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Hotărârea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 30 martie 2017, privind

Angajarea în câmpul muncii a cadrelor didactice şi ştiinţifico-didactice
Reieşind din tendinţele existente pe piaţa muncii şi a situaţiei demografice, în ultimii ani în
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău se constată o descreştere a numărului
de studenţi şi de necesarul de unităţi de personal. Luând în calcul această tendinţă, în cadrul UPS
„Ion Creangă”vor fi aplicate proceduri unificate de angajare a personalului, urmărind:
• selecţia riguroasă a personalului, bazată pe criterii de competenţă în domeniul profesional, susţinută de
calităţile morale şi devotamentul faţă de Universitate;
• responsabilizarea catedrei în procesul de angajare a personalului didactico-ştiinţific: titular, cumul intern
sau cumul extern;
• aprobarea funcţiilor, numărului de unităţi, modalităţilor de angajare, în strictă conformitate cu misiunea
catedrei, corelată cu misiunea facultăţii şi integrată misiunii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă”.
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Luând în considerare cele expuse, Senatul Universităţii decide:
Concursul pentru ocuparea posturilor ştiinţifico-didactice vacante să fie anunţat doar cu respectarea
obligatorie a următoarelor etape:
• analiza perspectivei de dezvoltare a Catedrei pentru următorii trei ani, în funcţie de evoluţia
facultăţii, de apariţia situaţiilor alarmante legate de factorii demografici şi politicile de
înmatriculare;
• realizarea unei structuri optime de personal în cadrul fiecărei Catedre prin armonizarea numărului
de unităţi de personal cu numărul de serii şi grupuri academice studenţeşti;
• argumentarea scrisă însoţită de calculele necesare din partea Catedrei, avizată de decanul facultăţii,
privind necesitatea desfăşurării concursului.
Numărul de posturi ştiinţifico-didactice anunţate vacante nu va depăşi proporţia de 75%, din numărul
de unităţi la Catedră.
în scopul asigurării calităţii procesului de studii, la Catedrele unde numărul persoanelor va fi mai mare
decât numărul de posturi existente, unitatea didactico-ştiinţifică va fi fracţionată.
Administraţia se obligă să respecte continuitatea în predarea disciplinelor, angajând cadrele ştiinţificodidactice titulare de cursuri, anual, pe contract de muncă pe perioadă determinată, până la apariţia
posturilor vacante.
Pentru a evita concedierea unor specialişti de înaltă calificare, cadrele ştiinţifico-didactice angajate prin
concurs vor fi salarizate proporţional cu sarcina didactică.
Angajarea pensionarilor va fi efectuată după asigurarea cu normă didactică a persoanelor ce deţin post
ştiinţifico-didactic în cadrul Universităţii/Catedrei, fiind plafonată după cum urmează: între 65-70 ani până lai sarcină didactică; peste 70 ani - până la 0,5 sarcină didactică.
Angajarea prin cumul extern va fi plasată pe plan secund, prioritatea fiind acordată angajării salariaţilor
titulari ai Universit5*"
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