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Capitolul I. Dispoziţii generale 

Articolul 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Didactic de Resurse în 

Educația Interculturală - CDREIC (în continuare Regulament) din cadrul Universității de Stat din 

Comrat (în continuare USC) stabileşte misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, 

drepturile, precum și modul de organizare și funcționare a CDREIC. 

Articolul 2. CDREIC este o subdiviziune instituită în cadrul USC, întru realizarea misiunii și 

funcțiilor specifice ale USC, în conformitate cu Capitolul V Organizarea procesului educațional, 

articolul 5.12 și Capitolul VI. Activitatea de cercetare științifică a universității, articolul 6.2 al 

Cartei Universității de Stat din Comrat. 

Articolul 3. CDREIC este o structură care urmărește să fie un spațiu pentru dialog și colaborare 

între studenți și profesori, pentru a realiza cele mai bune inițiative privind dezvoltarea personală 

și profesională în domeniul EIC, promovând dezvoltarea competenței interculturale și a celorlate 

competențe cheie, implicarea activă a studenților în activitățile de voluntariat în instituțiile 

educaționale, învățarea formală, non-formală și informală.   

Articolul 4. CDREIC este responsabil de asigurarea didactică a procesului de formare 

profesională inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul educației interculturale.  

Articolul 5. CDREIC își desfășoară activitatea în conformitate cu Codul Educaţiei din Republica 

Moldova (art. 106, p.8, art. 109), cu art. 5.12 și art. 6.2 din Carta Universitară USC și  

Regulamentul  USC cu privire la organizarea studiilor universitare, aprobat de Senatul USC în 

20 ianuarie 2020, proces-verbal nr.4 (cap. VI, art. 18). CDREIC a fost creat prin Ordinul nr.??? 

din ??? ....USC. 

Articolul 6. CDREIC a fost inițiat și dotat în cadrul Proiectului ”Promovarea și dezvoltarea 

educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO 

DIDACTICA în parteneriat USC cu USM și USARB, cu sprijinul Fundației pentru Copii 

Pestalozzi  din Elveția, în anii 2018-2020. CE PRO DIDACTICA își asumă responsabilitatea de 

monitorizare externă a funcționării CDREIC și a folosirii resurselor donate. 

 

Capitolul II. Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile CDREIC  

 

Articolul 7. Misiunea CDREIC este să contribuie la sporirea calității serviciilor educaționale 

oferite de USC în domeniul educației interculturale, prin dezvoltarea competenței interculturale, 

de rând cu celelalte competențe profesionale ale studenților și ale cadrelor didactice din 

instituțiede, precum și a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ, cu care 

colaborează universitatea. 
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Articolul 8. CDREIC exercită următoarele funcții de bază: 

1) asigurarea didactică și tehnologică a procesului de formare profesională inițială și 

continuă a specialiștilor din domeniul științelor educației, în general și a educației 

interculturale, în particular; 

2) desfășurarea activităților de cercetare științifico-metodică în domeniul EIC; 

3) promovarea valorilor din cultura națională și universală și a dialogului intercultural în 

procesul de educație interculturală a celor ce învață și a cadrelor didactice; 

4) coordonarea și ghidarea activității de pregătire practică în domeniul EIC a specialiștilor 

din domeniul științelor educației; 

5) desfășurarea activităților de mentorat pentru studenți în vederea facilitării debutului 

profesional; 

6) cooperarea cu agenții educaționali din comunitate. 

 

Articolul 9. În vederea exercitării funcţilor de asigurare didactică și tehnologică a procesului de 

formare profesională inițială și continuă a specialiștilor din domeniul științelor educației, în 

general și a educației interculturale, în particular, și de desfășurare a activităților de cercetare 

științifico-metodică în domeniul EIC, CDREIC îi revin următoarele atribuţii: 

1) oferirea spațiului pentru desfășurarea activităților curriculare (curs, seminar, laborator) și 

de formare profesională continuă (mese rotunde, training-uri, ateliere didactice etc.) în 

problematica educației interculturale; 

2) stimularea aplicării în procesul educațional a inovațiilor tehnologice și științifice 

aplicative, referitoare la didactica generală și aplicată;   

3) inițierea unor proiecte de cercetare individuale și de grup în problematica EIC, inclusiv 

pentru tezele de an, licență și master etc. 

4) diversificarea modalităților de formare profesională inițială și continuă a cadrelor 

didactice în domeniul EIC etc. 

 

Articolul 10. În vederea exercitării funcției de promovare a valorilor din cultura națională și 

universală și a dialogului intercultural în procesul de educație interculturală a cadrelor didactice,  

CDREIC îi revin următoarele atribuții: 

a) identificarea nevoilor de EIC a studenților și cadrelor didactice provenite din medii 

culturale diverse și cu identitate culturală diferită;  

b) promovarea principiilor democratice și a drepturilor omului în conformitate cu tratatele 

internaționale și legislația națională în vigoare; 

c) promovarea valorilor europene și a programelor de dezvoltare interculturală din țară și de 

peste hotare; 

d) valorificarea elementelor tradiției și a culturii locale în context național și 

european/universal; 

e) organizarea unor evenimente cu caracter educațional, la nivel instituțional/ comunitar pe: 

12 ianuarie – ziua de naștere a lui J.H. Pestalozzi; 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale; 21 

martie- Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale; 21 mai – Ziua Mondială a 

Diversității Culturale, a Dialogului și a Dezvoltării; 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului; 26 
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septembrie – Ziua Europeană a Limbilor; 13 noiembrie – Ziua Mondială a Copiilor Orfani; 16 

noiembrie – Ziua Mondială a Toleranței;  20 noiembrie - Ziua Internațională a Drepturilor 

Copilului; 10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului etc. 

