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Cu privire la optimizarea managementului institulional

+Intru asigurarea condiliilor necesare pentru planificarea Ei gestionarea
eficientd a procesului educa{ional, resurselor umane qi finaciare, avAnd drept
obiectiv optimizarea managementului institutional,

ORDON:

1. Dep artamentul di dacti c ( dl L. $ ap tefr a!i, E e f departament) :

1.1 Va definitiva anual planul de studii preventiv pentru anul urm[tor, in
comun cu decanii facultdlilor gi gefii subdiviziunilor didactice, in termen
p6ni la20 iunie;

l.2Ya asigura anual prezentarea calculului preventiv de ore pe catedre pentru
anul urmdtor Departamentului resurse umane (dna N.Griniqina, $ef
adjunct), in termen pAnd la 10 iulie.

$efii subdiviziunilor didactice (catedre/disciplini):

2.I Yor prezenta anual in decanatul facultSlii raportul de activitate pentru anul
respectiv de studii, prin coordonare prealabila a comparlimentului
economic cu Departamentul resurse umane (dna N.Grinisina, gef adjunct),
in termen p6,nd la 30 iunie.

2.2Yor prezenta in Departamentul didactic (dna R" Boitan, metodist
coordonator):
- listele gefilor de studii, examinatorilor, personalului ;tiingifico-didactic

care suslin ore de curs, anual in termen pdnlla 20 septembrie;
- repartizarea orelor personalului didactic qi gtiinfifico-didactic pentru

grupele cu predare in limbile englezdlfrancezd, semestruial in termen
respectiv pAnd la20 septembrie qi 01 februarie;

2.3 Yor asigura prezentarea cererilor de angajare pentru anul viitor de studii
(angajare pe termen determinat, anagajare cumul sau plata cu ora externi),
in Departamentul resurse urlane, anual in termen pand la 10 iulie.

2.



aJ. Deparlamentul l'esurse ulnane (dl O.Galbur, gef deparlament):
3.1 Va asigura examinarea cererilor si angajarea personalurlui necesar

desfbqurdrii eficiente a procesului educafional, inclusiv in limba englezd,,

precum si includerea in sistemul infolrnalional a personalului angajat, anual

in termen pAn[ la20 august;

3.2Ya asigura remunerarea personalului pentru munca suplimentard normei

didactice penlru anul de studii exclusiv dupa prezentarea de cdtre

subdiviziunea didacticd a raportului anual de activitate, cu exceptia

angajalilor externi remunerali prin plata cu ora.

Conducdtorii subdiviziunilor universitare administrative, didactice, qtiinlifice Ei

de suport vor prezenta in Departamentul Resurse Umane (dna N.Grinigina, qef

adjunct) demersuri strict conform formularului aprobat privind:
- premierea trimestriald a personalul din subdiviziune (in termen pAnd la 25

aprilie, 25 iulie, 25 octombrie Ei 25 ianuarie pentru trimestrul precedent);

- premierea anuald pentru performanJd in activitate (in termen p6nd la 10

ianuarie a anului urmdtor)
- premierea jubiliari a personalului (preventiv cu I lund inainte de

eveniment).

Responsabilitatea pentru prezentarea propunerilor de premiere conform

termenelor stabilite prin prezentul ordin se atribuie exclusiv conducdtorilor de

subdiviziune, iar mdrimea premiilor acestora se stabilegte de cStre Comisia

pentru acordarea premiilor qi ajutorului material.

Controlul executdrii prezentului ordin se atribuie dnei Olga Cernelchi,
prorector pentru asigurarea calitdlii gi integrdrii in inv6{dmAnt.
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