
                                                                                               SENAT  
 
               MD-2004, CHIŞINĂU, BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 168, TEL: (+373 22) 23-27-49 | FAX: (+373 22) 23-54-41, www.utm.md 

HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 30 aprilie 2020 

Cu privire la modificarea actelor normative interne 

cu articol unic privind organizarea şedinţelor online 

în activitatea managerială a Universităţii 

 

 

Pornind de la art. 1 din Hotărârea Parlamentului RM nr. 55 din 17.03.2020, în baza căruia a fost 

declarată stare de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 

2020,  

SENATUL CONSTATĂ: 

1. În legătură cu declararea stării de urgență în Republica Moldova, precum și ținând seama de 

restricțiile aplicate de către autorități privind evitarea răspândirii contaminării cu COVID-19, 

se propune spre aprobare Senatului UTM a completărilor de rigoare la actele normative interne 

care reglementează activitatea tuturor organelor de conducere din cadrul Universității la 

compartimentul ce ține de desfășurarea ședințelor și procedura de vot; 

2. Pe durata stării de urgență sau altor situații care instituie măsuri menite să restricționeze 

activitățile care presupun participarea unui număr mare de persoane, și care creează 

impedimente în organizarea și desfășurarea ședințelor de lucru (ordinare, extraordinare), 

urmează să fie luate măsuri pentru organizarea activității prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare, în vederea asigurării activității manageriale a instituției.  

3. Astfel, se propune ca actele normative interne: Regulamentul de organizare și funcționare a 

Senatului UTM, Regulamentul privind organizarea și funcționarea CDSI UTM, Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație UTM, Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea departamentelor la UTM, Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea facultăților UTM, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Senatului 

Studențesc al UTM, să fie completate cu un compartiment unic/articol unic, cu următorul text: 

„În situații excepționale, constatate/declarate de către autoritățile abilitate, precum 

epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure de pământ, actele de 

terorism, stare de război și alte situații care fac imposibilă prezența 

senatorilor/membrilor CDSI/membrilor consiliului de administrație/consiliului 

facultății/departamentului, la locul desfășurării ședințelor organului respectiv de 

conducere (senat, CDSI, consiliul facultății, etc.), ședințele se desfășoară prin mijloace 

electronice, prin aplicarea instrumentelor TI (aplicațiilor/platformelor) general 

aprobate de către administrația UTM, la propunerea specialiștilor din cadrul DTIC 

UTM. Ședințe online pot fi organizate și în alte cazuri în care nu poate fi asigurată 

prezența fizică a persoanei în ședință. 

http://www.utm.md/
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Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități: 

- Prin ridicarea mâinii; 

- Electronic, prin intermediul instrumentelor aplicației/platformei utilizate în 

desfășurarea ședinței. 

Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi monitorizate de către 

reprezentanții DTIC, care vor acorda tot suportul necesar la etapa de instruire și testare 

a platformei selectate. 

Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul 

Senatului/CDSI/Consiliul facultății/departamentului/Senatului studențesc, în procesul-

verbal al ședinței. 

Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind deliberativă, precum și 

numărul de voturi necesar pentru aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 

ședințelor organizate online.” 

În contextul celor expuse 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. În conformitate cu alin. 4 şi 5 art. 2 din Hotărârea Parlamentului RM nr. 55 din 17.03.2020 

„Privind declararea stării de urgenţă”, care prevăd stabilirea unui regim special de lucru pentru 

toate entitățile, şi, respectiv, interzicerea desfășurării adunărilor, întru asigurarea continuităţii 

activităţii universitare, a completa actele normative interne: Regulamentul de organizare și 

funcționare a Senatului UTM, Regulamentul privind organizarea și funcționarea CDSI UTM, 

Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație UTM, 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea departamentelor la UTM, Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea facultăților UTM, Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Senatului Studențesc al UTM, cu compartimentul unic/articol unic, cu următorul 

text: 

„În situații excepționale, constatate/declarate de către autoritățile abilitate, precum 

epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure de pământ, actele de 

terorism, stare de război și alte situații care fac imposibilă prezența 

senatorilor/membrilor CDSI/membrilor consiliului de administrație/consiliului 

facultății/departamentului, la locul desfășurării ședințelor organului respectiv de 

conducere (senat, CDSI, consiliul facultății, etc.), ședințele se desfășoară prin mijloace 

electronice, prin aplicarea instrumentelor TI (aplicațiilor/platformelor) general 

aprobate de către administrația UTM, la propunerea specialiștilor din cadrul DTIC 

UTM. Ședințe online pot fi organizate și în alte cazuri în care nu poate fi asigurată 

prezența fizică a persoanei în ședință. 

Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități: 

- Prin ridicarea mâinii; 

- Electronic, prin intermediul instrumentelor aplicației/platformei utilizate în 

desfășurarea ședinței. 

http://www.utm.md/




Anexa nr. 1  

la Hotărârea Senatului UTM din 30.04.2020 
„Cu privire la modificarea actelor normative 

interne cu articol unic privind organizarea 

şedinţelor online în activitatea managerială 

a universităţii” 
 

№ Actul normativ intern № Art. 

nou 

introdus 

Textul completării 

1. Regulamentul de 

organizare și 

funcționare a 

Senatului UTM 

Art. 44
1 44 1 (1). În situații excepționale, constatate/declarate de 

către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 

pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure 
de pământ, actele de terorism, stare de război și alte 

situații care fac imposibilă prezența senatorilor, la 

locul desfășurării ședințelor, ședințele se desfășoară 
prin mijloace electronice, prin aplicarea 

instrumentelor TI (aplicațiilor/platformelor) general 

aprobate de către administrația UTM, la propunerea 

specialiștilor din cadrul DTIC UTM. Ședințe online 
pot fi organizate și în alte cazuri în care nu poate fi 

asigurată prezența fizică a persoanei în ședință. 

(2)  Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele 
modalități: 

a) Prin ridicarea mâinii; 

b) Electronic, prin intermediul instrumentelor 
aplicației/platformei utilizate în desfășurarea 

ședinței. 

(3) Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi 

monitorizate de către reprezentanții DTIC, care vor acorda 
tot suportul necesar la etapa de instruire și testare a 

platformei selectate. 

(4) Rezultatele votului vor fi consemnate de către 
secretarul Senatului, în procesul-verbal al ședinței. 

(5) Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind 

deliberativă, precum și numărul de voturi necesar pentru 

aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 
ședințelor organizate online.   

2. Regulamentul de 

organizare și 

funcționare a 

Senatului UTM  

Art. 17.5 17.5. (1). În situații excepționale, constatate/declarate 

de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure de 

pământ, actele de terorism, stare de război și alte situații 

care fac imposibilă prezența membrilor Biroului 

Senatului, la locul desfășurării ședințelor, ședințele se 
desfășoară prin mijloace electronice, prin aplicarea 

instrumentelor TI (aplicațiilor/platformelor) general 

aprobate de către administrația UTM, la propunerea 
specialiștilor din cadrul DTIC UTM. Ședințe online pot 

fi organizate și în alte cazuri în care nu poate fi 

asigurată prezența fizică a persoanei în ședință. 
(2)  Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele 

modalități: 

c) Prin ridicarea mâinii; 



d) Electronic, prin intermediul instrumentelor 

aplicației/platformei utilizate în desfășurarea 
ședinței. 

(3) Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi 

monitorizate de către reprezentanții DTIC, care vor acorda 

tot suportul necesar la etapa de instruire și testare a 
platformei selectate. 

(4) Rezultatele votului vor fi consemnate de către 

secretarul Biroului Senatului, în procesul-verbal al 
ședinței. 

(5) Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind 

deliberativă, precum și numărul de voturi necesar pentru 

aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 
ședințelor organizate online.   

3. Regulamentul privind 

organizarea și 
funcționarea CDSI 

UTM 

Art. 39 39. (1). În situații excepționale, constatate/declarate de 

către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure de 

pământ, actele de terorism, stare de război și alte situații 

care fac imposibilă prezența membrilor CDSI, la locul 

desfășurării ședințelor CDSI, ședințele se desfășoară prin 
mijloace electronice, prin aplicarea instrumentelor TI 

(aplicațiilor/platformelor) general aprobate de către 

administrația UTM, la propunerea specialiștilor din 
cadrul DTIC UTM. Ședințe online pot fi organizate și în 

alte cazuri în care nu poate fi asigurată prezența fizică a 

persoanei în ședință. 
(2)  Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele 

modalități: 

a) Prin ridicarea mâinii; 

b) Electronic, prin intermediul instrumentelor 
aplicației/platformei utilizate în desfășurarea 

ședinței. 

(3) Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi 
monitorizate de către reprezentanții DTIC, care vor acorda 

tot suportul necesar la etapa de instruire și testare a 

platformei selectate. 

(4) Rezultatele votului vor fi consemnate de către 
secretarul CDSI, în procesul-verbal al ședinței. 

(5) Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind 

deliberativă, precum și numărul de voturi necesar pentru 
aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 

ședințelor organizate online.   

4. Regulament privind 

organizarea și 
funcționarea Consiliului 

de Administrație UTM 

Art. 201 201 (1). În situații excepționale, constatate/declarate 

de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure 

de pământ, actele de terorism, stare de război și alte 

situații care fac imposibilă prezența membrilor 
consiliului de administrație, la locul desfășurării 

ședințelor CA, ședințele se desfășoară prin mijloace 

electronice, prin aplicarea instrumentelor TI 
(aplicațiilor/platformelor) general aprobate de către 

administrația UTM, la propunerea specialiștilor din 

cadrul DTIC UTM. Ședințe online pot fi organizate și 

în alte cazuri în care nu poate fi asigurată prezența 
fizică a persoanei în ședință. 