 

Articolul 11. În vederea exercitării funcțiilor de coordonare și ghidare a activității de pregătire 

practică în domeniul EIC a specialiștilor din domeniul științelor educației, de desfășurare a 

activităților de mentorat pentru studenți în vederea facilitării debutului profesional, de cooperare 

cu agenții educaționali din comunitate, CDREIC îi revin următoarele atribuții: 

1) identificarea instituțiilor și a cadrelor didactice cu experiență avansată în domeniul EIC și 

facilitarea oportunităților de cooperare în organizarea stagiilor de practică pentru 

studenții viitori-pedagogi; 

2) stabilirea și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu centre similare din țară și de peste 

hotare; 

3) invitarea practicienilor din alte instituții de învățământ, reprezentaților societății 

etnoculturale, ai ambasadelor și ai diferitor asociații obștești ce reprezintă diverse culturi 

și etnii la diferite activități de EIC, inclusiv la dialoguri profesionale, cluburi de 

dezbateri, master class etc.; 

4) facilitarea schimbului de experiență între studenți de la diferite facultăți, pe parcursul și 

după finalizarea stagiilor de practică, cu evidențierea succeselor și problemelor în 

domeniul EIC; 

5) desfășurarea activităților de mentorat și de consiliere educațională a studenților și 

specialiștilor din domeniul științelor educației. 

                         

Capitolul III. Organizarea activității CDREIC 

 

Articolul 12. Conducerea CDREIC este exercitată de șeful centrului, coordonatorul local al 

proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor 

didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat USC cu USM și USARB, cu 

sprijinul Fundației pentru Copii Pestalozzi  din Elveția, în anii 2018-2020. 

 

 

Articolul 13. În cazul eliberării din funcție a șefului centrului, coordonatorului local și/ sau al 

plecării din instituție, Senatul USC, prin vot deschis al tuturor membrilor, va desemna altă 

persoană responsabilă, având prioritate membrii echipei de proiect. Volumul activității 

manageriale, exercitate de Șeful Centrului de Resurse pentru Educația Interculturală, se exprimă 

în ore – 100, și se include în Planul individual de lucru al acestuia, compartimentul „Activitatea 

științifico-metodică”. 
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Articolul 14. Coordonatorul local: 

 

1) exercită funcția de conducere și organizare al CDREIC; 

2) se subordonează decanului Facultății Cultură Națională, în conformitate cu 

organigrama USC; 

3) elaborează planul anual de activitate, graficul de consultanță/ prezență a 

membrilor echipei de proiect în CDREIC și prezintă spre aprobare structurilor 

instituționale abilitate;  

4) elaborează și prezintă anual Raportul de activitate a CDREIC Consiliului 

Facultății de Cultură Națională; 

5) asigură calitatea serviciilor educaţionale de educație interculturală în conformitate 

cu actele instituționale și cu legislația națională și internațională; 

6) stabilește relații de colaborare cu beneficiarii, agenții educaționali din comunitate, 

partenerii de proiect din alte instituții naționale și internaționale;  

7) asigură evidența și menținerea documentației, a resurselor materiale ale CDREIC, 

în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor și cerințele stabilite; 

8) asigură diseminarea activităților CDREIC pe pagina web a USC (www.kdu.md) și 

pe contul de Facebook al USC. 

 

Articolul 15. Colaboratorii CDREIC, cadre didactice universitare, membri ai echipei de proiect, 

formați și certificați în domeniu de CE PRO DIDACTICA exercită următoarele atribuții: 

a) elaborează și realizează anual planul individual de activitate; 

b) desfășoarăra activitățile educaționale, implicându-se în mod activ în promovarea EIC și 

în dezvoltarea competenței interculturale la studenții viitori pedagogi și la cadrele 

didactice în cadrul cursurilor de formare profesională continuă; 

c) coordonează proiecte de cercetare individuale și de grup în problematica EIC, inclusiv 

tezele de an, licență și master; 

d) organizează evenimente axate pe problematica EIC; 

e) valorifică multiaspectual resurselor donate.  

 

Capitolul IV. Finanțarea CDREIC 

Articolul 16. Sursa prioritară de finanţare a  activităţilor CDREIC sunt mijloacele financiare 

oferite din proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a 

cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat USC cu USM și 

USARB, cu sprijinul Fundației pentru Copii Pestalozzi  din Elveția, în anii 2018-2020. 

 

Articolul 17. Sursele complementare de finanțare sunt: 

a) sprijin material și financiar oferit de USC; 

b) granturi, sponsorizări, donaţii; 

c) alte surse legale. 
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Capitolul V. Dispoziţii finale 

 

Articolul 18. Toate resursele didactice și materiale oferite CDREIC prin acte de donație se vor 

păstra exclusiv în incinta Centrului și se vor trece la balanța instituției, utilizându-se doar în 

scopul exercitării misiunii, funcțiilor de bază și atribuțiilor educaționale, stipulate în Capitolul II 

al prezentului Regulament. Acestea vor fi inscripționate cu siglele proiectului. 

 

Articolul 19. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CDREIC intră în vigoare din data 

aprobării de către Senatul USC. 

 

Articolul 20. CDREIC se constituie şi se lichidează prin ordinul Rectorului, în baza deciziei 

Senatului USC. 

 

 

Regulamentul a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului USC în data de ???  

 


