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Anexa 1 

 

REGULAMENTUL COMISIEI DE VALIDARE 

 

Art. 1. Comisia de validare, numită în continuare CV, este aleasă prin vot deschis în prima 

ședință a noului Consiliu, pentru un mandat de 4 ani. 

Art. 2. CV este compusă din 5 membri și hotărăște valabil prin votul a cel puțin 3 din membrii 

săi. CV în prima sa ședință își alege un Președinte pentru un mandat de 4 ani. 

Art. 3. CV se întrunește ori de câte ori consideră necesar și supune propunerile sale votului 

membrilor Consiliului USM la ședința sa. 

Art. 4. CV propune acordarea calității de membru al USM pe baza dosarului solicitantului 

care cuprinde: 

 cererea individuală de primire; 

 copia buletinului de identitate; 

 trei cronici publicate în reviste naționale sau internaționale; 

 câte un exemplar din cărțile publicate, în număr de cel puțin două (poezie, proză, teatru, 

inclusiv reprezentat, literatură pentru copii și tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară 

și traduceri în și din limba română). În cazul autorilor unor cărți premiate de USM, 

admiterea se poate face cu o singură carte. 

Art. 5. CV propune suspendarea sau excluderea din USM pentru nerespectarea obligațiilor 

stipulate în pct. 5.12. al Statutului USM. 

Art. 6. În primul trimestru al anului, contabilul-șef al USM prezintă membrilor CV situația 

nominală a plății cotizațiilor din anul precedent. Neachitarea cotizației pe 1 (un) an se sancționează 

cu suspendarea scriitorului din rândurile USM și privarea acestuia de toate drepturile statutare. În 

cazul când scriitorul nu achită cotizația timp de 3 ani, este exclus din USM. 

Art. 7. În momentul plății cotizației pe toată perioada restantă, membrul USM care a fost 

suspendat este repus în drepturi. 

Art. 8. CV poate propune sancționarea sau excluderea din USM a unui membru, pentru 

încălcări grave ale prevederilor Statutului, stipulate la pct. 2.1., 2.4. și 2.8., care au adus prejudicii 

materiale și morale USM, ca și pentru încălcarea legilor țării, pentru fapte care cad sub incidență 

penală. 

Art. 9. Hotărârile de sancționare, suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul USM la 

propunerea CV. Ulterior, hotărârile Consiliului sunt aduse la cunoștința Adunării Generale. 

Art. 10. Membrii CV, după trei absențe consecutive, își pierd această calitate, fiind înlocuiți 

cu următorii candidați în ordinea voturilor. 

 

Aprobat în ședința Consiliului USM din 07 decembrie 2021 
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Anexa 2 

 

REGULAMENTUL COMISIEI SOCIALE 

 

Art. 1. Comisia socială, numită în continuare CS, este aleasă de Consiliul USM, pentru un 

mandat de 4 ani. 

Art. 2 Comisia este compusă din 5 membri. Președintele este ales din rândul membrilor 

Comisiei, în prima ei ședință, pentru un mandat de 4 ani. Președintele și membrii CS pot fi membri 

în alte organisme de conducere ale USM. 

Art. 3. Elaborează și prezintă Consiliului USM spre aprobare Regulamentul privind modul de 

cheltuire a fondurilor provenite din cotizații. 

Art. 4. Atribuțiile CS sunt următoarele: 

a) acordă membrilor USM ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de 

ajutoare permanente și cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de Consiliul USM. 

b) stabilește, în funcție de necesități, frecvența și sumele acordate ocazional. 

c) propune, conform Regulamentului din Anexa A, modul de utilizare a banilor proveniți din 

cotizații. 

Art. 5. Membrii CS, după trei absențe consecutive nemotivate, își pierd această calitate, fiind 

înlocuiți cu următorii candidați în ordinea voturilor. 

