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Requlamefi

privind modul de alegere a rectorului Universitd{ii de Studii
Europene din Moldova

t.

Dispozifii generale

Prezentul Reguiament, este eiaborat in conformitate cu Codul educaliei nr.
152 din 17 iulje 2014. qi deasemenea regulamentui cadlu privind modul de
alegere a recton-rlui instituliei de inv6.!6mint superior din Republica Moldova.
2" Pot fi ale$i in postul de rector candidalii care delin titluri qtiinlifice 5iisrLr
$liintifico-didactice gi au expelien{d de cel pu{in 5 ani in inv6!6rnintrll
superior gi cercetare.
Nu pot 1i impuse alre condigii de eligibilitate decit ceie prevdzute de prezenlul
Regulament.

Funclia de rector poate fi de{inuti de urra Ei aceeagi persoani nu mai mult de
doud mandate consecutive. a cite 5 ani fiecare.
3- Rectorul USEM, este ales de cdtre adunarea generala a personalului titular'
gtiin{ifico-didactic, $liintific Ai didactic, Ei a replezentan{ilor studentilnr irr
senat gi in consiliile iacultatilor, cu votul majoritdlii.
c" C'onsiliul pentru dezvoltare strategice a USEM, organizeazd qi desli5oard
procesul de alegere a candidatului la postul de rector in conformitatt cLL
prezentul Regulamentu!.

II.

l

Organizarea gi desfi5urarea procesului
de alegere a rectorului in cadrul USIM
Inilierea procesului cie alegere a rectomlui se face de cetre Consiliui
pentru dezv oltare strategic a universitd{ii prin publicarea unui anurt s l
luni inainte de expirarea ntandatului rcctolului iti exerciliu,

2.

In cazul eliberdrii rectorului din funclie inainte de expirarea mandatului,
inilierea procesului de alegere a rectorului se face de citre Consiliul
pentru dezvoltare strategicd a universiulii prin publicarea unui anun!, in
termen de l0 zile de la data cind funclia devine vacantd. Pini la data
alegerii rectorului, tbndatorul instituliei de invdtemint numeqte un rector
interimar.
Anunlul de declangare a procesului de alegere a rectorului conline in
mod obligatoriu:
a) denumirea ;i sediul unirersitdtii.
b)criteriile de accedere la f'unclia de rector;
c)documentele ce ufmeazl a lr ptezentate;

d)data-limiti de depunere a dosarului;
e)modalitatea de depunere a dosaruluil
0 datele de contact a persoanei responsabiie de oferirea informafiilor
suplimentare qi de primirea documentelor.
4.

rector, in termenui indicat in anunlul de
declanEare a procesului de alegere a rectorului, depun personal/prin
Candidalii

la postul de

pogt5/prin e-mail dosarul, care va con{ine obligatoriu umdtoarele:

a) scrisoaxea de intentie;
b) curiculum vitae (tbmat Europass);
c) copia buletinuiui de identitate;
d) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile Stiin{ifice gr
i.la.ri^-.

ariihri fi

e)

^^-n
documente doveditoare privind experienla

in inve@mintul superior

5i

cercetare;

f)
g)

programul de activitatej
declaralia pe proprie rdspundere privind lipsa de

activitdlii sale,

a

incilciri in decursul

normelor de etici qi deontologie profesionali.

precum qi iipsa de antecedente penale.

Dosarele candidaJilor la postul de rector, intocmite conlorm prevederilor
pl€zentului regulament, se depun la Consiliui pentru dezvoltare stmtellic

a

USEM, care verificd corespunderea acestora

cu condiliile dc

eligibilitate qi consemneazd intr-un proces-verbal deciziile fi nale.
Candidaturile neacceptate se aduc la cunoqtintd solicitanJilol in scris.

cu

motivatia respingerii. Evcntualele contestatii alccandidajilor declara{i neeligibili se lonnuleazd in scris qi se depun la

impreund

Consiliul pentru dezvoltare strategic a USEM in termen de 48 de ore de
la data inEtiintdrii. Consiliul examineazd contestaliile in pdmele 24 (lc

ore de la depunere $i comunicd rezultatul soluionerii in urmdtoarele 24
de ore.
7.

Alegerile po1 avea loc in cazul in care au lost inregistate dosarele a cel
pulin 2 candidaturi eligibile.
Consiliul pentru dezvoltare strategic[ a USElvl, face publicd. in cel putin
10 zile dupi expirarea termenului de depunere a dosarelor, Iista
candidalilor eligibili 9i programele de activitate ale acestora, precum ti

orice alte acte din dosarele candidalilor stabilite prin

prezentul

regulament.

