
 
2004 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168. FAX (373 - 2) – 24.90.28, TEL 23.54.48 

                 
 

HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 24 septembrie 2013 

 
Cu privire la Regulamentul privind 
 salarizarea personalului din Universitatea Tehnică 
 a Moldovei în condiţii de autonomie financiară 
 

In baza raportului „Regulamentului privind salarizarea personalului din Universitatea Tehnică a Moldovei  în condiţii 
de  autonomie financiară” preyentat de dl prim-prorector P. Todos şi a dezbaterilor pe matginea acestuia 
Senatul hotărăşte: 
1. A adopta ca bază proiectul propus al Regulamentului privind salarizarea personalului din Universitatea Tehnică 
a Moldovei  în condiţii de  autonomie financiară. 
2. A aproba Comisiile Senatului pentru elaborarea criteriilor  şi indicatorilor de performanţă  în următoarea 
componenţă: 
a) Criterii şi indicatori de  performanţă facultăţi, cadre didactice: 
 - dr.h.,prof. Dorogan  Valerian – prorector CŞ 
 - dr.,conf. Amariei Valentin – prorector FC 
 - dr., conf. Andronic Sergiu -decan FIMET 
 - dr., conf. Pogora Victor - decan FEn 
 - dr., conf. Balmuş  Ion - decan FCIM 
 - dr., conf. Reşitca Vladislav - decan FTMIA 
 - dr., conf. Toca Alexei - decan FIMCM 
 - dr., conf. Cartofeanu Vasile - decan FIMT 
 - dr., conf. Lungu Valeriu - decan FIU 
 - dr., conf. Toporeţ Victor - decan FCGC 
 - dr.,conf Mămăligă Vasile  - decan FIEB 
 - dr., conf Bulgaru Valentina – decan FIU 
 - dr., conf Ursu Vasile – şef DDM  
 -  Lupaşcu Eugeniu – st. FEn 
 - Crudu Radu -   doctorant FIMCM 
    
b) Criterii şi indicatori de  performanţă  cadre didactice auxiliare, cadre servicii auxiliare: 
 -  dr. conf. Mogoreanu Nicolae – şef  DRU  
 -  dr. Conf. Andrei Chiciuc – şef DMC 
 -  P. Spînu –prorector Serviciu administrativ 
 
c) Criterii şi indicatori de performanţă cercetare ştiinţifică, formare continuă, etc: 
 - dr. conf. Zaporojan Sergiu – sef departament IS, 
 - dr. conf. Pocaznoi Ion – Preş. comitetul sindical colaboratori 
 
3. Comisia nominalizată în p.2 va prezenta Consiliului de administraţie spre ezaminare proiectul Listei de criterii şi 
indicatori de performanţă pentru domeniile nominalizate către 15 noiembrie 2013. 
 
4. Varianta finală a Regulamentului privind salarizarea personalului din Universitatea Tehnică a Moldovei  în 
condiţii de  autonomie financiară, completată cu criteriile şi indicatorii de calitate respectivi, va fi prezentată 
Senatului spre examinare şi aprobare către  24 Decembrie 2013. Responsabil  P. Todos – prim-prorector.        
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