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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 30 aprilie 2020 

Cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind organizarea și funcționarea  

CDSI UTM în redacţie nouă 

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, precum şi necesitatea simplificării unor proceduri de alegere a membrilor CDSI, dar care să 

corespundă integral prevederilor Codului Educaţiei al RM şi Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior din RM, 

aprobat prin ordinul MECC nr. 10 din 14.01.2015 

SENATUL CONSTATĂ: 

În contextul situaţiei excepţionale stabilite în ţară, în vederea reevaluării procedurilor aplicate 

în managementul instituţiei, în contextul expirării mandatelor a şase membri ai CDSI, întru 

asigurarea organizării şi desfăşurării alegerii noilor membri ai CDSI, a fost supus analizei 

capitolului IV şi V din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CDSI UTM, şi s-a 

constatat necesitatea simplificării procedurii de alegere a membrilor CDSI şi modificarea 

procedurii astfel, încât să nu fie încălcate restricțiile aplicate de către autorități privind evitarea 

răspândirii contaminării cu COVID-19;  

Se propune spre aprobare Senatului UTM a proiectului Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea CDSI UTM într-o nouă redacţie, fiind modificate şi completate capitolele IV şi V, 

care reglementează: Procedura de organizare şi desfăşurare a alegerii a doi membri ai CDSI din 

rândul cadrelor didactice titulare ale UTM, şi, respectiv, Procedura de organizare şi desfăşurare a 

procesului de alegere a doi membri CDSI delegaţi din partea Senatului în calitate de experţi externi 

şi care nu sunt titulari ai UTM;  

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, măsuri propuse şi în procedurile de alegeri 

reglementate în capitolele IV şi V din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CDSI 

UTM. 

Reieșind din cele expuse se propune aprobarea proiectului Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea CDSI UTM într-o nouă redacţie. 

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 

http://www.utm.md/



