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Cuprins
1. Principii generale
2. Structura organizatorică a facultăţii
3. Organizarea conducerii facultăţii

1. Principii generale

1.1. Facultatea în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuare Facultatea) este o
subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Universităţii, care funcţionează în baza
prevederilor Legii Învăţământului, Chartei Universitare a UTM, regulamentelor, instrucţiunilor şi
deciziilor respective de conducere ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului, precum şi ale altor
regulamente şi hotărâri ale Universităţii.

1.2. Facultatea are drept scop pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în unul sau mai multe
domenii înrudite, pregătirea cadrelor ştiinţifice prin masterat, doctorat şi postdoctorat, precum şi
realizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică.

1.3. Facultatea are următoarele sarcini:

- pregătirea specialiştilor conform necesităţilor economiei naţionale, competenţei în
problemele economiei de piaţă, în scopul integrării europene şi mondiale;
- pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin învăţământul postuniversitar specializat,
doctorat şi postdoctorat;
- organizarea efectuării cercetărilor ştiinţifice şi propagarea (implementarea) rezultatelor lor;
- satisfacerea necesităţilor personalităţii în plan intelectual, cultural şi moral;
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1.4. Înfiinţarea, reorganizarea şi suspendarea activităţii facultăţii se înfăptuieşte prin decizia
Senatului Universităţii, de comun acord cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului.

1.5. Facultatea dispune de fonduri imobile cu drept de gestionare operativă internă, de ştampilă
proprie.

2. Structura organizatorică a facultăţii

2.1. Structura organizatorică a facultăţii cuprinde departamente, catedre de profil şi de instruire
generală, laboratoare ştiinţifice, centre de calcul, secţii de organizare a procesului de studii la
diferite forme de învăţământ şi alte subdiviziuni.

Structura facultăţii este aprobată prin decizia Senatului Universităţii.

2.2. Catedra este o subdiviziune a facultăţii, care organizează şi înfăptuieşte activităţi didactice,
metodice şi ştiinţifice la una sau mai multe discipline înrudite.

2.3. Laboratorul ştiinţific în cadrul facultăţii/catedrei este o subdiviziune de structură, care are
drept scop asigurarea efectuării cercetării ştiinţifice într-un domeniu care corespunde profilului
acestei subdiviziuni a Universităţii.

2.4. Laboratorul didactic este o subdiviziune de structură a catedrei, care are drept scop
asigurarea efectuării lucrărilor de laborator/practice la una sau mai multe discipline conform
planurilor de studii şi de cercetare ştiinţifică etc.
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2.5. Catedra, laboratorul şi alte subdiviziuni de structură ale facultăţii funcţionează în baza
regulamentelor proprii, avizate de Consiliul facultăţii şi aprobate de Senatul Universităţii.

2.6. Facultatea poate pregăti specialişti la învăţământul cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă
sau seral, creând în legătură cu aceasta secţii de învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă sau
seral.

2.7. Secţia de pregătire a specialiştilor la învăţământul cu frecvenţă la zi poate avea nu mai
puţin de 200 de studenţi. La crearea secţiilor cu frecvenţă redusă sau serală se ia ca bază
următoarele corelaţii: numărul studenţilor de la secţia de zi se ia -1, pentru secţia cu frecvenţă
redusă - 0,5 şi secţia serală - 0,4.

3. Organizarea conducerii facultăţii

3.1. Organul suprem de conducere al facultăţii este Consiliul facultăţii, care se alege pe un
termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice
şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior
universitar, aprobat de Consiliul Ministerului Educaţiei şi Tineretului.

3.2. Consiliul facultăţii este alcătuit din cadre didactico-ştiinţifice, studenţi şi doctoranzi. În
Consiliu sunt prezentate toate subdiviziunile facultăţii în baza respectării principiului egalităţii în
drepturi.

Din cadrul Consiliul facultăţii fac parte: decanul, prodecanii, şefii catedrelor, preşedinţii
comitetelor sindicale ale corpului didactic şi studenţesc al facultăţii - în virtutea funcţiilor lor, la
care se adaugă cadre didactico-ştiinţifice - reprezentanţi ai catedrelor şi laboratoarelor ştiinţifice
ale facultăţii, precum şi doctoranzi şi studenţi în proporţie de 15% din efectivul total al
consiliului.
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3.3. Decanul facultăţii este preşedintele Consiliului facultăţii, iar prodecanul este
vicepreşedintele. În cazul când la Facultate nu e prevăzut postul de prodecan, vicepreşedinte
este ales prin vot deschis unul de membrii Consiliului.

Activitatea de secretariat şi aspectele organizatorice ale şedinţelor Consiliului facultăţii sunt
efectuate de secretarul Consiliului ales prin vot deschis din membrii Consiliului.

