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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică 

Instituţională (în continuare CDSI) al Universităţii Tehnice al Moldovei (în continuare 

Universitate) este elaborat în conformitate cu Codul Educaţiei nr. 152 din 17.05.2014 şi 

stabileşte cadrul normativ privind modul de organizare şi funcţionare a CDSI al Universităţii. 

2. CDSI al Universităţii deopotrivă cu Senatul, Consiliul Ştiinţific, Consiliul de Administraţie, 

rectorul şi Consiliul facultăţii, face parte din sistemul organelor de conducere ale Universităţii. 

II. COMPETENŢELE ŞI ATRIBUŢIILE CDSI 

3. CDSI are următoarele competenţe şi atribuţii: 

3.1. coordonarea elaborării Planului de dezvoltare strategică instituţională a Universităţii, care 

cuprinde viziunea, misiunea, strategii de dezvoltare ale Universităţii, acţiunile principale 

pentru o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani, şi care sunt prezentate Senatului pentru 

aprobare; 

3.2. elaborarea proiectului bugetului Universităţii şi prezentarea acestuia Senatului pentru 

aprobare, monitorizarea şi evaluarea eficienței utilizării a resurselor financiare; 

3.3. aprobarea contractului-tip de studii şi cuantumului taxelor de studii la Universitate; 

3.4. asigurarea managementului instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de 

transfer tehnologic; 

3.5. adoptarea deciziilor, cu avizul favorabil prealabil al Senatului, privind: 

 dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului Universităţii (se aprobă cu cel puţin 2/3 din 

numărul voturilor membrilor CDSI); 

 iniţierea şi închiderea programelor de studii (se aprobă cu cel puţin 2/3 din numărul 

voturilor membrilor CDSI); 

 metodologia de salarizare şi stimulare a personalului Universităţii; 

 activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea Universităţii cu 

mediul de afaceri; 

 angajarea în consorţii şi fuzionarea Universităţii cu alte instituţii de învăţământ superior. 

4. CDSI organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu 

Regulamentul instituţional al Universităţii de organizare şi desfăşurare a alegerilor. 
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III. STRUCTURA/COMPONENŢA CDSI 

5. CDSI este constituit din nouă membri, după cum urmează: 

 trei membri, care nu pot avea calitate de salariaţi în cadrul ministerelor respective, în modul 

următor: doi membri desemnaţi de Ministerul Educaţiei, un membru desemnat de Ministerul 

Finanţelor; 

 doi membri din rândul cadrelor didactice titulare ale Universității, 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 studenţilor din Senat şi din consiliile 

facultăţilor; 

 doi membri delegaţi din partea Senatului, care sunt experţi externi şi nu au calitatea de titulari 

ai Universității; 

 rectorul Universității; 

 prorectorul Universității responsabil pentru probleme financiare. 

6. Componenţa CDSI include, obligatoriu, economişti şi jurişti. Persoana desemnată de Ministerul 

Finanţelor va deţine competenţe specifice în domeniul monitorizării şi auditării financiare. La 

constituirea CDSI va fi respectat principiul echilibrului de gen. 

7. Membrii CDSI sunt desemnaţi pentru un mandat de 5 (cinci) ani. 

8. Organele de conducere ale CDSI sunt: preşedintele CDSI, vicepreşedintele CDSI şi secretarul 

CDSI. 

9. Preşedintele CDSI este ales de membrii acestuia. Angajaţii Universității nu pot fi aleşi în 

funcţia de preşedinte al CDSI. 

10. Membrii CDSI, desemnaţi de către Universitate, beneficiază de o indemnizaţie lunară, cu 

excepţia rectorului şi a prorectorului. Indemnizaţia respectivă se plăteşte din bugetul 

Universității 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 CDSI. 

11. Membrii CDSI poartă răspundere personală pentru deciziile adoptate, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

12. Senatul va face demersurile necesare şi va începe procedura de desemnare a noilor membri ai 

CDSI cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înaintea expirării mandatului membrilor CDSI în funcţie. 
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IV. PROCEDURA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERII A DOI MEMBRI AI 

CDSI DIN RÂNDUL CADRELOR DIDACTICE TITULARE ALE UNIVERSITĂȚII 

13. Senatul Universității constituie şi aprobă o Comisie universitară de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor celor doi membri ai CDSI din rândul cadrelor didactice titulare (în continuare 

CUMT) formată din 11 (unsprezece) membri, dintre care, câte un reprezentat de la fiecare 

facultate şi doi studenţi membri ai Senatului. 

