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HOTĂRÂRE nr. 01 
din 22.10.2015 

 

În conformitate cu Codul EducaŃiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), 
Regulamentul-Cadru privind modul de alegere a rectorului instituŃiei de învăŃământ superior din 
Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministerului educaŃiei şi publicat cu nr. 286 în Monitorul 
Oficial din 20 februarie 2015 si Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UniversităŃii 
Tehnice a Moldovei, aprobat de Senatul UTM la 30 iunie 2015, Consiliul de Dezvoltare Strategică 
InstituŃională al UTM a hotărât: 

1. Suspendarea calităŃii de membru al CDSI al UTM a acad. Ion BOSTAN pe perioada desfăşurării 
alegerilor rectorului UTM, în baza cererii depuse. 

2. Validarea în calitate de candidaŃi la concursul de alegere a rectorului UTM a următoarelor 
persoane: 

• Bârdan Veaceslav – conf. univ., Dr. în economie, şef Catedră „Teorie Economică şi 
Marketing”, UTM; 

• Bostan Viorel – prof. univ., Dr. hab. în tehnică, director al Filierei Anglofone “Computer 
Science”, UTM; 

• Mamaliga Vasile – Conf. univ., Dr. în economie, decan al FacultăŃii „Inginerie Economică şi 
Business”, UTM. 

3. Lista candidaŃilor eligibili se va face publică prin afişarea acesteia în cadrul blocurilor de studii, 
iar programele de activitate ale candidaŃilor, precum şi celelalte acte din dosarele acestora se vor 
publica pe pagina oficială a UniversităŃii Tehnice a Moldovei: www.utm.md. 

4. A organiza pe data de 5 noiembrie 2015, cu începere la 1500 în Sala de festivităŃi a 
UniversităŃii Tehnice a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare 168, corp. studii UTM nr.1) dezbateri 
publice, în faŃa electoratului academic, între candidaŃi pe marginea programelor de activitate ale 
acestora. PrezenŃa la dezbaterile publice a candidaŃilor validaŃi este obligatorie. 

5. Organizarea dezbaterilor publice se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind 
modul de alegere a rectorului UniversităŃii tehnice a Moldovei, aprobat de Senatul UTM la 13 
iunie 2015: 

5.1. Cadrele ştiinŃifico-didactice, ştiinŃifice, didactice şi studenŃii fiecărei facultăŃi/subdiviziuni 
ştiinŃifice autonome prezintă CDSI al UTM lista întrebărilor (organizată în subiecte 
comune), propuse a fi discutate în dezbaterea publică (dezbaterile publice) cu cel puŃin 5 zile 
înainte de data desfăşurării ei (lor); 

5.2. CDSI al UTM, cu cel puŃin 3 zile înainte de data desfăşurării dezbaterii publice (dezbaterilor 
publice), transmite candidaŃilor eligibili la postul de rector, lista subiectelor comune ce vor fi 
discutate, întocmite în baza listelor de întrebări parvenite de la facultăŃi/subdiviziuni 
ştiinŃifice autonome. În cadrul dezbaterilor pot fi adresate şi întrebări suplimentare, 
referitoare la subiectele puse în discuŃie; 

5.3. Pentru a facilita accesul la informare a unui număr cât mai mare de audienŃi, dezbaterile pot 
fi transmise şi prin intermediul surselor audio şi video; 

5.4. Durata unei dezbateri publice nu va depăşi 4 ore. 

6. După afişarea publică a listei candidaŃilor, decanii facultăŃilor vor organiza, la solicitarea 
comunităŃii academice sau a candidaŃilor, întâlniri cu comunităŃile academice, în cadrul cărora 
candidaŃii benevol vor participa pentru expunerea programelor de activitate. 
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