul Ştiinţific şi
Consiliul de Administraţie;
• gestionează şi supraveghează formarea şi utilizarea fondurilor fixe şi circulante ale
Universităţii;
• gestionează sursele financiare provenite din veniturile proprii din taxe de studii, servicii
acordate şi lucrări executate contra plată şi din alte activităţi specifice, conform
nomenclatorului serviciilor prestate, aprobat în modul stabilit;
• deschide conturi, inclusiv valutare, în instituţiile bancare şi este ordonatorul de finanţe şi
credite ale Universităţii;
• coordonează activitatea didactică, ştiinţifică, administrativă, economică şi financiară a
Universităţii;
• semnează contractele de cooperare încheiate cu instituţii, întreprinderi şi organizaţii
naţionale şi internaţionale;
• asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii universitare, precum şi condiţiile de studii,
de muncă şi social-economice ale personalului şi studenţilor;
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poartă răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a întregii activităţi instituţionale
universitare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. A completa art.27 cu un aliniat nou (2) cu următorul cuprins:
a) Personalul ştiinţifico-didactic şi personalul didactic al Universităţii poate fi titular sau
asociat.
b) Personalul titular este personalul care ocupă o funcţie ştiinţifico-didactică sau didactică, a
cărui activitate de bază se desfăşoară la Universitate şi care este înscris nominal în
schema de încadrare a Universităţii.
Hotărârea Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
din 31.01.2019, proces-verbal nr. 8
1. A modifica şi redacta art. 18 în următoarea formulă:
Structura organizatorică a Universităţii se constituie din Senat, Consiliul pentru Dezvoltare
Strategică Instituţională, Consiliul ştiinţific, Consiliul de Administraţie, Consiliile facultăţilor,
Biroul Studii Doctorale şi Postdoctorale, Consiliile şcolilor doctorale, secţii, facultăţi, catedre,
laboratoare, grupe studenţeşti, Biblioteca Ştiinţifică, Direcţia Economico - Financiară şi Gestionare,
Secţia Managementul Procesului de Instruire, Secţia Asigurare a Calităţii şi Dezvoltare Curriculară,
Secţia Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale, Secţia Administrare şi Gospodărire, Secţia
Resurse Umane, Secţia Tehnologii Informaţionale, Secţia Consiliere, Ghidare în carieră şi Educaţie
artistică, Secţia Poligrafie, Centre lingvistice, Centre de resurse curriculare, Cancelaria.
2. A modifica şi redacta art. 18, pct.7 în următoarea formulă:
Secţia este o structură independentă integrativă în cadrul Universităţii, care are misiunea de
asigurare a procesului de studii şi de management eficient al instituţiei, activând în baza prezentei
Carte şi a propriului Regulament.
3. A înlocui sintagmele „departament” „centru”, cu „secţia” în art. 5; art. 18, pct. 12,13, 14, 16,
17,20; art. 19, pct. 1,6; art. 20, pct. 5 (a); art. 23, pct.3, 8; art. 24, pct.2; art. 25, pct. 1,2; art. 36,
pct.9; art.38, pct.3; art.48, pct.2; art.72, pct.2; art. 74, pct.l, 2; art.79
4. A modifica şi redacta art. 18, pct. 14 în următoarea formulă:
Secţia Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale reprezintă subdiviziunea
instituţională care contribuie la promovarea şi implementarea politicii de stat în sfera
cercetării fundamentale şi aplicative în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a
sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova şi a politicilor de internaţionalizare şi
extindere a relaţiilor internaţionale ale Universităţii, în vederea creşterii gradului de
integrare în structurile de învăţământ şi cercetare naţionale şi internaţionale, activând în baza
prezentei Carte şi a propriului Regulament.
5. A modifica şi redacta art. 18, pct. 17 în următoarea formulă:
Secţia Consiliere, Ghidare în carieră şi Educaţie artistică reprezintă structura universităţii ce
realizează orientarea şi proiectarea carierei, consiliere în carieră, consultanţă în formarea şi
integrarea socioprofesională a tinerilor, precum şi proiectarea, realizarea evenimentelor culturalartistice la nivel instituţional, activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
6. A modifica art. 18, pct. 15 în următoarea formulă:
Cancelaria este o subdiviziune instituţională ce promovează şi implementează un management
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eficient al documentelor în cadrul universităţii, activând în baza prezentei Carte şi a propriului
Regulament.
7. A modifica art. 18, pct. 18 în următoarea formulă:
Secţia Poligrafie este o subdiviziune instituţională ce are misiunea prioritară de prestare a
serviciilor editoriale şi poligrafice subdiviziunilor universitare şi angajaţilor universităţii,
activând în baza prezentei Carte şi a propriului Regulament.
8. A redacta denumirea în Cap. VII, alineat 1, din Departamentului Relaţii internaţionale şi
managementul proiectelor în formula: Secţia Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale.
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