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Capitolul 1. Dispozi{ii generale

1.1. Prezentul Regulament de acordare a concediului de creafie acadrelor didactice qi

gtiinfifice este elaborat in conformitate cu prevederile Codului Muncii al RM nr. 154 din

28.03.2003 (cu modificdrile gi completdrile ulterioare); Codul Educafiei al RM w. 152 din

17.07.2014; CartaUniversitSlii de Stat ,,Alecu Russo" din B61!i, aprobatd prin Decizia Senatului

USARB nr.14 din24.06.2015, inregistratd la Ministerul Justiliei al RM prin Deciziaw. 176 din

11 august 2015; Contractul Colectiv de Muncd incheiat la nivel de Institulie Publicd

Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din B51!i pentru atii2016-2020.

l.2.Prezentul Regulament de acordare a concediului de crealie are drept scop stabilirea

condiliilor qi criteriilor de acordare a concediului de creafie, procedura de luare a deciziilor de

acordare a concediului, facilitdlile acordate, organele decizionale, drepturile, obligaliile 9i

reponsabilitalile benehciarilor de concediul de creafie, drepturile qi obligafiile USARB,

dispoziliile finale qi tranzitorii ale aplicdrii actului normativ in cauz6.

l.3.Concediul de crealie poate fi solicitat pe un termen de pin6 la un an pe

responsabilitateadeplind a pretendentului in condiliile monitorizdrii activitdfii acestuia din partea

USARB.

Capitolul2. Condi{ii obligatorii pentru pretendenfii la concediul de creafie

2.1. Concediul de crealie poate fi solicitat de beneficiari pentru realizarea urmdtoarelor

activitdli:

a\ finalizarea tezei de doctor / doctor habilitat (cu condilia cE la data solicitdrii

concediului de crealie teza are minim 75-80% ca volum gi confinut, cu avizatea din partea

coordonatorului ;tiinf ifi c) ;

b) elaborare a de tratate, studii, monografii, manuale ;i altorlucrdri qtiinfifico-metodice.

2.2. Potenfialii beneficiari ai concediilor de crealie sunt cadrele didactice din cadrul

USARB care intrunesc urmdtoarele criterii:

a) sd fie angajat de bazd in cadrul USARB (cu pdstrarea carnetului de muncd in cadrul

Serviciului resurse umane in condiliile prevdzute de lege);

b) sd aibd o vechime in muncd in cadrul USARB de cel pulin 5 ani consecutivi;
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la concursul de acordare a concediului de creafie.

Capitolul3.Procedura qi cadrul decizional de acordare a concediului de crea{ie

3.1. Procedurade depunere a dosarului de solicitare a concediului de creafie.

Dosarul va conline urmdtoarele acte qi materiale:

a) cererea de solicitare a concediului de crealie (anexa 1);

b)tezade doctor / doctor habilitat (tealizatdin proporfie de minim 75-80%);

c) extrasele din deciziile de promovare in urmdtorul an de doctorat I decizia de exmatriculare

inbazafinalizdrii studiilor de doctorat / post-doctorat;

d) monografri, tratate, studii, manuale, enciclopedii Ei alte lucrdri qtiinfifico-metodice

(elaborate in proporlie de minim 50%);

e) lista lucrdrilor publicate, insolitd de copiile lucrdrilor gtiinfifice;

f) planul qi calendarul activitdlilor pentru perioada concediului de creafie;

g) act ce dovede;te vechimea in muncd (certificat de la Secfia personal I copia cametului de

muncd).

Cererea de solicitare a concediului de creafie este depusd in cancelaria USARB, de cdtre

solicitant, pe numele Rectorului, ct avizarca prealabild de c6tre qeful de catedrS, decan qi

Preqedintele Consiliului qtiinfific;

Cererea qi dosarul vor fi depuse pe parcursul lunii martie a fiecbrui an (cu exceplia anului in

curs).

3.2. Examinarea dosarului de solicitare a concediului de crealie se efectueazb in Consiliul

$tiinfific al USARB, in termen de 14 zile lucrdtoare, din momentul recep{iondrii dosarului de

cdtre Consiliul $tiinfific. Consiliul $tiinfific va elibera extras din procesul-verbal, prin care va

solicita Senatului:

a) de a susline sau a respinge motivat cererea inbaza dosarului de solicitare;

b) de a menline sau a modifica durata concediului de creafie'

3.3. Decizia de acordare a concediului de creafie va fi luatd de cdtre Senatul USARB.
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3.4. Criteriile de acordare a concediului de creafie:

a) satisfacerea condiliilor obligatorii pentru pretendenlii la concediul de creafieprevdzutein

Capitolul II al prezentului Regulament;

b) completitudinea qi relevanfa dosarului inaintat de cdtre pretendentul la concediu de

crealie.

Capitolul4. Sursele de finanfare Ei mlrimea indemnua[iei pentru concediul de crea{ie

4.1. Finanfarea beneficiarilor de concediu de creafie se realizeazd, din contul mijloacelor

financiare ale USARB in limitele bugetului scopal aprobat de Senat;

4.2. Mdrimea indemniza[iei pentru concediul de creafie va fi stabilita in cuantumul

salariului lunar de functie al beneficiarului.

