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Titlul I: Dispoziţii generale
1. Catedra „Drept privat” constituie o unitate a Academiei de Studii
Economice din Moldova şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
legale în materie, cu dispoziţiile Cartei Academiei şi ale prezentului Regulament.
2. Activitatea şi dezvoltarea instituţională a Catedrei „Drept privat” are la
bază Planul Strategic de Dezvoltare aprobat pe o perioadă de 5 ani. În baza
acestuia se elaborează Planuri anuale de dezvoltare.
3. Catedra încurajează şi recunoaşte implicarea studenţilor în procesul
decizional şi în mecanismele de evaluare a activităţii universitare.
4. Catedra promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din Republica
Moldova şi dezvoltă relaţii de colaborare cu catedre din străinătate.
Titlul II: Structura şi organizarea Catedrei
Secţiunea I
Structura Catedrei
5. Catedra este unitatea structurală de bază a facultăţii şi este condusă de
Biroul Catedrei.
Biroul Catedrei este format din Şeful de catedră, adjunctul şefului de catedră,
şi secretarul catedrei.
6. Catedra are următoarele atribuţii:
a) alege membrii Biroului catedrei şi reprezentanţii catedrei în
Consiliul facultăţii;
b) elaborează statele de funcţii;
c) face propuneri privind politica de personal;
d) propune comisiile pentru concursurile în vederea ocupării posturilor
didactice;
e) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice sub
coordonarea secretarului facultăţii;
f) propune cadrele didactice asociate;

g) face propuneri privind acordarea statutului de profesor consultant,
prelungiri de activitate şi încetare activităţii cadrelor didactice;
h) face propuneri privind conducătorii lucrărilor de disertaţii;
i) face propuneri privind organizarea examenului de licenţă, a studiilor
aprofundate, masteratului şi studiilor postuniversitare;
j) aprobă programele de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice;
k) propune acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor
Honoris Causa şi senator de onoare în condiţiile Cartei Academiei;
l) poate înfiinţa centre sau colective de cercetare cu autofinanţare.
Directorii sau şefii acestor unităţi se confirmă de către Consiliul
Facultăţii;
m) organizează manifestări ştiinţifice;
n) elaborează planuri strategice de dezvoltare;
o) organizează activităţile privind desfăşurarea masteratului date în
competenţa sa prin Carta Academiei, prezentul Regulament şi alte
prevederi legale în materie;
p) desfăşoară alte activităţi date în competenţa sa prin hotărâri ale
Consiliului Facultăţii.
7.

Hotărârile catedrei se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi dacă

numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor catedrei.
În cazul neîndeplinirii quorumului, catedra nu poate delibera în mod valabil,
ea se întruneşte de drept o săptămână mai târziu, caz în care quorumul este de
jumătate plus unu din numărul membrilor catedrei.
În îndeplinirea atribuţiilor enumerate la art. 6 lit. c, e, f, g, h hotărârile se iau
prin vot secret afară de cazul când decide altfel.
Catedra poate decide cu majoritate simplă ca şi alte hotărâri să fie luate cu vot
secret.
8.

Secretarul catedrei este ales cu votul majorităţii membrilor şi are

următoarele atribuţii:
a) pregăteşte reuniunile catedrei;

b) păstrează registrul catedrei şi întocmeşte procesele – verbale de
şedinţă:
c) asigură transmiterea actelor între catedră şi conducerea facultăţii.
Secretarul poate fi şi un doctorand cu frecvenţă.
9.

Centrele de cercetare şi perfecţionare profesională sunt organizate în

baza hotărârii Consiliului Facultăţii cu aprobarea Senatului. Statutul, structura,
organizarea şi finanţarea acestor unităţi sunt stabilite prin hotărârea de înfiinţare.
Secţiunea a II-a
Şeful de catedră
10. Şeful de catedră reprezintă catedra şi este ales dintre membrii acesteia ce
au gradul didactic de conferenţiar sau profesor:
11. Şeful de catedră are următoarele atribuţii:
a) reprezintă catedra;
b) coordonează activitatea Biroului Catedrei;
c) prezidează reuniunile consiliului catedrei;
d) elaborează statul de funcţii al catedrei;
e) propune Consiliului Facultăţii scoaterea la concurs a posturilor,
promovărilor, sancţionarea şu demiterea personalului catedrei;
f) face propuneri de salarizare a membrilor catedrei;
g) participă la reuniunile Senatului Academiei.
Secţiunea a III-a
Dispoziţii comune
12. Persoanele care exercită funcţia de şef de Catedră sunt alese pentru un
mandat de 5 ani în conformitate cu reglementările în vigoare.
O persoană nu poate exercita funcţia de Şef de Catedră mai mult de 2
mandate.
13.

Exercitarea funcţiei de Şef de Catedră încetează în următoarele situaţii:
a) prin demisie;
b) prin demitere;
c) în caz de transfer la o altă facultate în cadrul Academiei;

d) în cazul în care persoana în cauză preia o funcţie de conducere într-o
altă instituţie de învăţământ superior;
e) în caz de încetare a contractului de muncă în Academie.
14. Demiterea din funcţia de Şef de Catedră se face cu respectarea procedurii
urmate la alegere, la procedurii urmate la alegere, la iniţiativa a cel puţin o treime
din numărul membrilor Catedrei.
Demiterea din această funcţie se poate înfăptui în cazurile în care, prin actele
sau activitatea lor, persoanele care deţin această funcţie lezează interesele Catedrei
sau ale Academiei ori încalcă legislaţia în vigoare.
Titlul III: Dispoziţii finale şi tranzitare
15. Prezentul Regulament se adoptă de către Consiliul Facultăţii cu o
majoritate absolută în prezenţa a 2/3 din membrii Consiliului.
16. Modificarea prezentului regulament se poate face la iniţiativa a unei
treimi din membrii Catedrei, respectând procedura urmată la adoptare.
Orice modificare intră în vigoare începând cu anul universitar în care a fost
adoptată, dar nu poate fi aplicată retroactiv.
17. Prezentul Regulament a fost adoptat la şedinţa Consiliului Facultăţii din
data de 25 ianuarie 2007.
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