
 
 

 

 
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

HOTĂRÂRI  
ședința nr. 6 din 17 martie 2015 

 

 

1. În temeiul art. 104, alin. (2), lit. b) a Codulului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152 din 

17.07.2014), intru executarea pct. 3 al Ordinului Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015 

(Monitorul oficial nr. 39-45 din 20.02.2015) și respectarea termenilor prevăzuți în circulara 

Ministerului Educației nr. 03/14-183 din 25.02.15, Senatul Universității Academiei de Științe 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategica a UnAȘM se vor selecta prin vot secret de 

adunarea generală a membrilor consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi 

din consiliile facultăţilor din rîndul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de conducere 

şi nu sînt membri ai senatului, recomandate de consiliile facultăților universitare. 

2. Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și a reprezentanților studenți din Senat și 

Consiliile facultăților convocată în scopul alegerii membrilor Consiliului pentru dezvoltare 

strategica a UnAȘM se va considera validă, dacă au participat cel puţin 2/3 din numărul total al 

membrilor.  

3. Adunarea generală prin vot deschis cu majoritate simplă alege Președintele și secretarul 

ședinței. 

4. Adunarea generală prin vot deschis cu majoritate simplă ia decizia de a  include sau nu 

candidații înaintați de consiliile facultăților în buletinele de vot. 

5. Adunarea generală prin vot deschis cu majoritate simplă alege membrii Comisiei de numărare a 

voturilor. 

6. Fiecare elector votează 2 persoane din lista candidaților înscriși în buletinul de vot. Buletinele 

în care au fost selectați mai mulți candidați se consideră nule.  

7. Sunt declarați aleși în Consiliul pentru dezvoltare strategica a UnAȘM, primii doi candidați (în 

ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pro") care au acumulat majoritatea simplă de 

voturi din numărul total de buletine valabile.  

8. În cazul în care primul tur de scrutin nu a avut loc din cauza participării unui număr mai mic de 

2/3 de electori se organizează, după cel mult 5 zile, un al doilea tur de scrutin, care se validează 

dacă participă majoritatea simplă de electori. 

9. În cazul în care mai mult de doi candidaţi obţin un număr egal de voturi, procesul de votare se 

repetă. 

  

2. În temeiul art. 104, alin. (2), lit. c) a Codulului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152 din 

17.07.2014), intru executarea pct. 3 al Ordinului Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015 

(Monitorul oficial nr. 39-45 din 20.02.2015) și respectarea termenilor prevăzuți în circulara 

Ministerului Educației nr. 03/14-183 din 25.02.15, Senatul Universității Academiei de Științe 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se deleagă în componența Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională în calitate de 

expert extern dr. hab., prof. univ. Bumacov Vasile.  

2. Se deleagă în componența Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională în calitate de 

expert extern dr. Romanciuc Lidia. 

 



3. În temeiul Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din  17.07.2014 și în baza 

prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din  10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

Se aprobă Metodologia de desemnare a Consiliului Ştiinţific şi de alegere a preşedintelui 

Consiliului Ştiinţific al Universității Academiei de Științe a Moldovei (Anexă).  

 

 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

dr. hab., prof. univ., acad., rector      DUCA Maria         

 

 

Secretar Ştiințific al Senatului,                                                                                            

dr., conf. cercet.       CLAPCO Steliana 