 

Aprobat în ședința Consiliului USM din 23 octombrie 2012 
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Anexa 3 

 

REGULAMENTUL COMISIEI DE ONOARE ŞI DEMNITĂŢI 

 

Art. 1. Comisia de onoare și demnități, numită în continuare COD, este aleasă, prin vot 

deschis, pentru un mandat de 4 ani, în prima ședință a noului Consiliu. 

Art. 2. COD este compusă din 5 membri – personalități cu o reputație recunoscută de breaslă, 

care nu fac parte din conducerea USM sau din alte comisii, și hotărăște valabil prin votul a cel puțin 

3 dintre membrii săi. La prima sa ședință, își alege Președintele pentru un mandat de 4 ani. 

Art. 3. COD se întrunește de câte ori este nevoie și supune propunerile sale votului membrilor 

Consiliului USM. 

Art. 4. COD analizează reclamațiile prezentate în scris de membri ai USM împotriva altor 

membri ai USM, referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora. 

Art. 5. COD emite comunicate de presă, aduse în prealabil la cunoștința Consiliului USM, 

referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritatea de voturi. 

Opiniile separate sunt prezentate Consiliului USM. 

Art. 6. COD nu aplică sancțiuni, dar le poate propune, când e cazul, Consiliului USM. 

Art. 7. Membrii COD, după trei absențe consecutiv nemotivate, își pierd această calitate, fiind 

înlocuiți cu următorii candidați în ordinea voturilor. 

 

Aprobat în ședința Consiliului USM din 23 octombrie 2012 
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REGULAMENTUL 

JURIULUI DE ACORDARE 

A BURSELOR DE CREAŢIE ALE USM 

 

Art. 1. În scopul stimulării creației literare, a susținerii materiale a membrilor săi, USM 

instituie burse de creație anuale. 

Art. 2. Consiliul USM decide acordarea unui număr de 3 sau mai multe burse unor scriitori 

angajați în proiecte literare de durată. 

Art. 3. Valoarea estimativă a burselor este de 2000-3000 mii de lei lunar, în funcție de 

posibilitățile financiare. 

Art. 4. Anual, Consiliul USM alege, prin vot deschis, Juriul de acordare a burselor de creație. 

Art. 5. Juriul este compus din 5 membri și hotărăște valabil prin votul a cel puțin 3 dintre 

membrii săi. 

Art. 6. Proiectele membrilor USM pentru acordarea burselor de creație vor fi depuse la 

Secretariatul USM și examinate de către membrii Juriului. 

Art. 7. Pretendenții prezintă proiectele sau manuscrisele în proces de elaborare (poezie, proză, 

critică literară, eseu, dramaturgie, literatură pentru copii, traduceri) până la data de 15 aprilie a anului 

în curs. Prin proiect se va înțelege angajamentul scris și semnat de autor ce va include descrierea 

succintă a lucrării (genul, volumul, termenul de redactare), cu anexarea unor texte reprezentative sau 

fragmente din lucrarea în curs de elaborare. 

Art. 8. Juriul examinează proiectele nu mai târziu de 15 mai a anului în curs. În procesul de 

evaluare, autorii pot fi invitați pentru a prezenta informații și/sau materiale suplimentare solicitate 

atât de membrii Juriului, cât și de eventualii susținători financiari ai proiectului. 

Art. 9. Procesul-verbal cu deciziile Juriului este validat la ședința Consiliului USM. 

 

Aprobat în ședința Consiliului USM din 23 octombrie 2012 
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Anexa 5 

 

REGULAMENTUL JURIULUI DE PREMIERE 

 

Art. 1. Premiile USM sunt acordate de Juriul pentru Premii. Juriul este ales de Consiliul USM, 

în ultima sa reunire, în fiecare an. Membrii Juriului, în număr de 7, trebuie să fie membri ai USM. 

Art. 2. Juriul se reunește de câte ori este nevoie, în prima parte a fiecărui an, ia în discuție 

aparițiile editoriale din anul precedent și face publice nominalizările (maximum 5 pentru fiecare 

categorie de premii) până la data de 1 iunie a anului respectiv. Deciziile Juriului sunt valide dacă au 

întrunit minimum 4 voturi. În cazul în care nici o lucrare nu întrunește 4 voturi, se organizează un 

nou scrutin în urma căruia se declară învingătoare cartea care a obținut cele mai multe voturi. 

