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Regulament privind organizarea şi
funcţionarea CNIDE Clasa Viitorului

L DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul legal de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional
de Inovaţii Digitale în Educaţie Clasa viitorului (în continuare CNIDE) din cadrul
Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău (în continuare UPSC).
1.2. CNIDE este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă, fară personalitate juridică
din cadrul UPSC, cu autonomie financiară, abilitată să organizeze activităţi de formare
profesională iniţială şi continuă, consultanţă, cercetare, inovare în domeniul tehnologiilor
educaţionale inovaţionale cu o deschidere largă către mediul de afaceri din domeniul
tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor la nivel naţional şi internaţional.
1.3. Regulamentul este întocmit în baza actelor normative care reglementează funcţionarea
subdiviziunii universitare la nivel naţional şi universitar:
• Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 Titlul VII. învăţarea pe
tot parcursul vieţii;
• Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 2020”, aprobată
prin Hotărârea Guvernului RM nr. 944 din 14.11.2014;
• Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”,
HG nr. 857 din 31.10.2013;
• Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin
Hotărârea Guvernului RM nr. 1224 din 09.11.2004;
• Normelor metodologice privind formarea profesională continuă. Aprobat METS al RM
nr.549 din 16.11.2005;
• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar,
special, complementar, secundar şi mediu de specialitate, aprobat prin ordinul ME nr.
336 din 03.05.2013, anexa nr.3;
• Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). nr. 22 din
03.03.2014;
• Carta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din mun. Chişinău, aprobată în
şedinţa Senatului din 28.05.2015;
• Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare
provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ
profesional tehnic, superior şi de formare continua. Anexa 1 la Hotărârea Guvernului
RM 616 din 18.05.2016
• Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul
general. Aprobat prin ordinul MECC nr. 623 din 28 iunie 2016;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Formare Continuă a
Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, aprobat prin decizia
Senatului UPSC PV nr. 3 din 22.12. 2016.
• Procedura privind elaborarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de
studii, curricula disciplinară în cadrul UPSC (licenţă, maşter), aprobată la Senatul
UPSC din 25.02.2016, proces-verbal nr. 6.
• Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 193 din 24.03.2017;
• Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar,
secundar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate, aprobat prin
ordinul ME nr. 62 din 23.01.2018.
1.4. înfiinţarea, reorganizarea şi fuziunea CNIDE se realizează la propunerea Senatului UPSC cu
acordul partenerilor strategici, Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (în
continuare CDSI).
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Regulament privind organizarea şi
funcţionarea CNIDE Clasa Viitorului

