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Nota 1: Funcțiile corespunzătoare posturilor din organigramă se definesc prin Hotărâre a Consiliului de Administrație 

Nota 2: Statele de funcții ale departamentelor didactice din cadrul facultăților se aprobă în Senat 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport 

DECAN 

Departamentul de educaţie fizică 
şi sport 

Facultatea de Inginerie 
Alimentară 

DECAN 

Departamentul de tehnologii 
alimentare, siguranţa producţiei 
alimentare şi a mediului 

Facultatea de Inginerie Electrică 
şi Ştiinţa Calculatoarelor 

DECAN 
 

Departamentul de electrotehnică 

Departamentul de calculatoare, 
electronică şi automatică   

Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi Management 

DECAN 
 
 Departamentul de mecanică şi 

tehnologii 

Facultatea  de Istorie şi 
Geografie 

DECAN 
 

Departamentul de 
Geografie 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării 

DECAN 
 
Departamentul limba şi 
literatura română şi ştiinţe ale 
comunicării 

Departamentul de limbi şi 

literaturi străine 

Facultatea de Silvicultură 
 

DECAN 
 

Departamentul de silvicultură 

şi protecţia mediului 

Facultatea de Ştiinţe Economice 
şi Administraţie Publică 

DECAN 
 

Departamentul de economie, 
informatică economică și gestiunea 

afacerilor 

Departamentul de contabilitate, 

audit și finanţe  

Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei 

DECAN 

Departamentul de ştiinţele 

educaţiei 

Centrul de cercetare ştiinţifică în 

maşini, aparate şi acţionări electrice 

Centrul de cercetare în inginerie 
mecanica, industrială, mecatronică, 
mediu și management Centrul de cercetare de 

geografie aplicată Centrul de cercetări  Inter 
Litteras 

Centrul de cercetare în 

management şi adm. afacerilor 

Centrul de cercetare ştiinţifică în 
sisteme de control al proceselor 

Centrul de cercetare ştiinţifică în 
calculatoare 

Centrul de cercetări analiza 

discursului 

Centrul de cercetare și instruire 
pentru știința și siguranţa 
alimentului 

The Carpathica University 
Centre of Interdisciplinary 
Studies 

Centrul de cercetare 
etică, filosofie, inginerie şi 
societate 

Centrul de cercetare în contabilitate 

şi informatică de gestiune 

 
UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE 
ORGANIGRAMA SISTEMULUI ACADEMIC 

Secretariat:  3 posturi 

Departamentul de 
cercetare 

Departamentul de sănătate şi 

dezvoltare umană 

RECTOR 

Prorector 
Activitatea 
didactică și 

asigurarea calităţii 
 

Comisia de Evaluare 
și Asigurare a Calității 
(coordonator + un 
membru de la fiecare 
facultate) 
 

Editură (coordonator) 

4 posturi  

Centrul pentru  
învățământ la 
distanță și formare 
continuă 
(coordonator) 
 

Consiliul de strategie și dezvoltare: Președinte + maxim 8 membri 

Serviciul Comunicații și Tehnologii Informaționale: coordonator+14 posturi 

   Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat: Director 

Comitetul de securitate și sănătate în muncă 

Comitetul pentru managementul situațiilor de urgență: Președinte + 8 membri( inclusiv secretar) 

Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și 

inovare (MANSiD): 32  posturi 

Prorector 
Imaginea universității, relații 
internaționale și dezvoltare 

europeană 
 

Serviciul de Relații 
Internaționale și Afaceri 
Europene (coordonator) 

 

Centrul de Resurse,  Informare 
și Documentare (coordonator + 
3 membri) 
 

Serviciul Relații publice, 
comunicare și imagine: 

coordonator 

Prorector 
Activitatea 
ştiințifică 

 

Birou de 
management 
programe şi proiecte: 
coordonator didactic 
Șef de birou+3 
posturi  

Centrul pentru 
transfer tehnologic și 
companii  spin-off: 
(coordonator) 
 

Observator 
Astronomic: 
coordonator+ 6 
posturi 
 

Prorector 
Baza materială și 

probleme studențești 
 

Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră:  
coordonator + 4 posturi 

Comisie pentru probleme 
studențești:  

coordonator+ 10 membri 

Unitate de analiză și 
gestiune previzionată a 
solicitărilor pieței muncii 
(coordonator) 
 

Departamentul de ştiinţe 

umane şi social-politice 

Comisia de etică universitară 

Consiliul ştiinţific:Preşedinte + un membru de la fiecare facultate 

Institutul de studii avansate: Director 

Biblioteca: coordonator+ 18 posturi 
 

Centrul de cercetare 
Comunicare și creație 
publicitară 

Centru interdisciplinar  de proiecte de cercetare, 

dezvoltare și inovare (diverse proiecte) 

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti: Director 

Secretariat general universitate: 26 posturi  

Departamentul de Specialitate 

cu Profil Psihopedagogic 

Biroul 

Erasmus+ 

Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică: manager tehnic + 2 posturi 

Departamentul de management, 

administrarea afacerilor și turism 

Departamentul de calculatoare 

Centrul interdisciplinar de 
cercetare în științele motricității și 
sănătății umane 

Lectoratul român USV: 2 posturi 

Biroul de 
Relații 

internaționale 

Centrul de limbi și culturi 
străine Synergia Linguarum  

Centrul de scriere academică și 
creatoare  

Centrul de resurse si cercetari in 
turism 
 

Personal didactic auxiliar FEFS: 

7 posturi  

Secretariat : 3 posturi 

Personal didactic auxiliar FIA: 
7 posturi 

Secretariat: 4 posturi 

Personal didactic auxiliar FIESC: 
11 posturi  

Secretariat: 2 posturi 

Personal didactic auxiliar FIM: 
8 posturi 
 

Secretariat:  3 posturi 

Personal didactic auxiliar 

FIG: 3 posturi 

Secretariat: 3 posturi 

Personal didactic auxiliar 

FLSC: 3 posturi 

Secretariat: 3 posturi 
 

Personal didactic auxiliar:  
5 posturi 
 

Centrul cinegetic:  

coordonator + 6 posturi 

Secretariat: 6 posturi 

Personal didactic auxiliar FSEAP:  

6 posturi 

Secretariat: 5 posturi 

Personal didactic auxiliar FSE: 
2 posturi 

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane: Director 

Facultatea de Drept si Stiinte 
Administrative 

DECAN 

Secretariat: 3 posturi 

Personal didactic auxiliar FDSA: 

2 posturi 

Departamentul de drept si stiinte 
administrative 

Școala postdoctorală 

Centrul de reusita universitara 

SENAT 

Centrul de formare și cercetare 

în Administrație Publică 

Avizată în CA din 19.02.2019 
Aprobată în ședința Senatului USV din 
21.02.2019 

Societatea 
Antreprenorială pentru 
Studenți USV 
(StudSA-USV) 
(președinte+6membri) 

Centrul de cercetări în 

Etică Aplicată 