(2)  Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele 

modalități: 
a) Prin ridicarea mâinii; 

b) Electronic, prin intermediul instrumentelor 

aplicației/platformei utilizate în desfășurarea 

ședinței. 
(3) Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi 

monitorizate de către reprezentanții DTIC, care vor acorda 

tot suportul necesar la etapa de instruire și testare a 
platformei selectate. 

(4) Rezultatele votului vor fi consemnate de către 

secretarul Consiliului de Administrație, în procesul-verbal 

al ședinței. 
(5) Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind 

deliberativă, precum și numărul de voturi necesar pentru 

aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 
ședințelor organizate online.   

5. Regulamentul privind 

organizarea și 

funcționarea 
departamentelor la 

UTM 

Art. 251 251 (1). În situații excepționale, constatate/declarate 

de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 

pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure 
de pământ, actele de terorism, stare de război și alte 

situații care fac imposibilă prezența membrilor 

departamentului, la locul desfășurării ședințelor 
departamentului, ședințele se desfășoară prin mijloace 

electronice, prin aplicarea instrumentelor TI 

(aplicațiilor/platformelor) general aprobate de către 
administrația UTM, la propunerea specialiștilor din 

cadrul DTIC UTM. Ședințe online pot fi organizate și 

în alte cazuri în care nu poate fi asigurată prezența 

fizică a persoanei în ședință. 
(2)  Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele 

modalități: 

a) Prin ridicarea mâinii; 
b) Electronic, prin intermediul instrumentelor 

aplicației/platformei utilizate în desfășurarea 

ședinței. 

(3) Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi 
monitorizate de către reprezentanții DTIC, care vor acorda 

tot suportul necesar la etapa de instruire și testare a 

platformei selectate. 
(4) Rezultatele votului vor fi consemnate de către 

secretarul ședinței departamentului, în procesul-verbal al 

ședinței. 
(5) Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind 

deliberativă, precum și numărul de voturi necesar pentru 

aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 

ședințelor organizate online.   

6. Regulamentul privind 

organizarea și 

funcționarea facultăților 
UTM 

Art. 111 111 (1). În situații excepționale, constatate/declarate 

de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 

pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure 
de pământ, actele de terorism, stare de război și alte 

situații care fac imposibilă prezența membrilor 

consiliului facultății, la locul desfășurării ședințelor 

CA, ședințele se desfășoară prin mijloace electronice, 
prin aplicarea instrumentelor TI 



(aplicațiilor/platformelor) general aprobate de către 

administrația UTM, la propunerea specialiștilor din 
cadrul DTIC UTM. Ședințe online pot fi organizate și 

în alte cazuri în care nu poate fi asigurată prezența 

fizică a persoanei în ședință. 

(2)  Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele 
modalități: 

a) Prin ridicarea mâinii; 

b) Electronic, prin intermediul instrumentelor 
aplicației/platformei utilizate în desfășurarea 

ședinței. 

(3) Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi 

monitorizate de către reprezentanții DTIC, care vor acorda 
tot suportul necesar la etapa de instruire și testare a 

platformei selectate. 

(4) Rezultatele votului vor fi consemnate de către 
secretarul Consiliul facultății, în procesul-verbal al 

ședinței. 

(5) Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind 
deliberativă, precum și numărul de voturi necesar pentru 

aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 

ședințelor organizate online.   

7. Regulamentul privind 
organizarea și 

funcționarea Senatului 

Studențesc al UTM 

Art. 221 221 (1). În situații excepționale, constatate/declarate 
de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, 

pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure 

de pământ, actele de terorism, stare de război și alte 
situații care fac imposibilă prezența membrilor 

senatului studențesc, la locul desfășurării ședințelor 

SS, ședințele se desfășoară prin mijloace electronice, 

prin aplicarea instrumentelor TI 
(aplicațiilor/platformelor) general aprobate de către 

administrația UTM, la propunerea specialiștilor din 

cadrul DTIC UTM. Ședințe online pot fi organizate și 
în alte cazuri în care nu poate fi asigurată prezența 

fizică a persoanei în ședință. 

(2)  Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele 

modalități: 
a) Prin ridicarea mâinii; 

b) Electronic, prin intermediul instrumentelor 

aplicației/platformei utilizate în desfășurarea 
ședinței. 

(3) Ședințele desfășurate prin mijloace electronice vor fi 

monitorizate de către reprezentanții DTIC, care vor acorda 
tot suportul necesar la etapa de instruire și testare a 

platformei selectate. 

(4) Rezultatele votului vor fi consemnate de către 

secretarul Senatului Studențesc, în procesul-verbal al 
ședinței. 

(5) Celelalte prevederi privind declararea ședinței ca fiind 

deliberativă, precum și numărul de voturi necesar pentru 
aprobarea propunerilor înaintate, rămân aplicabile și 

ședințelor organizate online.   

 