IL MISIUNE, SCOP, OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE
2.1. CNIDE este un centru de formare profesională iniţială şi continuă care, prin programele
educaţionale diverse, îşi propune transformarea sistemului de învăţământ în unul accesibil,
interactiv şi prietenos celor ce învaţă, utilizând tehnologiile educaţionale modeme, prin
adoptarea şi implementarea planului de acţiuni de transformare a educaţiei în baza celor mai
bune practici internaţionale precum şi asigurarea infrastructurii necesare pentru integrarea
eficientă a TIC în educaţie.
2.2. Misiunea CNIDE: crearea condiţiilor favorabile pentru transformarea educaţiei naţionale,
oferind un spaţiu de învăţare deschis şi inspiraţional cu abordări pedagogice interdisciplinare
şi inovative, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, ce favorizează
procesul de învăţare centrat pe elev.
2.3. Scopul CNIDE este promovarea şi susţinerea inovaţiilor educaţionale (metode interactive,
învăţarea bazată pe proiect, abordare inter şi transdisciplinară a procesului de instruire etc.) cu
utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în procesul de studii.
2.4. In activitatea desfăşurată, CNIDE urmăreşte obiective generale:
• creşterea potenţialului de inovare în domeniul Ştiinţelor educaţiei;
• crearea unui mediu favorabil dezvoltării cadrelor didactice şi a transferului de
cunoştinţe şi experienţă;
• contribuţia la dezvoltarea, implementarea şi promovarea politicilor care vizează
inovaţiile în educaţie;
• sporirea interesului elevilor şi studenţilor pentru cariere din domeniile ştiinţei,
tehnologiei şi ingineriei prin promovarea metodelor de instruire creative, colaborative,
automotivante şi antreprenoriale, bazate pe proiecte, care integrează cunoştinţe şi
abilităţi din diferite subiecte, mai ales: ştiinţe, tehnologie, inginerie, arte şi matematică
(STEAM).
• promovarea abordărilor pedagogice modeme de predare-învăţare-evaluare a cadrelor
didactice în proiectarea şi realizarea activităţilor/strategiilor educaţionale centrate pe
elev;
• promovarea şi utilizarea tehnologiilor educaţionale în procesul de studii, inclusiv
testarea noilor tehnologii, utilizarea si aplicarea acestora în procesul de studii;
• dezvoltarea competenţelor digitale în rândul elevilor /studenţilor/cadrelor didactice şi
manageriale;
• dezvoltarea şi extinderea utilizării infrastructurii TIC în instituţiile de învăţământ;
• coordonarea cercetării şi dezvoltării în domeniul inovaţiilor în educaţie;
• susţinerea schimbului de experienţe în domeniul implementării tehnologiilor
educaţionale^
• contribuţia la lansarea proiectelor de cercetare aplicativă şi inovare;
• realizarea de oricare altescopuri conexe celor menţionate expres în prezentul
Regulament.
2.5. Obiectivele specifice ale CNIDE sunt divizate conform domeniilor de intervenţie:
2.5.1. în domeniul educaţiei:
a) crearea unui mediu interactiv pentru învăţare şi promovarea învăţării axate pe cel ce
învaţă.
b) integrarea tehnologiilor educaţionale modeme, inovaţiilor (adaptate la vârsta copiilor)
atât în disciplinele de bază (inclusiv in sistemul ÎPT), cât şi în cele de specialitate
(pentru sistemul ÎPT), astfel încât acestea să devină mai interactive şi mai orientate spre
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Regulament privind organizarea şi
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dezvoltarea competenţelor necesare pentru ajustarea tinerilor la piaţa muncii şi la
imperativele societăţii.
dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor şi cadrelor didactice în domeniul
înţelegerii şi aplicării inteligente şi constructive a noilor orientări pedagogice, utilizând
tehnologiile educaţionale modeme potrivite pentru procesul de predare-învăţareevaluare;
dezvoltarea şi furnizarea serviciilor şi resurselor inovatoare pentru instituţiile de
învăţământ general, instruirea studenţilor şi a cadrelor didactice;
facilitarea creării de reţele între diferite părţi interesate în domeniul inovării în educaţie;
colectarea, modelarea şi promovarea bunelor practici în domeniul utilizării tehnologiilor
informaţionale şi a comunicaţiilor inovatoare în educaţia generală şi în formarea iniţială
şi continuă a cadrelor didactice;
dezvoltarea resurselor de învăţare, a platformelor şi serviciilor online conexe;
dezvoltarea
standardelor
şi
instrumentelor
pentru
evaluarea
competenţelor/performanţele elevilor;
promovarea învăţării bazate pe proiecte integrate (interdisciplinare) în toate programele
de formare a cadrelor didactice (iniţială şi continuă);
elaborarea programelor de formare în domeniul tehnologiilor educaţiei, abordărilor
interdisciplinare de tip STE(A)M (sciece, technology, engineering, arts and
mathematics);
elaborarea suporturilor curriculare inovatoare pentru STE(A)M;
organizarea de cursuri de instruire, ateliere de lucru, seminare, simpozioane, precum şi
alte proiecte educative şi de formare;
prestarea serviciilor de consultanţă, precum şi alte servicii de instruire şi formare
profesională;
participarea la ajustarea şi actualizarea curricula disciplinară în domeniul STE(A)M,
precum şi domeniilor conexe prin promovarea instruirii bazate pe cel ce învaţă;
identificarea experienţelor şi inovărilor digitale internaţionale în domeniul STE(A)M şi
adaptarea acestora la curriculum naţional;
facilitarea şi administrarea mobilităţilor de stagiu profesional;
dezvoltarea, testarea si recomandarea design-ului unor spaţii de învăţare de nouă
generaţie, în care pot fi experimentate diverse abordări pedagogice;
desfăşurarea altor activităţi educaţionale conexe scopului şi obiectivelor CNIDE.