14. Reprezentaţii facultăţilor în CUMT sunt propuşi de către Consiliile facultăţilor în rezultatul 

alegerii prin vot deschis sau secret din rândul membrilor acestora cu aprobarea componenţei 

nominale de către Senat. 

15. Cei doi studenţi membri ai CUMT sunt aleşi de către studenţii membri ai Senatului. 

16. La prima şedinţă a CUMT (şedinţa de constituire) membrii acesteia aleg preşedintele, 

vicepreşedintele şi secretarul CUMT, deciziile fiind aprobate cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi, în caz de balotaj votul preşedintelui CUMT fiind hotărâtor. 

17. Componenţa nominală a CUMT aprobată de Senat are un mandat de 5 ani, cu excepţia 

membrilor - studenţi, mandatul cărora expiră odată cu finalizarea studiilor. 

18. CUMT iniţiază procesul de alegere a celor doi membri ai CDSI din rândul membrilor titulari ai 

Universității prin publicarea pe pagina web a Universității a unui anunţ care stipulează: 

18.1. Orarul (data, locul şi ora) desfăşurării şedinţelor Consiliilor facultăţilor, de selectare a 

candidaturilor de membri ai CDSI. Termenul de organizare şi desfăşurare a Şedinţelor 

Consiliilor facultăţilor este de 7 zile calendaristice. 

18.2. Cerinţele de conformare a candidaţilor la prevederile Codului Educaţiei: 

 să fie cadre didactice titulare; 

 să nu deţină funcţii de conducere în cadrul Universității; 

 să nu fie membri ai Senatului; 

 cei doi candidaţi membri ai CDSI conform Codului Educaţiei art. 104. alineatul (5) 

trebuie să reprezinte domeniile economic şi juridic, astfel se condiţionează ca un 

membrul să fie jurist, iar altul - economist; 

 să deţină titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic şi posede o experienţă de cel puţin 5 

ani în calitate de titular al Universității. 

19. Prin vot deschis sau secret Consiliile facultăţilor conform p. 14 selectează câte doi candidaţi şi 

printr-un proces-verbal le înaintează Adunării Generale a tuturor Consiliilor facultăţilor de 

comun cu studenţii membri ai Senatului şi ai Consiliilor facultăţilor. 
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20. CUMT deleagă la fiecare şedinţă a Consiliilor facultăţilor câte un reprezentant membru al 

CUMT, altul decât membru al facultăţilor respective. 

21. În următoarele 7 zile calendaristice CUMT: 

21.1. perfectează lista electorilor adunării generale compusă din membrii Consiliilor tuturor 

facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţilor membri în Senat şi în Consiliile facultăţilor; 

21.2. organizează convocarea Adunării Generale a tuturor Consiliilor facultăţilor şi a 

studenţilor membri ai Senatului şi a studenţilor membri ai Consiliilor facultăţilor prin 

publicarea în a opta zi a unui anunţ pe pagina web a Universității şi în format hârtie 

afişate în toate blocurile de studii cu următoarea informaţie: 

 data, locul şi ora convocării Adunării Generale a tuturor Consiliilor facultăţilor şi 

studenţilor membri ai Senatului şi Consiliile facultăţilor; 

 lista candidaţilor în membri ai CDSI selectaţi şi înaintaţi de către Consiliile 

facultăţilor. 

22. Candidaţii înaintaţi de către Consiliile facultăţilor pentru accederea la calitatea de membru al 

CDSI în termenul indicat în anunţul de declanşare a procesului de alegere, depun personal 

dosarul în CUMT, care va conţine obligatoriu următoarele acte: 

22.1. recomandarea consiliului facultăţii; 

22.2. curriculum vitae (format Europass); 

22.3. copia buletinului de identitate; 

22.4. copiile actelor de studii, diplomele referitoare la titlurile ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice; 

22.5. documentele doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte 

documente care atestă activitatea profesională şi ştiinţifică a candidatului; 

22.6. declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a 

normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale; 

22.7. documentele care confirmă activitatea în instituţii publice şi obşteşti. 

