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Hotirirea Senatului UTM
din 28'04.2015

Despre aprobarea proiectului Regulamentului
privind constitui rea Consiliului pentru
dezvoltare strategicd a UTM.

ln baza informaliei prezentate de dl V. Amariei conf. univ. dr. prorector pentru formare

.

dontinud Senatul meritioneaze urmetoarele:
1.ln conformitate cu prevederile Codului Educafiei nr.152 din 17.05.2014 la UTM a fost
elaborat proiectul Regulamentului privind formarea gi functionarea Consiliului pentru Dezvoltare
Strategic'i Institulionild (C.D.S.l.i a UTM Consiliu care deopotrivd cu Senatul, Consiliul
gtiinfifL, Consiliui de Administralie, Rectorul 9i Consiliul facultdtii, face parte din sistemul

-

orqanelor de conducere ale UTM;
2.ln conformitate cu prevederile Codului Educaliei componenta C.D.S.|. include 9 membri,
inclusiv:
3 membri ne salariali din cadrul ministerelor desemnali, respectiv: de Ministerul
Educaliei - doi membri, de Ministerul Finanfelor - un membru;
2 membri din randul cadrelor didactice titulare ale U.T.M., care nu detin funclii de
conducere gi nu sunt membri ai Senatului, selectati prin vot secret de adunarea
generald a membrilor consiliilor facultSfilor gi a reprezentantilor de studenti din Senat
gi din consiliile facultdlilor;
2 membri delegati din partea Senatului, in calitate de expe(i externi 9i c€lre nu sunt
titularii U.T.M.:
rectorul U.T.M.:
prorectorul U.T.M. responsabil de probleme financiare.
3. proiectul Regulamentului privind formarea 9i funclionarea Consiliului pentru Dezvoltare
Strategicd lnstitulioiali (C.D.S.l.i a UTM a fost examinat prealabil la gedinla Consiliului de
Administratie
4. proiectul Regulamentului privind formarea 9i funclionarea Consiliului pentru Dezvoltare
Strategicd Institulioriald (C.D.S.l.i include compartimentele: dispozilii generqle, competentele.gi
atribufiile, structura 9i componenla C.D.S.l.; procedura de organizare 9i desfagurare.a alegerii.a
doi mbmbri ai C.D.5.1. din rAndul cadrelor didactice titulare ale UTM (care nu detin funclii de
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la UTM gi nu sunt membri ai Senatului UTM); procedura de

organizare 9i
desfdgurare a alegerii a doi membri ai C.D.S.|. in calitate de expe(i externi delegali din partea
Senatului UTM gi care nu sunt titulari ai UTM.
conducere

ln scopul perfecfiondrii managementului universitar gi a actelor de reglementare a activitdlilor
universitare in conformitate cu prevederile Codului Educaliei

SENATUL HOTARA$TE:

aproba proiectul Regulamentului privind formarea 9i funclionarea Consiliului pentru
plasarea pe pagina web spre
Dezvoltare Strategici lnstiiulionald (C.D.S.I.) a UTM
examinare gi pfopuneri. (responsabil: secrctarul $tiinliftc al Senatului)

1.

A

gi

2. Alegerea a doi membri ai C.D.S.|. din rAndul cadrelor didactice ale UTM se va efectua de
citre Comisia Universitari de organizare a acestor alegeri in componenta a llmembri: cAte un
reprezentant de la fiecare facultate (ales de cdtre consiliul facult5lii respective) gi 2 studenli
membri ai Senatului UTM (a/egi de cdtre adunarea studen(ilor membri ai Senatului UTM);

3. Decanii/pregedinfii consiliilor facultdlilor vor prezenta Secretarului gtiinlific al Senatului (dl
prof.univ. dr. lon Sobor) cAte un reprezentant de la fiecare facultate in calitate de membru al
Comisiei Universitare de alegere a doi membri ai C.D.S.l. din rAndul cadrelor didactice ale UTM
(termenul de prezentare a candidaturilor 4.05.2015);

4. Pregedintele Senatului Studenlesc UTM (dl Vadim Sirgii, student IME

-

131) va prezenta
Secretarului $tiinfific al Senatului (dl prof.univ. dr. lon Sobor) candidaturile a doi studenli alegi
de adunarea studentilor membri ai Senatului UTM in calitate de membri al Comisiei
Universitare de alegere a doi membri
C.D.S.|. din rAndul cadrelor didactice ale UTM
(termenul de prezentare a candidatuilor 4.05.20 9l p/asaf pe web site-ul wvtwutm.md in
. peioada 8.04. - 28.04.2015 spre examinare gi propuneri.l S).

ai

5. Alegerea a 2 membri ai C.D.S.|. delegali din partea Senatului UTM in calitate de expe(i
externi 9i care nu sunt titulari ai UTM se va fi organizati de cdtre Comisia Senatului pentru
alegerea expe(ilor externi propugi de membrii Senatului UTM.

6. Responsabil de realizarea prezentei hot6rAri este dl V. Amariei, conf. univ. dr., prorector
pentru formare continua 9i relalii internafionale.
Preged i ntele Senatu lu i

lon Bostan, academician AgM
(*__

Secretarul gtiinfific al Senatului
lon Sobor, prof. univ., dr.