2.5.2. în domeniul inovării, cercetării si dezvoltării:
a) elaborarea, dezvoltarea şi promovarea proiectelor de inovare şi cercetare aplicativă în
domeniul STE(A)M;
b) facilitarea participării reprezentanţilor CNIDE la evenimente internaţionale relevante;
c) implementarea programelor de mentorat, consultanţă şi consiliere, cu implicarea
personalităţilor relevante din domeniul ştiinţei;
d) promovarea cooperărilor internaţionale şi naţionale şi realizarea cercetărilor comune în
domeniul inovaţiilor în educaţie;
e) desfăşurarea altor activităţi de stimulare a inovării în domeniul educaţional conexe
scopului şi obiectivelor CNIDE.
2.5.3. De ordin general:
a) promovarea intereselor CNIDE pe plan local, naţional şi internaţional;
b) participarea la iniţierea, elaborarea, desfăşurarea şi promovarea programelor de
dezvoltare, a evenimentelor şi a activităţilor din domeniul educaţiei;
6

@
,

Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chişinău

Regulament privind organizarea şi
funcţionarea CNIDE Clasa Viitorului

c) contribuirea la dezvoltarea abilităţilor practice (aplicative) şi teoretice ale cadrelor
didactice/studenţilor/elevilor în domeniile ştiinţelor, tehnologiei, ingineriei, artelor şi
matematicii;
d) organizarea şi implementarea de proiecte, cluburi, programe after school pentru elevi,
training-uri, workshop-uri, mese rotunde, conferinţe, concursuri, gale, festivaluri, şcoli
şi tabere de profil;
e) crearea de cercuri de interese, comunităţi, platforme online şi offline ce-ar promova
schimbul de idei, informaţii, experienţe, oportunităţi şi realizări în domeniul educaţiei;
f) crearea, elaborarea, modificarea şi editarea diferitor publicaţii tematice sub aspect de
buletine informative, ghiduri, broşuri, video-uri, etc.;
g) colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale care au valori şi scopuri similare
întru realizarea de schimburi de experienţă, conferinţe naţionale şi internaţionale, şcoli
de vară, concursuri, festivaluri naţionale şi internaţionale;
h) susţinerea evenimentelor, proiectelor şi altor activităţi cu valori şi obiective apropiate de
cele ale CNIDE şi implicarea activă în desfăşurarea acestora;
i) participare la pilotarea diverselor proiecte legate de abordarea educaţională, precum şi
alte inovaţii în educaţie;
j) contribuirea la elaborarea, revizuirea şi actualizarea documentelor normative ce vizează
domeniul educaţional;
k) participarea în grupuri de lucru şi comisii de experţi pentru elaborarea, revizuirea şi
actualizarea curriculei;
1) contribuirea la dezvoltarea, revizuirea şi actualizarea materialelor didactice, manualelor
şi ghidurilor pentru predare-învăţare-evaluare.
2.5.4. Pentru realizarea obiectivelor, CNIDE va desfăşura, dar nu se va limita, la următorul set de
activităţi:
a) elaborarea suporturilor curriculare/programelor educaţionale şi de formare continuă
pentru cadrele didactice din sistemul educaţional la toate treptele de instruire, a
modelelor de predare-învăţare şi evaluare a competenţei digitale, axate pe abordarea
inter şi transdisciplinară;
b) organizarea cursurilor de formare iniţială şi continuă, atelierelor de lucru, seminariilor
de instruire pentru studenţi, cadre didactice, manageri şcolari în utilizarea tehnologiilor
educaţionale modeme şi TIC (pe diferite nivele: iniţial, intermediar, avansat);
c) organizarea de webinare, schimburi de bune practici;
d) încurajarea inovării şi sprijinirea instituţiilor de învăţământ în dezvoltarea TIC;
e) oferirea de asistenţă în organizarea spaţiilor de învăţare şi achiziţionarea de echipamente
tehnologice etc.;
f) crearea laboratoarelor de ştiinţă digitală, cercetarea tehnologiilor inovatoare, realizarea
experimentelor pedagogice etc.;
g) crearea unui portal educaţional ce ar oferi suport informaţional-metodologic cadrelor