23. Alegerile a doi membri ai CDSI din rândul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de 

conducere şi nu sunt membri ai Senatului conform Codului Educaţiei de către Adunarea 

Generală a tuturor Consiliilor Facultăţilor şi studenţilor membri ai Senatului se efectuează 

prin vot secret cu respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, 

răspunderii publice, responsabilităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor academice. 
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24. În scopul organizării procesului de votare la Adunarea Generală a tuturor Consiliilor 

Facultăţilor ai studenţilor membri ai Senatului şi studenţilor membri ai Consiliilor Facultăţilor 

CUMT realizează următoarele: 

24.1. elaborează modelul buletinului de vot cu aplicarea ştampilei Universității şi formularul 

tipizat, care se foloseşte la calculul rezultatului votului în secţia de votare; 

24.2. înscrie candidaţii în buletinul de vot în ordine alfabetică; 

24.3. distribuie buletinele de vot către electori; 

24.4. asigură procedura de votare cu numărarea numărului de voturi şi întocmirea 

proceselor-verbale; 

24.5. plasează pe pagina web a Universității un anunţ cu rezultatele alegerilor membrilor 

CDSI. 

25. Pentru alegerea membrilor CDSI se organizează o singură secţie de votare. Distribuţia sălii 

aferente secţiei de votare, asigurarea logisticii necesare desfăşurării procesului electoral este 

pusă în sarcina preşedintelui CUMT. 

26. Reprezentanţii CUMT delegaţi la şedinţele Consiliilor facultăţilor în caz de necesitate prezintă 

succint adunării generale a Consiliilor facultăţilor CV-urile candidaţilor facultăţilor respective 

inclusiv argumentările de conformitate la cerinţele impuse de prezentul Regulament. 

27. Este declarat ales în calitate de membru al CDSI candidatul care a întrunit un număr de voturi 

cel puţin 50 + 1 din numărul celor care au votat, în condiţiile participării la vot a unui număr de 

electori de cel puţin 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale a tuturor Consiliilor 

facultăţilor şi a studenţilor membri ai Senatului şi a Consiliilor facultăţilor cu drept de vot. 

28. CUMT perfectează un proces-verbal al rezultatelor alegerilor celor doi membri ai CDSI din 

rândul cadrelor titulare, care nu deţin funcţii de conducere şi nu sunt membri ai Senatului. 

29. Electorii timp de 24 ore după încheierea procesului de votare pot depune în CUMT contestaţii, 

iar în următoarele 24 de ore CUMT este obligat să anunţe declarantului/ţilor rezultatul deciziei. 

În următoarele 24 de ore CUMT înaintează Senatului procesul-verbal stipulat în p. 24.4 şi p. 28 

al prezentului Regulament. 
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V. PROCEDURA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE ALEGERE A DOI 

MEMBRI AI CDSI DELEGAŢI DIN PARTEA SENATULUI ÎN CALITATE DE EXPERŢI 

EXTERNI ŞI CARE NU SUNT TITULARI AI UNIVERSITĂȚII 

30. Preşedintele Senatului anunţă condiţiile de înaintare-votare şi cerinţele de conformitate a 

candidaţilor înaintaţi ca experţi externi în componenţa CDSI care urmează să corespundă 

rigorilor misiunii universitare a CDSI printre care: 

30.1. sunt în drept să înainteze candidaţi pentru a fi aleşi în calitate de membri ai CDSI 

membrii Senatului. Membrii Senatului care propun un candidat trebuie să facă o 

prezentare, în formă scrisă, a candidatului, care trebuie să includă, obligatoriu, şi 

meritele deosebite ale acestuia faţă de Universitate. De asemenea, acesta trebuie să 

prezinte Senatului acordul candidatului, de a candida în calitate de membru extern al 

CDSI; 

30.2. organizarea şi desfăşurarea votării experţilor externi se realizează cu respectarea 

principiilor legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, răspunderii publice, 

responsabilităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor, ale personalului 

academic şi a normelor etice şi deontologice; 

30.3. candidaţii la funcţia de membri experţi externi ai CDSI trebuie să posede competenţe şi 

experienţă în domenii corespunzătoare misiunii şi direcţiilor de activitate ale CDSI 

stipulate în Codul Educaţiei, şi anume: 

 managementul instituţional; 

 dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului universitar şi a drepturilor de proprietate 

intelectuală; 

 dezvoltarea şi consolidarea antreprenoriatului şi parteneriatelor publice-private; 

 consolidarea cooperării cu mediul de afaceri; 

 atragerea investiţiilor străine în dezvoltarea infrastructurii instituţiei; diversificarea 

surselor de finanţare; 

 angajarea universităţii în consorţii naţionale şi internaţionale pe diverse 

dimensiuni (cercetare, de pregătire a doctoranzilor, a specialiştilor licenţiaţi la 

master); 

 diversificarea serviciilor acordate de către Universitate etc. 

