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În temeiul Legii nr. 238/2002 privind înființarea Universității Creștine “Dimitrie Cantemir”, 

Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea 

nr. 480/2006, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și a Cartei Universității, 

Senatul Universității Creștine “Dimitrie Cantemir” adoptă prezentul regulament. 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

Art. 1. Premiul “Dimitrie Cantemir” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către 

Senatul Universității personalităților de excepție din viața culturală, social-politică și membrilor 

comunității academice, din țară și din străinătate. 

 

Art. 2. Premiul “Dimitrie Cantemir” se acordă de Universitate din fonduri proprii și constă 

dintr-o diploma, o medalie cu chipul domnitorului Dimitrie Cantemir, pe care este gravat și numele 

persoanei căreia i se acordă acest premiu, anul acordării și numărul medaliei. 

 

Art. 3. Pe parcursul anui an universitar, premiul “Dimitrie Cantemir” poate fi acordat la cel 

mult cinci personalități din țară și străinătate. 

 

Art. 4. Premiul “Dimitrie Cantemir” este instituit pentru un număr de 30 de personalități. 

 

CAPITOLUL II 

Criterii pentru acordarea premiului “Dimitrie Cantemir” 
 

Art. 5. Sunt eligibile pentru primirea premiului “Dimitrie Cantemir” personalitățile care 

desfășoară o activitate de excepție în plan educațional, social și profesional. 

 

Art. 6. La stabilirea persoanei care urmează să i se acorde premiul, se vor avea în vedere, în 

principal, următoarele criterii: 

- rezultatele deosebite obținute pe plan cultural, social și politic; 

- rezultatele obținute în activitatea didactică și în domeniul cercetării-dezvoltării, inovării 

și managementului de programe și proiecte; 

- contribuții remarcabile în dezvoltarea științelor juridice, politice, economice etc.; 

 

CAPITOLUL III 

Procedura de acordare a premiului “Dimitrie Cantemir” 
 

Art. 7. Propunerile nominale de acordare a premiului se fac de către o comisie numită de 

Rectorul Universității prin decizie. 

 

Art. 8. Comisia este formată din 5 membri, cadre didactice titulare în Universitatea Creștină 

“Dimitrie Cantemir”, cu funcții didactice de lectori universitari care dețin titlul științific de doctor, 

conferențiari sau profesori universitari. 

 

Art. 9. Propunerea de acordare a premiului este înaintată Rectorului Universității care o 

prezintă spre validare Senatului Universității. 
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Art. 10. Înmânarea premiului se face în cadru festiv, în Aulă sau Sala Senatului Universității 

de către Președintele sau Rectorul Universității. Persoanele prezente la decernarea premiului, care 

cunosc activitatea și au preocupări în același domeniu sau domenii înrudite, pot să prezinte aprecieri 

la adresa personalității căreia urmează să i se acorde premiul. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziții finale 

 

Art. 11. Evidența premiilor acordate de către Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” se 

va ține la Secretariatul Șef al Universității. 

 

Art. 12. Prezentul regulament a fost aprobat în Ședința Senatului Universității din 

11.07.2018, dată la care a intrat în vigoare. 

 