didactice în realizarea activităţilor educaţionale (articole, materiale de învăţare, modele
de lecţii etc.);
h) cercetarea tehnologiilor inovatoare, realizarea experimentelor pedagogice etc.;
i) conceptualizarea programelor de sprijinire a alfabetizării digitale, a proceselor specifice
codării, roboticii şi tehnologiilor multimedia;
j) participarea la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor, a cadrului legislativ în
domeniu sau reglementărilor necesare pentru restructurarea sau dezvoltarea eficientă şi
viabilă în domeniul educaţiei;
k) promovarea interesului social privind dezvoltarea şi modernizarea sectorului
educaţional;
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1) va activa în calitate de reprezentant autorizat al membrilor în relaţiile cu autorităţile
publice centrale sau locale, analizând şi exprimând punctul de vedere la elaborarea şi
promovarea programelor şi strategiilor de dezvoltare, restructurare, cooperare etc.;
m) participarea în structurile de coordonare şi administrare a programelor cu asociaţii
internaţionale similare şi şi alte structuri asemenea;
n) asigurarea prezenţei active în mass-media, prin coordonarea relaţiilor cu presa scrisă,
audiovizualul şi mediul on-line;
o) activităţi, menite să consolideze şi să eficientizeze lucrul în echipă: evenimente de
socializare, team building, recreaţie, sportive etc.;
p) desfăşurarea activităţilor de atragere a resurselor financiare pentru realizarea scopurilor
şi obiectivelor prevăzute în statut.
IU. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CENTRULUI
3.1. CNIDE este în drept:
a) să difuzeze liber informaţia referitoare la activitatea sa, să obţină de la autorităţile
publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii conform Regulamentului de
funcţionare;
b) cu aprobarea Consiliului coordonator, să se afilieze la organizaţii internaţionale, să
stabilească relaţii de colaborare sub diferite aspecte cu organizaţii similare din alte ţări,
să participe la alte acţiuni care nu contravin angajamentelor internaţionale ale Republicii
Moldova;
c) să atragă voluntari pentru implementarea activităţilor CNIDE;
d) să beneficieze de donaţii, sponsorizări, venituri din activitatea economică, serviciile
prestate, şi alte surse legale;
e) să încheie contracte individuale de muncă, contracte de prestări servicii cu consultanţi
/formatori din ţară şi din străinătate.
3.2. CNIDE este obligat:
a) să asigure relevanţa tehnologică a resurselor sale, prin înnoirea permanentă a resurselor
educaţionale şi tehnologice, pentru a fi în pas cu tendinţele în acest domeniu;
b) să organizeze şi să asigure accesul studenţilor (ciclul I, II şi III) şi a cursanţilor la
cursurile de formare continuă/recalificare, reconversie profesională la resursele CNIDE
pentru crearea oportunităţilor de dezvoltare profesională;
c) să creeze condiţii colaboratorilor Universităţii pentru realizarea activităţilor ştiinţifice,
educaţionale etc. în cadrul CNIDE.
IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CENTRULUI ŞI ORGANELE DE
CONDUCERE
4.1. Politicile de dezvoltare şi activitate ale CNIDE sunt coordonate cu administraţia UPSC.
4.2. Structura organizatorică şi statele de funcţii ale CNIDE sunt aprobate de către Rectorul
UPSC.
4.3. Structura organizatorică a CNIDE cuprinde:
- Consiliul Coordonator al CNIDE;
- Directorul CNIDE (care realizează conducerea executivă a CNIDE);
- Echipa managerială şi de formatori a CNIDE;
4.4. CNIDE se află în subordinea rectorului/sau prin delegare prorectorului pentru activitatea
didactică.
4.5. Organul suprem de conducere al CNIDE este Consiliul Coordonator, care este ales pentru o
perioadă de 4 ani şi este compus din 11 membri, inclusiv reprezentanţi din:
8

JBP.

4.5.1.

4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

4.5.5.
4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.
4.5.9.

Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chişinău

Regulament privind organizarea şi
funcţionarea CNIDE Clasa Viitorului

- Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău - 3;
- Universitatea de Stat din Tiraspol - 2;
- Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al R. Moldova -1;
- Cadre didactice din învăţământul general - 1;
- Reprezentant al elevilor/studenţilor - 1;
- Membru al organizaţiilor societăţii civile - 1;
- Membri din partea donatorilor - minim 2 (cu vot consultativ).
UPSC deleghează pentru calitatea de membru în Consiliul Coordonator, prin decizia
Senatului 3 persoane. Universitatea de Stat din Tiraspol deleghează în Consiliu Coordonator
2 membri, prin decizia Senatului UST. Reprezentantul MECC va fi delegat în baza
competenţelor profesionale în domeniu şi a experienţei în sistemul educaţional;
reprezentantul cadrelor didactice va fi selectat prin concurs din cadrul instituţiilor
participante în proiectul "Clasa viitorului”, reprezentantul studenţilor va fi propus de Senatul
studenţilor (cu posibilitatea de realegere anuală); membrul organizaţiilor societăţii civile va
fi delegat de Platforma Naţionala a societăţii civile, fiind selectat din cadrul organizaţiilor
focusate pe educaţie sau tehnologii informaţionale; membrii din partea donatorilor vor fi
delegaţi de organizaţiile donatoare.
Preşedintele Consiliul Coordonator va fi ales din rândul membrilor săi prin vot deschis.
Consiliul Coordonator exercită conducerea generală, monitorizarea şi funcţionarea CNIDE.
Consiliul Coordonator are următoarele atribuţii:
a) adoptă decizii privind dezvoltarea strategică a CNIDE, planurile, programele şi
obiectivele specifice pe termen lung privind activităţile CNIDE;
b) aprobă, cu avizul rectorului, bugetul anual de venituri şi cheltuieli ale CNIDE;
c) examinează şi propune spre aprobare rectorului raportul de executare a bugetului anual;
d) aprobă membrii Grupului Consultativ;
e) aprobă structura organizatorică şi statele de personal ale CNIDE, elaborează şi aprobă
indicatorii şi criteriile de performanţă ale Directorului şi ale echipei CNIDE;
f) aprobă documente şi regulamente interne ale CNIDE;
g) efectuează supravegherea activităţii economice a CNIDE, inclusiv supraveghează
administrarea întregului patrimoniu care se află în gestiunea CNIDE;
h) propune rectorului/prorectorului studii pentru aprobare Planul de activitate al CNIDE la
începutul anului, iar la sfârşitul anului calendaristic - Raportul de activitate pe anul
precedent;
i) reprezintă CNIDE în relaţiile cu terţii pe probleme ce ţin de activitatea sa;
j) organizează şi desfăşoară concursul pentru alegerea Directorului CNIDE (<completat
prin Hotărârea Senatului, proces-verbal nr. 4 din 28.11.2019).
Activitatea Consiliului Coordonator se desfăşoară în şedinţe ordinare trimestriale şi în
şedinţe extraordinare.
Şedinţele Consiliului Coordonator sunt ţinute cu prezenţa fizică sau on-line a membrilor.
Şedinţele Consiliului se consideră deliberative dacă participă cel puţin 2/3 din numărul total
al membrilor.
Consiliul Coordonator decide asupra problemelor date în competenţa sa prin consens, prin
vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi. Alegerea directorului se realizează prin vot
închis (modificat prin Hotărârea Senatului, proces-verbal nr. 4 din 28.11.2019).
Şedinţele Consiliului Coordonator se consemnează într-un proces-verbal. Pentru participarea
on-line se admite exprimarea votului on-line.
La şedinţele Consiliului Coordonator, în baza invitaţiei acestuia, pot participa membrii
Grupului Consultativ sau alte persoane a căror opinie şi expertiză este cerută, cu titlu de vot
consultativ.
9