31. Preşedintele Senatului iniţiază în ședinţa Senatului crearea unei Comisii pentru organizarea și 

desfăşurarea alegerii a doi membri ai CDSI delegaţi din partea Senatului în calitate de experţi 

externi, care nu au calitatea de titulari ai Universității. 
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32. Şedinţa Senatului se consideră deliberativă în cazul în care la Şedinţă sunt prezenţi nu mai 

puţin de 2/3 din membrii săi. 

33. Comisia Senatului pentru alegerea experţilor externi (în continuare CSEE) este formată din 12 

persoane, dintre care 9 senatori reprezentanţi ai cadrelor didactice titulare, şi a 3 senatori 

reprezentanţi ai studenţilor în Senat, inclusiv un reprezentat al Senatului Studenţesc cu 

calitatea de membru al Senatului universitar. 

34. Candidaţii pentru CSEE se propun de către membrii Senatului şi se aleg prin vot deschis sau 

secret la propunerea majorităţii membrilor Senatului. 

34.1. Senatorii înaintează candidaţi din rândul membrilor Senatului în număr egal sau mai 

mare decât numărul nominal al membrilor CSEE păstrând coraportul cadre didactice-

studenţi stipulat în p. 33. 

34.2. Dacă s-au înaintat un număr mai mare de candidaţi decât numărul nominal, atunci se 

consideră membri aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi. 

34.3. Dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin la limita de trecere un număr egal de voturi 

atunci între ei se organizează al doilea tur de votare în baza căruia candidaţii se 

consideră aleşi după numărul maximal de voturi obţinute. 

35. Preşedintele Senatului anunţă o întrerupere a ședinţei Senatului în timpul căreia membrii CSEE 

îşi aleg Preşedintele şi Secretarul CSEE. 

36. Preşedintele CSEE ales conduce organizarea şi desfăşurarea alegerii experţilor externi în 

calitate de membri ai CDSI din rândul candidaturilor propuse de către membrii Senatului care 

corespund condiţiilor stipulate în p. 30.3: 

36.1. ședinţa Senatului determina procedura de votare: vot secret sau votare deschisă; 

36.2. organizează procedura de votare; 

36.3. CSEE întocmeşte procesul-verbal al rezultatelor votării; 

36.4. anunţă rezultatele votării şi propune spre aprobare şedinţei Senatului procesul-verbal 

al alegerii experţilor externi în calitate de membri ai CDSI. 

37. Preşedintele CSEE prezintă pe web site-ul Universității membrii CDSI aleşi în calitate de 

experţi externi. 
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VI. FUNCŢIONAREA CDSI 

38. Funcţionarea CDSI se efectuează în conformitate cu prevederile şi competenţele art. 104 al 

Codului Educaţiei şi prezentul Regulament. 

39. CDSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu planul/programul de activitate elaborat de 

CDSI şi aprobat de Senat - organul suprem de conducere al Universității. 

40. Şedinţele CDSI sunt convocate de preşedinte, iar în absenţa acestuia de vicepreşedinte nu mai 

rar de o dată în semestru. La şedinţele CDSI sunt examinate chestiunile ce ţin de dezvoltarea 

strategică instituţională a Universității şi în conformitate cu competenţele acestuia stipulate în 

Codul Educaţiei, Carta Universitară şi prezentul Regulament. 

41. Pentru crearea condiţiilor de activitate a CDSI Universitatea va pune la dispoziţia acestuia 

încăperea/biroul respectiv cu condiţiile adecvate de desfăşurare a activităţilor. 

42. Recomandările, propunerile şi deciziile CDSI sunt examinate și luate în considerare în 

activităţile organelor de guvernare universitară: rector, Senat, Consiliul de Administraţie, 

Consiliul Ştiinţific, Consiliile facultăţilor, structurile departamentale ale Universității în 

conformitate cu Codul Educaţiei şi Carta Universitară. 