Decernarea premiilor are loc în luna iunie, în cadrul unei gale organizate de USM. 

Art. 3. Categoriile de premii ale USM sunt următoarele: Premiul Cartea de poezie; Cartea de 

proză; Cartea de critică, eseu și istorie literară; Cartea de traduceri și traductologie; Cartea pentru 

copii și tineret; Cartea de debut. 

Art. 4. Ținând cont de specificul aparițiilor editoriale ale fiecărui an, Juriul are competența să 

instituie și alte categorii de premii, dar nu mai mult de 2. 

Art. 5. Membrii AO „Uniunea Scriitorilor din Moldova” și scriitorii debutanți vor depune 

personal cărțile la Secretariatul USM, până în luna martie a anului în curs. Drept „debut” se consideră 

doar prima carte publicată de un autor. Scriitorii care nu sunt membri ai USM, dar au mai mult de o 

carte publicată, nu se vor considera debutanți și vor participa în concurs pentru acordarea premiilor 

USM de rând cu ceilalți candidați, la categorii respective. 

Art. 6. Premiile neacordate nu pot fi trecute în altă categorie. 

Art. 7. Consiliul USM acordă: Premiul Opera Omnia; Premiul de Excelență; Premiul Relații 

Culturale. 

Art. 8. Cuantumul premiilor se stabilește de Consiliul USM, în funcție de posibilitățile 

financiare ale USM. 

 

Modificat (Art. 5) la ședința Consiliului USM din 14.04.2022 

Modificat (Art. 5) la ședința Consiliului USM din 31.01.2018 

Modificat la ședința Consiliului USM din 18 octombrie 2016 

Modificat la ședința Consiliului USM din 18 iulie 2014 

Aprobat la ședința Consiliului USM din 18 decembrie 2013 
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Anexa A 

 

REGULAMENT 

PRIVIND MODUL DE CHELTUIRE DE CĂTRE USM 

A FONDURILOR PROVENITE DIN COTIZAŢII 

 

1. Din veniturile provenite din încasarea cotizațiilor, USM are dreptul să facă cheltuieli de 

deplasare, precum și pentru ajutoare sociale cu destinație specială. 

2. Deplasările se fac în principal la evenimentele organizate de USM: adunările generale 

ordinare și extraordinare, ședințele Consiliului USM, ședințele juriului etc. 

3. Deplasările membrilor USM la întruniri și manifestări culturale în străinătate se fac în bază 

de invitație. 

4. Deplasările se vor face numai cu aprobarea președintelui în baza unui referat în care se va 

specifica evenimentul la care participă membrul USM, unde este invitat și perioada deplasării. 

5. Deplasările în străinătate vor fi finanțate de către USM în totalitate sau doar parțial, în 

funcție de fondurile acumulate din cotizații. 

6. Membrul USM poate beneficia de finanțarea unei deplasări peste hotare o singură dată pe 

an. 

7. Deplasările se fac în baza Ordinului de deplasare semnat de Președintele USM, document 

pe care se face și decontul. 

8. Nu se vor achita sume de către contabilitatea USM în lipsa documentelor justificative 

(contracte cu state de plată, bilete de călătorie, facturi cu chitanțe sau bonuri fiscale ş.a.), chiar dacă 

cheltuiala a fost aprobată de către Președintele USM. 

9. Secretarul USM va întocmi lista membrilor cotizanți (cotizația anuală – 150 de lei), cu 

menționarea celor care sunt pensionari (cotizația anuală – 50 de lei) și a celor care au aderat la USM 

(cotizația de aderare – 1000 de lei), în vederea stabilirii corecte a veniturilor de încasat pentru anul 

respectiv. 

 

Modificat în ședința Consiliului USM din 18 iulie 2014 

Aprobat în ședința Consiliului USM din 23 octombrie 2012 

 

 