r5*ă
JSr

Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chişinău

Regulament privind organizarea şi
funcţionarea CNIDE Clasa Viitorului

4.5.10.Membrii Consiliului Coordonator nu sunt remuneraţi pentru executarea obligaţiilor în cadrul
Consiliului.
4.5.11.
Calitatea de membru a Consiliului Coordonator încetează în următoarele cazuri:
a) demisie, cu preavizarea în scris a Consiliului Coordonator şi a entităţii, din partea căreia
a fost delegat.
b) revocare, prin decizia organelor, care au delegat membrul în Consiliul Coordonator.
c) alte circumstanţe.
4.5.12.în cazul încetării calităţii de membru a Consiliului Coordonator entitatea care a desemnat
persoana a cărui calitate de membru a încetat va desemna un alt membru, în cel mai scurt
timp posibil.
4.6. Directorul CNIDE va fi ales prin concursul organizat şi desfăşurat de Consiliul Coordonator
al CNIDE (modificat prin Hotărârea Senatului, proces-verbal nr. 4 din 28.11.2019).
4.6.1. Informaţia privind desfăşurarea concursului, inclusiv termenul limită de depunere a
dosarelor participanţilor la concurs se plasează pe pagina web a UPSC cu cel puţin 10 zile
lucrătoare înainte de desfăşurarea concursului (completat prin Hotărârea Senatului, procesverbal nr. 4 din 28.11.2019).
4.6.2. Selectarea candidaţilor pentru interviu este efectuată la şedinţa Consiliului Coordonator, în
baza examinării dosarelor depuse, cu aprobarea listei participanţilor şi stabilirea datei, orei şi
locului desfăşurării concursului (completat prin Hotărârea Senatului, proces-verbal nr. 4
din 28.11.2019).
4.6.3. După susţinerea interviului Consiliul Coordonator desemnează câştigătorul concursului,
anunţă candidaţii despre rezultatele concursului şi înaintează candidatura rectorului pentru
numirea în funcţia de director {completat prin Hotărârea Senatului, proces-verbal nr. 4 din
28.11.2019).
4.6.4. Directorul CNIDE va corespunde următoarelor criterii:
a) experienţă de muncă în sistemul educaţional sau în domeniul Tehnologiilor informaţiei
şi a comunicării sau în alt domeniu relevant de minim 5 ani;
b) cunoaşterea limbii române şi o limbă de circulaţie internaţională;
c) experienţă în managementul de echipă şi de proiect în conformitate cu standardele
internaţionale;
d) cunoştinţe şi experienţă avansate în dezvoltarea comunitară, dezvoltarea afacerilor şi
managementul relaţiilor cu organele regulatorii.
4.6.5. Directorul asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Coordonator şi este subordonat
acestuia, rectorului Universităţii/prorectorului pentru activitatea didactică.
4.6.6. Directorul gestionează activitatea CNIDE şi are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Coordonator documente, strategii şi
planuri de dezvoltare a CNIDE;
b) elaborează şi prezintă spre aprobare Senatului UPSC, cu avizarea Consiliului
Coordonator, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, planul de activitate al
CNIDE şi al programelor gestionate de către CNIDE;
c) emite propuneri pentru stabilirea statelor de personal, angajarea şi concedierea
personalului, precum şi condiţiile de remunerare a muncii şi de stimulare a salariaţilor
CNIDE, prezentându-le spre aprobare Consiliului Coordonator;
d) prezintă rapoarte Consiliului Coordonator referitor la activitatea CNIDE;
e) poartă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor atribuite CNIDE, precum şi
pentru patrimoniul şi resursele financiar-materiale ale acestuia;
f) implementează hotărârile Consiliului Coordonator;
g) asigură convocarea Consiliului Coordonator şi organizează pregătirea şedinţelor
acestuia;
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h) reprezintă CNIDE în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale,
alţi donatori care finanţează proiectele şi alte instituţii internaţionale donatoare, alte
persoane juridice şi fizice;
i) încheie contracte, acorduri de colaborare, necesare realizării scopurilor CNIDE şi/sau
asigurării activităţii curente a acestuia;
j) participă la şedinţele Consiliului Coordonator;
k) semnează acorduri de implementare a proiectelor cu entităţile de implementare şi alte
entităţi (acorduri de implementare a proiectelor);
1) aprobă recepţionarea serviciilor prestate, lucrărilor executate şi bunurilor furnizate în
cadrul proiectelor, în conformitate cu contractele semnate;
m) aprobă rapoartele consultanţilor angajaţi în cadrul proiectelor, după coordonarea
acestora cu entităţile de implementare şi, după caz, cu beneficiarii finali;
n) exercită funcţiile prevăzute de prezentul Regulament, atât pe teritoriul Republicii
Moldova, cât şi peste hotarele ei;
o) exercită alte atribuţii delegate de Consiliul Coordonator sau care nu ţin de competenţa
altor organe ale CNIDE.
4.6.7. In absenţa temporară a Directorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de o persoană
desemnată prin ordinul emis de rectorul UPSC.
4.6.8. Directorul poate constitui, în caz de necesitate, grupuri de consultanţă (experţi) pentru a
studia anumite probleme importante legate de activitatea CNIDE, pentru discutarea anumitor
programe guvernamentale în domeniul de activitate al CNIDE.
4.6.9. Grupul Consultativ este compus din persoane cu experienţă şi reputaţie înaltă, reprezentanţi
ai donatorilor şi finanţatorilor CNIDE, precum şi alte persoane fizice şi reprezentanţi ai
persoanelor juridice care pot aduce o valoare adăugată demonstrată activităţii CNIDE.
Componenţa Grupului Consultativ, inclusiv accederea noilor membri, este decisă de către
Consiliul Coordonator.
4.6.10. Grupul Consultativ asistă şi consiliază Consiliul Coordonator, precum şi înaintează
recomandări privind îmbunătăţirea activităţii CNIDE şi implementarea activităţilor şi
proiectelor CNIDE. Grupul Consultativ nu participă direct la administrarea CNIDE şi la
procesul de adoptare a hotărârilor în cadrul CNIDE.
4.6.11. Grupul Consultativ se întruneşte în şedinţe în funcţie de necesitate, la iniţiativa oricărui
membru al Grupului Consultativ, a Consiliului Coordonator sau a Directorului CNIDE.
4.6.12. Pentru îndeplinirea obligaţiilor în cadrul Grupului Consultativ, membrii Grupului
Consultativ nu sunt remuneraţi.
V. PATRIMONIUL CENTRULUI ŞI FINANŢARE
5.1.

