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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament privind Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei nr. 152 din
17.07.2014, Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere
ale instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova nr. 10 din 14.01.2015 şi
stabileşte cadrul normativ privind modul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru
Dezvoltare Strategică Instituţională al UPS „Ion Creangă” din mun. Chişinău.
2. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UPS „Ion Creangă” (în continuare Consiliul) împreună cu Senatul, Consiliul Ştiinţific, Consiliul de Administraţie, Rectorul şi
Consiliul facultăţii, face parte din sistemul organelor de conducere ale Universităţii Pedagogice
de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău (în continuare - UPSC).

H. STRUCTURA CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ
INSTITUŢIONALĂ
3. Consiliul se constituie din nouă membri, după cum urmează:
a) trei membri, care nu pot avea calitate de salariaţi în cadrul ministerelor respective, în
modul următor:
- doi desemnaţi de Ministerul Educaţiei;
- un membru desemnat de Ministerul Finanţelor;
b) doi membri din rîndul cadrelor didactice titulare ale UPSC, care nu deţin funcţii de
conducere şi nu sunt membri ai Senatului, selectaţi prin vot secret de Adunarea generală a
membrilor consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din Senat şi din consiliile
facultăţilor;
c) doi membri delegaţi din partea senatului, care sunt experţi externi şi nu au calitatea de
titulari ai UPSC;
d) rectorul UPSC;
e) prorectorul responsabil de probleme financiare al UPSC.
4. Componenţa Consiliului include, obligatoriu, economişti şi jurişti. Persoana desemnată de
Ministerul Finanţelor va deţine competenţe specifice în domeniul monitorizării şi auditării
financiare. La constituirea Consiliului va fi respectat principiul egalităţii de gen.
5. Toţi membrii Consiliului sunt desemnaţi pentru un mandat de 5 (cinci) ani.
6. Preşedintele Consiliului este ales de membrii acestuia. Angajaţii UPSC nu pot fi aleşi în funcţia
de Preşedinte al Consiliului.
7. Membrii Consiliului desemnaţi de către UPSC, beneficiază de o indemnizaţie lunară, cu
excepţia rectorului şi a prorectorului, indemnizaţia respectivă se plăteşte din bugetul UPSC
pentru membrii desemnaţi de aceasta, iar pentru membrii desemnaţi de Ministerul Educaţiei şi
Ministerul Finanţelor - din bugetul Ministerului Educaţiei. Cuantumul indemnizaţiei este de un
salariu mediu pe economie pentru membri şi de două salarii medii pe economie pentru
preşedintele Consiliului.
8. Membrii Consiliului poartă răspundere pentru deciziile adoptate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
9. Senatul va face demersurile necesare şi va începe procedura de desemnare a noilor membri ai
Consiliului cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte expirării mandatului membrilor Consiliului
în funcţie.
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IIL ATRIBUŢIILE CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ
INSTITUŢIONALĂ
10. Consiliul este organul de conducere al UPSC, 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
şi care are următoarele competenţe şi atribuţii:
a) coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională a UPSC, care
cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a UPSC şi acţiunile principale pentru o
perioadă de cel puţin 5 ani, şi care sunt prezentate Senatului pentru aprobare;
b) monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă senatului
pentru aprobare proiectul bugetului UPSC pentru aprobare;
c) aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii la UPSC;
d) asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de
transfer tehnologic;
e) adoptă deciziile, cu avizul favorabil al Senatului, privind:
- dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului UPSC, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor
membrilor Consiliului;
- iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor
membrilor Consiliului;
- elaborarea metodologiei de salarizare şi stimulare a personalului UPSC;
- realizarea activităţilor de antreprenoriat, parteneriat public-privat şi cooperarea UPSC
cu mediul de afaceri;
- angajarea în consorţii şi fuzionarea UPSC cu alte instituţii de învăţămînt superior.
f) organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu Regulamentul
privind modul de alegere a rectorului universităţii pedagogice de stat „Ion Creangă” din
mun. Chişinău.