3.4. Consiliul facultăţii se întruneşte nu mai rar de o dată în două luni conform planului de lucru
stabilit la începutul fiecărui an de studii şi în şedinţe extraordinare, la convocarea decanului, a
Biroului Consiliului facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor consiliului

3.5. Consiliul facultăţii are următoarele competenţe:

- determină strategia dezvoltării facultăţii corelată la planul strategic al Universităţii;
- propune pentru aprobare Senatului Universităţii modificări în structura facultăţii;
- propune în conformitate cu legislaţia în vigoare candidaturi pentru ocuparea posturilor de
rector al Universităţii şi de decan al facultăţii;
- realege în post conferenţiarii universitari, alege şi realege în posturi lectorii superiori,
lectorii şi asistenţii universitari;
- examinează şi prezintă Senatului pentru aprobare planurile de învăţământ pe specialităţi,
programele de învăţământ la disciplinele respective;
- analizează rezultatele pregătirii generale şi profesionale ale studenţilor (rezultatele
sesiunilor de colocvii şi examene, practicii didactice şi de producţie, etc.), examinează
problemele cu privire la mişcarea contingentului de studenţi (transferul de la o formă de studii la
alta, studiul în paralel la o a doua specialitate sau cu termen redus, etc.);
- aprobă planurile de cercetare ştiinţifică şi de perfecţionare a cadrelor didactico-ştiinţifice,
planurile individuale ale doctoranzilor precum şi materialele privind atestarea lor, avizează
conducătorii de doctorat;
- stabileşte specializările pentru studii aprofundate şi aprobă planurile individuale ale
persoanelor înscrise la învăţământul postuniversitar specializat;
- examinează rezultatele examenelor de licenţă şi a susţinerii tezelor de magistru şi le
propune Senatului pentru aprobare;
- înaintează conducerii Universităţii propuneri privind prelungirea activităţii cadrelor
didactice care au vârsta de pensionare;
- examinează şi propune spre aprobare în modul stabilit deschiderea de noi specialităţi de
pregătire;
- anual aprobă şi propune pentru confirmare Senatului darea de seamă a decanului cu
privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a facultăţii;
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- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

3.6. Conducerea operativă a facultăţii între şedinţele Consiliului facultăţii este efectuată de
Biroul Consiliului facultăţii constituit din: decan, prodecani şi secretarul Consiliului. Biroul
Consiliului facultăţii are următoarele competenţe:

- realizează hotărârile Consiliului facultăţii şi ia hotărâri în problemele curente, în intervalul
dintre şedinţele Consiliului facultăţii;
- organizează desfăşurarea şedinţelor Consiliului,
- asigură conducerea curentă a facultăţii;
- rezolvă probleme sociale, etc.

3.7. Conducerea executivă a facultăţii este realizată de decan, care se alege pe un termen de
cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de
conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior universitar
din Republica Moldova, aprobat în modul stabilit.

3.8. Decanul facultăţii în limitele competenţei sale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- înfăptuieşte conducerea generală a facultăţii;
- activează în numele facultăţii, reprezentând-o atât în cadrul Universităţii, cât şi în relaţiile
cu alte persoane juridice şi fizice;
- este subordonat nemijlocit rectorului instituţiei de învăţământ;
- conduce şedinţele Consiliului facultăţii, Biroului Consiliului facultăţii şi asigură îndeplinirea
hotărârilor primite;
- organizează, coordonează şi controlează realizarea procesului de studii şi de cercetare
ştiinţifică în cadrul facultăţii;
- coordonează procesul de selectare şi completare a statelor cu cadre didactice, ştiinţifice
şi auxiliare;
- aprobă planurile individuale de lucru ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale
facultăţii;
- înfăptuieşte dirijarea şi controlul mişcării contingentului de studenţi în cadrul facultăţii;
- dirijează procesele de acordare a burselor studenţilor, de repartizare a locurilor în
căminele studenţeşti;
- este membru al: Comisiilor examenului de licenţă şi de admitere, al Comisiei de plasare în
câmpul muncii a tinerilor specialişti absolvenţi ai facultăţii;
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- propune rectorului pentru desemnare sau destituire din post candidaturile pentru funcţia
de prodecan;
- determină şi repartizează funcţiile, drepturile şi responsabilităţile între prodecani;
- anual prezintă Consiliului facultăţii darea de seamă cu privire la activitatea
didactico-ştiinţifică şi educaţională a facultăţii;
- este responsabil de organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi a facultăţii, de
respectarea legislaţiei în vigoare, disciplinei muncii de către întregul personal al facultăţii.

3.9. Decanul facultăţii poate avea în subordonare prodecani în dependenţă de numărul
studenţilor la secţiile respective de învăţământ. La secţia de zi se acordă unitatea de prodecan
dacă numărul de studenţi depăşeşte cifra 500. Dacă contingentul de studenţi este mai măre de
800 se acordă a doua unitate de prodecan.

La secţia cu frecvenţă redusă sau serală se acordă unitatea de prodecan dacă numărul de
studenţi este mai mare de 500 de studenţi.

În calitate de prodecan pot activa persoane cu titluri didactico-ştiinţifice.

Prodecanii sunt desemnaţi şi destituiţi din post prin ordinul rectorului în baza propunerilor
decanului facultăţii.

Aprobat prin hotărârea Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei,

proces verbal nr. 2 din 28.01.2003.
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