Sediul CNIDE, amplasat pe strada Ion Creangă 1, mun. Chişinău, Republica Moldova,
constituie patrimoniul UPSC.
5.2. CNIDE poate avea în proprietate orice bunuri necesare realizării scopurilor statutare.
5.3. Sursele de formare a patrimoniului CNIDE sunt:
a) contribuţiile UPSC pentru finanţarea activităţii CNIDE şi implementarea proiectelor,
conform regulamentelor interne ale instituţiei;
b) contribuţiile entităţilor cu care UPSC sau CNIDE încheie contracte de cooperare;
c) donaţiile donatorilor străini şi autohtoni, sponsorizări;
d) dobânzile rezultate din plasarea în circuitul financiar a sumelor disponibile, în condiţiile
legii;
e) veniturile obţinute de la prestarea serviciilor contra plată;
f) alte surse de finanţare legale.
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Patrimoniul CNIDE se foloseşte în exclusivitate pentru atingerea obiectivelor de lucru. Toate
veniturile obţinute din activitatea CNIDE urmează a fi investite în vederea asigurării
autonomiei financiare şi dezvoltării CNIDE,
Activitatea financiară a CNIDE este reglementată de actele legislative în vigoare, Carta
UPSC, prezentul Regulament.
CNIDE îşi desfăşoară activitatea în condiţii de autogestiune.
Finanţarea activităţii CNIDE se realizează din următoarele surse:
- mijloacele financiare alocate de Universitate (salariul angajaţilor; plata serviciilor
comunale);
- venituri din activităţi proprii: taxe de studii, consultanţă şi evaluare, activităţi de
cercetare, manifestări ştiinţifice;
- alocaţii de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, din fonduri existente prevăzute
pentru formarea profesională continua;
- mijloace provenite din proiecte internaţionale, granturi, sponsorizări, donaţii, subvenţii
etc.;
- alte surse de finanţare prevăzute de legislaţia în vigoare etc.
Taxa de studii pentru cursurile de formare profesională continuă este calculată de
Contabilitatea UPSC, Secţia Planificare, în baza Devizul de cheltuieli estimat, şi aprobată de
Consiliul Coordonator, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Raporturile juridice dintre cursanţi şi UPSC / CNIDE sunt stabilite în Contractul de studii.
Resursele financiare provenite din taxele de studii şi din alte taxe de la programele de formare
profesională continuă sunt colectate şi gestionate de către serviciul financiar-contabil al
UPSC care evidenţiază separat pentru fiecare program veniturile şi cheltuielile pentru
activităţile de formare profesională.
VI. DISPOZIŢII FINALE

6.1. Consiliul Coordonator va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Coordonator, Regulamentul de salarizare, alte regulamente necesare activităţii CNIDE.
6.2. Orice modificare sau completare a prezentului Regulament, inclusiv adoptarea lui în redacţie
nouă, se va face cu aprobarea Senatului UPSC.
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