Capitolul5. Drepturile, obliga{iile qi responsabilitatea beneficiarului concediului de creafie

5. l.Drepturile beneficiarului concediului de creafie:

a) de a-gi realizaplanul de activitdli de cercetare atdt in cadrul USARB, c6t qi inafara

acesteia;

b) de a beneficia de urmdtoarele facilitSli:

c) pdstrarea locului de munc5;

d) plata lunari aindemnizaJiei pentru perioada concediul de creaJie;

e) utilizarea resurselor informaJionale, materiale, tehnice etc. disponibile in USARB.

5.2. Obligatiile beneficiarului concediului de creafie:

a) respectarea planului activitililor inclus in dosarul de solicitare a concediului de

crealie;

b) prezentarea raportului final insolit de actele doveditoare privind rezultatul qtiinfific

oblinut pe perioada concediului de crealie:

c) pentru teza de doctor / doctor habilitat beneficiarul concediului de crealie vaprezenta

decizia $colii Doctorale (pentru doctoranzii qcolilor doctorale), decizia Consiliului $tiinfific

(pentru doctoranzii care au absolvit studiile de doctorat in afara gcolilor de doctorat).
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0l pentru tralate, studii, manuale, enciclopedii qi alte lucrdri qtiinfifico-metodice

beneficiarul concediului de crealie va prezenta dosarul Senatului USARB in scopul oblinerii

recomanddrii lucrdrii spre publicare (cu respectarea procedurii existente in USARB).

e) prestarea serviciilor didactico-qtiinfifice in folosul USARB in decursul a minimum 5 (in cazul

cdtezeide doctor/doctor habilitat titularul se va obliga sa asigure universitSlii servicii qtiinlifico -

didactice pentru un termen de cel pu{in 5 ani;

e) neangajarea in activit6li diferite de activitdlile conforme Planului de activitdlide

cercetare;

f) prezentarea lunard a Raportului beneficiarului de concediu de creafie cu elucidarea

realizdrii activitdlilor planificate pentru etapa respectivd a concediului de crealie.

5 . 3 . Responsabilitatea beneficiarului concediului de creaf ie :

a) sd asigure calitatea executdrii Planului de activitili de cercetare pe perioada

concediului de creafie cu respectarea termenelor;

b) sd nu admitd plagiatul qi compilarea in procesul elabordrii lucrdrii qtiin{ifrce;

c) sd realizeze integru activitdlfile prevdzute de Planul de activitdli din dosarul prezentat

pentru oblinerea concediului de creafie, coordonat I aprobat de Consiliul qtiinfific al USARB;

d) sd restituie USARB intreaga suma a indemnizafiei de concediu de creafie primitd pe

toatd perioada concediului de creafie in cazul sistdrii concediului de crealie pldtit din motive de

nercalizare a Planului de activitSli sau a altor cauze. Aceeaqi responsabilitate va surveni pentru

neindeplinirea obligafiilor din p. 5.2 a prezentului Regulament.

Capitolul6. Drepturile qi obliga{iile USARB

Drepturile USARB qi a Consiliului $tiinlific in procesul de acordare qi monitorizarc a

concediilor de crealie:

6.1. USARB, prin intermediulConsiliului qtiinlific, al este in drept sa efectueze controlul

realizdrii Planului de activitdli(elaborat de comun acord qi semnat de USARB qi beneficiarul

concediului de creafie).

6.2. Dacd se atestd nerespectarea Planului de activitdli sau abaterea de la acesta, Consiliul

$tiinliflrc este in drept sd iriainteze Senatului USARB un demers de sistarea concediului de

crealie inainte de termen cu aplicarea prevederilor din p. 5.3 a prezentului Regulament.
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6.3. USARB pdstreazd dupd sine dreptul de a acorda sau a refuza acordarea concediului

de lungd duratd de crealie in funclie de necesitSlile ei.

6.4. USARB iqi rezervd dreptul sa stabileascd:i) durata concretd a concediului de crealie

acordat; ii) modalitatea de finanfare; iii) direcfiile / interesele / domeniile de cercetare qtiinfifice

prioritare pentru acor dar ea concediilor de creafie.

obligafiile USARB in legdturd cu acordarea concediilor de crealie:

6.5. in cazul deciziei favorabile de acordare a concediului de crea{ie, USARB, in

persoana

Rectorului, va incheia un contract cu beneficiarul concediului de creafie.

6.6. Universitatea va asigwa beneficiarului concediului de crealie accesul in laboratoarele

qtiinfifice, biblioteca qtiinfificd, labazele de date Ei alte resurse informalionale, materiale, tehnice

disponibile.

6.7.Pe perioada concediului de creafie USARB va asigura platalatimp a indemnizaliei

lunare in cuantumul stabilit in contract (aceasta nu va depdqi salariul lunar de funcfie pentru

postul didactico-qtiinlific ocupat de beneficiarul concediului de crealie).

6.8. USARB va asigurabeneficiarului concediului de crea{ie p[strarea locului de muncd.

Capitolul 7. Dispozifii finale qi tranzitorii

T.l.Prezentul Reguament este aprobat;i poate fi modificat / completat doar prin decizia

Senatului USARB.

7.2.Prczentul Regulament intrd in vigoare inziua adoptdrii de cdtre Senatul USARB.


