
AVIZ 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru funcŃia de rector al UniversităŃii Tehnice a Moldovei 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de alegere a rectorului 
UniversităŃii Tehnice a Moldovei, elaborat în conformitate cu Codul EducaŃiei nr. 152 din 
17.07.2014, (“Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 319-324, art. 634, 2014) şi 
Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituŃiei de învăŃământ superior 
din Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministrului EducaŃiei nr. 09 din 14.01.2015, 
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică InstituŃională (CDSI) al UTM în şedinŃa sa din 
22.10.2015 a stabilit: 

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

 
2. Eligibilitatea următorilor candidaŃi la funcŃia de rector al UTM : 
• 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. 
Programele de activitate ale candidaŃilor, precum şi alte acte din dosarele acestora pot 

fi consultate pe pagina web a UTM (www.utm.md). 
 
Notă informativă: 

• CDSI al UTM aduce la cunoştinŃa personalului titular ştiinŃifico-didactic, ştiinŃific şi 

didactic, a reprezentanŃilor studenŃilor în Senatul UTM şi în consiliile facultăŃilor că 

procesul de votare se va desfăşura la 12 noiembrie 2015 în corpul de studii nr. 5 al UTM 

(str. StudenŃilor, 9/9), între orele 8.00 şi 17.00. 

• Votarea se va efectua în conformitate cu Lista electorală aprobată de CDSI al UTM, 

la prezentarea de către elector a buletinului de identitate; 

• Alegerile rectorului se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat; 

• Modalitatea de votare – prin aplicarea stampilei “Votat”. 
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