DupE afigarea publici a listei candida{ilor. urneazd o perioadd de cel
pulin 14 zile calendaristice, in care se orguizeazd cel putin o dezbatere
publici, in fala electoratului USEM, intre candidali pe marginea
programelor de activitate ale acestora, inaintea procesului de votare. La
solicitarea comunitatii academice sau a candidalilor pot lt organizate
;'nt iln iri cu comunititile academice,
10. Listele cu membrii comunitelii academice cu drept de vot in procesul de

9.

alegere

a

rectorului sint alcAtuite de Consiliul pentru dezvoltare

strategicd a USEM, pe baza datelor transmise de Set-viciul de resurse
umane al USEM - pentr-r personalul titu)ar qtiinlifico-didactic, $tiinliljc ti
didactic, li de decani gi rectotul in funclie - pentru reprezentantii
studentilor din senat gi din consiliile facultdfilor.
11. Alegerea se realizeazi prin vot universal, direct, secret 9i liber exprimat.
12. Procesul de votare se desfrgoard pe parcursul unei singure zilc
lucr6toare, in modul stabilit de prezentul Regulament, Ei se considerii
valid, daci la scrutin au participat cel pulin 2/3 din numdrul membrilor

comunitdtii academice inscrigi pe liste.
13. in cazul in care primul tur de scrutin nu a avut loc din cauza participiitii
unui numir de electori mai mic de 2/3 din numirul membrilor
comunitd{ii academice, se organizeazd, dupd cel mult 14 zile, un al doilea
tur de scrutin intre aceiagi candidali. care se valideazd dacl patticip.i
majoritatea simpld de electori.
14. in cazul in care au fost depuse dosare de cetre mai mult de doi candidati.
iar la primul tur de votare validat niciunul dintre candidali nu a obtinut
majoritatea simpli a voturilor, se organizeazd, dupd cel mult l4 zile, un
al doilea tur de votare la care vor participa prin.rii doi candidati, eare :u
inhunit cele mai multe voturi in primul tur de scrutin.
15. Al doilea tul de votare, cu doi candidali, se desli$oard pe parcursttl unei
singure ziie lucratoare in modul stabilit de prezentul regularnent pfivind

modui de alegere a rectorului 9i se considerd valid, dacb la sctutin

a

padicipat cel pulin majoritatea simpid

a

membrilor comunitdlii

academice inscri$i pe liste.
16. In cazul in care in al doilea tur de scmtin candidatii obtin un numdr egal
de voturi, procesul de votare se repeti, ia fiecare 14 zile. pind cind unul

dintre candidati va obtine un numir mai mare de voturi.

17. Consiliul pentru dezvoltare strategice a LISEM con$ate rezultatul
procesului de alegere a rectorului gi il comunici fondatorului institutiei
de invelemint, in cel mult 2 zile de Ia data ultimului tur de scrutin
or ganizat. Procesul-r,erbal privind alegerea rectorului, intocmit contbrm
prerrederilor prezentului Regulament, gi dosarul candidatului se plezinti
fondatorului.

18. Rectorul este confiflnat in post, in baza rezultatelor alegerilor.. pr.irr
ordinul fondatorului, in temen de cel mult 3 luni de la data primir.ii
rezultatului alegerilor, transmis de Consiliul oentru dezvoltare strategicii
A USEM.
19. Mandatul rectorului in exerciliu se prelunge$te pini la numirea in luncfie
a rectorului nou ales conform prevederilor prezentului Regulament.
20. Fondatorul incheie cu rectorul ales al USEM L1n contract individual de
muncd cu o duratd de 5 ani, care include Ei prevederi ce tin de salarizale.
Acestea se stabilesc de cdtre fondator la propunerea senatului.

21. Contractul individual de munce poate fi reziliat inainte de expirarea
termenului acestuia in conformitate cu ar1. 105 alin.(I0) din Clodul
educaliei 5i Codul muncii.
22. Candidalii la postul de rector, care sunt membri ai Consiliului pentrLr
dezvoltare strategici a USIIM, nu pot parlicipa la procesul de organizcre
5i desligurare a alegerilor.
23. Fiecare candidat pafticipant la un tur de scrutirr are dreptul de a-gi delega

un observator la procesul de votare. desigilare a umelor. numArare
voturilor, intocmirea fi semnarea proceselor-verbale de numdrarc
voturilor.

a
a

