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Cu privire la demararea concursului pentru suplinirea 

posturilor vacante de conducere din cadrul organizațiilor 

din sfera științei și inovării – membri instituționali ai 

Academiei de Științe a Moldovei 

 

În temeiul art. 86, lit. m), art. 134-136 ale Codului cu privire la știință și inovare al 

Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 și prevederile Regulamentului cu privire la 

alegerile personalului de conducere a organizațiilor din sfera științei și inovării membri 

instituționali ai Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea CSȘDT nr. 190 din 14 

decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Suprem pentru Știință și 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

1. Se anunță demararea concursului, cu începere de la 20 ianuarie 2017, pentru suplinirea 

posturilor vacante de conducere din cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării – membri 

instituționali ai Academiei de Științe a Moldovei: 

1) Grădina Botanică (Institut) - suplinirea funcțiilor de director adjunct și secretar 

științific; 

2) Institutul de Ecologie și Geografie - suplinirea funcției de secretar științific; 

3) Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor - suplinirea funcțiilor de 

director adjunct și secretar științific; 

4) Institutul de Microbiologie și Biotehnologie - suplinirea funcțiilor de director adjunct 

și secretar științific; 

5) Institutul de Zoologie - suplinirea funcțiilor de director adjunct și secretar științific. 

2. Se instituie Comisia pentru recepționarea și examinarea prealabilă a dosarelor 

candidaților la posturile de conducere vacante nominalizat în punctul 1, în următoarea 

componență: 

1) Președintele comisiei – academician Gheorghe DUCA; 

2) Secretarul comisiei – dl Igor SEROTILA; 

3) Membrii comisiei: 

- academician Ion TIGHINEANU; 

- academician Aurelian GULEA; 

- dna Angela BELINSCHI; 

- dl Nicolae GHERBOVEI. 



3. Se stabilesc următoarele sarcini pentru Comisie: 

1) A asigura publicarea anunțului privind demararea procesului de alegere a personalului 

de conducere al organizațiilor din sfera științei și inovării - membri instituționali ai Academiei de 

Științe a Moldovei într-un ziar de nivel național și pe pagina web a Academiei în conformitate cu 

prezenta hotărâre; 

2) A recepționa și verifica corectitudinea dosarelor prezentate la concurs de către 

candidați;  

3) A monitoriza desfășurarea concursului: respectarea termenelor și prevederilor 

Regulamentului cu privire la alegerea personalului de conducere a organizațiilor din sfera științei 

și inovării - membri instituționali ai Academiei de Științe a Moldovei, stabilirea orarului 

adunărilor consiliilor științifice ale organizațiilor din sfera științei și inovării, stabilirea orarului 

adunărilor de audiere din cadrul secției de științe, pregătirea proiectului hotărârii Consiliului 

Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică; 

4) A examina contestațiile privind alegerea personalului de conducere a organizațiilor din 

sfera științei și inovării - membri instituționali ai Academiei de Științe a Moldovei. 

4. Controlul asupra executării prezentării hotărâri revine domnului academician Aurelian 

GULEA, coordonatorul Secției Științe ale Naturii și Vieții. 

 

 

 

       

      Președinte, 

      academician       Gheorghe DUCA  

   

     Secretar științific general,  

     doctor habilitat                 Aurelia HANGANU 