IV. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE ALEGERE A
MEMBRILOR CONSILIULUI DIN RÎNDUL CADRELOR DIDACTICE TITULARE
ALE UPSC
11. Iniţierea procesului de alegere a doi membri ai Consiliului din rîndul cadrelor didactice titulare
ale UPSC se face de către Senatul UPSC, cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de
efectuarea alegerilor.
12. Anunţul de declanşare a procesului de alegere va conţine, în mod obligatoriu, criteriile de
accedere pentru calitatea de membru al Consiliului din rîndul cadrelor didactice titulare ale
UPSC.
13. Lista electorală cu membrii comunităţii academice cu drept de vot în procesul de alegere a
membrilor Consiliului este alcătuită de către Secretarul Senatului UPSC pe baza datelor
transmise de către decani - pentru electorii, membri ai consiliilor facultăţilor şi ai
reprezentanţilor studenţi din consiliile respective, şi de către rector - pentru electorii,
reprezentanţi ai studenţilor din Senat.
14. Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Organizarea şi
desfăşurarea votării se realizează cu respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare,
transparenţei, răspunderii publice, responsabilităţii, respectării normelor etice şi deontologice, a
drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic.
15. Procesul de votare se desfăşoară pe parcursul unei singure zile lucrătoare şi se consideră valid
dacă la scrutin au participat cel puţin 2/3 din numărul membrilor comunităţii academice ai
UPSC, înscrişi pe lista electorală.
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16. Poate fi înaintat pentru a fi ales în calitate de membru al Consiliului candidatul care deţine titlu
ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic, are o experienţă de cel puţin 5 ani în calitate de titular al
UPSC, care nu deţine funcţie de conducere şi nu este membru al Senatului.
17. Sunt în drept să înainteze candidaţi pentru a fi aleşi în calitate de membri ai Consiliului fiecare
membru al Adunării generale a membrilor consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi
din Senat şi consiliile facultăţilor.
18. Este declarat ales în calitate de membru al Consiliului candidatul care a întrunit un număr de
voturi cel puţin egal cu jumătate plus unu din numărul celor care au votat, în condiţiile
participării la vot a unui număr de electori de cel puţin 2/3 din numărul membrilor comunităţii
academice cu drept de vot.
19. Votul se exercită individual prin aplicarea bifei în dreptul a doi candidaţi, aceia pentru care se
optează, în coloana „Vot”. Fiecare elector îşi exprimă opţiunea, ţinînd seama de faptul că
buletinele de vot pe care sunt bifaţi trei sau mai mulţi candidaţi se vor anula.
20. în cazul în care în primul tur de scrutin validat de alegere a doi membri ai Consiliului din rîndul
cadrelor didactice titulare ale UPSC, niciunul dintre candidaţi nu au obţinut majoritatea simplă
a voturilor, se organizează, în aceiaşi şedinţă a Senatului, un al doilea tur de scrutin la care vor
participa primii 3 (trei) candidaţi, care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de scrutin.
Dacă în primul tur de scrutin a fost ales doar un membru al Consiliului la al doilea tur de votare
vor participa următorii 2 (doi) candidaţi, care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de
scrutin.
21. Rezultatul procesului de alegere a membrilor Consiliului îl comunică preşedintelui Senatului în
cel mult 2 (două) ore de la încheierea votării. Preşedintele Senatului asigură publicarea pe
pagina web a UPSC a numelor membrilor aleşi din rîndul cadrelor didactice titulare ale UPSC
şi comunică, la şedinţa următoare a Senatului, rezultatul alegerii membrilor Consiliului.
22. Buletinele de vot, listele electorale cu semnăturile electorilor, participanţi la procesul de votare,
se depun spre arhivare la Arhiva UPSC.
23. în cazul în care primul tur de scrutin al alegerilor membrilor Consiliului din rândul cadrelor
didactice titulare ale UPSC nu a avut loc din cauza participării unui număr de electori mai mic
de 2/3 din numărul membrilor comunităţii academice cu drept de vot, se organizează, după cel
mult 7 (şapte) zile, un al doilea tur de scrutin între aceiaşi candidaţi care se validează dacă
participă majoritatea simplă de electori.

V. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE ALEGERE A
MEMBRILOR CONSILIULUI DELEGAŢI DIN PARTEA SENATULUI
24. Iniţierea procesului de delegare a doi membri ai Consiliului din partea Senatului, care sunt
experţi externi şi nu au calitatea de titulari ai UPSC, se face de către preşedintele Senatului prin
includerea în ordinea de zi a şedinţei Senatului a subiectului delegării membrilor respectivi ai
Consiliului.
25. Membrii Senatului şi consiliile facultăţilor sunt în drept să înainteze candidaţi pentru a fi aleşi
în calitate de membri ai Consiliului.
26. Alegerea membrilor Consiliului din partea Senatului se efectuează în cadrul şedinţei Senatului,
prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Organizarea şi desfăşurarea votării se
realizează cu respectarea principiilor legalităţii de gen, autonomiei universitare, transparenţei,
răspunderii publice, responsabilităţii, respectării normelor etice şi deontologice, a drepturilor şi
libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic.
27. Sunt declaraţi aleşi în calitate de membri ai Consiliului primii doi candidaţi, care au întrunit,
fiecare în parte, un număr de voturi cel puţin egal cu jumătate plus unu din numărul membrilor
Senatului care au votat, în condiţiile participării la vot a cel puţin 2/3 din numărul membrilor
Senatului.
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28. în cazul în care primul tur de scrutin validat al alegerilor membrilor Consiliului delegaţi din
partea Senatului, care sunt experţi externi şi nu au calitatea de titulari ai UPSC, nici unul dintre
candidaţi nu au obţinut majoritatea simplă a voturilor, se organizează, în aceiaşi şedinţă a
Senatului, un al doilea tur de scrutin la care vor participa primii 3 (trei) candidaţi, care au
întrunit cele mai multe voturi în primul tur de scrutin. Dacă în primul tur de scrutin a fost ales
doar un membru al Consiliului,la al doilea tur de votare vor participa următorii 2 (doi)
candidaţi, care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de scrutin.
29. în urma alegerilor, Preşedintele Senatului supune votului Proiectul Hotărîrii privind
confirmarea alegerii celor doi membri externi ai Consiliului.

VL DISPOZIŢII FINALE
30. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul UPSC.
31. Actualizarea şi modificarea Regulamentului se realizează ca urmare a modificărilor cadrului
legal.
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