
 

CONSILIUL SUPREM  

PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

 

SUPREME COUNCIL  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY 

OF SCIENCES OF MOLDOVA  

  

 

HOTĂRÎRE  
 

   
„ 04 ” septembrie 2014        Nr. 190 

  mun. Chişinău  

 

Cu privire la demararea concursului pentru 

suplinirea postului vacant de director adjunct al 

Consiliului  Consultativ de Expertiză 

 

În temeiul art. 86, lit. m) și y) ale Codului cu privire la știință și inovare al Republicii 

Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, punctul 93, subpunctul 10) al Statutului Academiei de 

Științe a Moldovei și Regulamentului cu privire la alegerile personalului de conducere a 

organizațiilor auxiliare din subordinea Academiei de Științe, aprobat prin Hotărîrea CSŞDT al 

AŞM nr. 144 din 28 iunie 2012, cu completările şi modificările ulterioare, Consiliul Suprem 

pentru Ştiință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiințe a Moldovei  HOTĂRĂŞTE: 

1. Se anunță demararea concursului, cu începere de la 5 septembrie 2014, pentru 

suplinirea postului vacant de director adjunct al Consiliului Consultativ de Expertiză. 

2. A constitui Comisia pentru recepționarea și examinarea prealabilă a dosarelor 

candidaților la postul vacant de director adjunct al Consiliului Consultativ de Expertiză în 

următoarea componență: 

1) Președintele comisiei – academician Gheorghe DUCA; 

2) Secretarul comisiei – dl Igor SEROTILA; 

3) Membrii comisiei: 

- dr. hab. Aurelia HANGANU; 

- dr. Viorica BOAGHI; 

- Angela BELINSCHI. 

3. Comisia, în termen de 5 zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor 

candidaților, examinează corespunderea acestora cu criteriile și condițiile expuse în p. 10-11 ale 

Regulamentului cu privire la alegerile personalului de conducere a organizațiilor auxiliare din 

subordinea Academiei de Științe și prezintă pentru aprobare prin Hotărîrea CSŞDT lista 

candidaților la posturile de conducere. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui academician Gheorghe 

Duca, președinte al AŞM. 

 

       

Preşedinte, 

       academician      Gheorghe DUCA  
   

       Secretar ştiinţific  

       general interimar, 

      doctor habilitat                Aurelia HANGANU 


