
Regulament

cu privire la alegerea cadrelor de conducere
în organiza iile din sfera tiin ei i inov rii ale Academiei de tiin e a Moldovei

                Capitolul I. Dispozi ii generale

 1.Prezentul regulamentul cu privire la alegerea cadrelor de conducere stabile te modul i criteriile

de efectuare a alegerilor personalului de conducere din organiza iile din sfera tiin ei i inov rii

subordonate Academiei de tiin e a Moldovei.

2. Regulamentul a fost elaborat în baza prevederilor Codului cu privire la tiin i inovare nr.259-

XV din 15 iulie 2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, Codului muncii  i Statutului

Academiei de tiin e a Moldovei.

3. Ac iunea acestui Regulament se extinde asupra personalului de conducere al organiza iilor din

sfera tiin ei i inov rii  membrii institu ionali ai Academiei de tiin e, i poate fi aplicat cu caracter

de recomandare pentru membrii de profil.

Capitolul II.  Cerin ele stabilite fa  de personalul de conducere

4. Din componen a conducerii organiza iei de drept public din sfera tiin ei i inov rii este

constituit : directorul, vicedirectorii i secretarul tiin ific – cadre titulare ale organiza iei, selectate

pe baz  de concurs pe un termen de 4 ani.

5.  În organiza iile de drept public din sfera tiin ei i inov rii una i aceea i persoan  nu poate

ocupa func ia de director, de director adjunct sau de secretar tiin ific mai mult de dou  termene

consecutive.

6.  Func iile de director, de vicedirector i de secretar tiin ific în organiza iile de drept public din

sfera tiin ei i inov rii pot fi ocupate de persoane cu grad tiin ific de doctor sau doctor habilitat în

domeniu, cu o vechime în activitatea managerial   e cel pu in 4 ani i calit i profesionale i morale

înalte.

7.  Num rul de vicedirectori se stabile te în statutul organiza iei de drept public din sfera tiin ei i

inov rii în func ie de diversitatea direc iile de cercetare tiin ific i de num rul de angaja i.

8.  Una i aceea i persoan  nu poate ocupa concomitent dou  posturi de conducere în organiza ia de

drept public din sfera tiin ei i inov rii.



9. Persoanelor cu func ie de conducere din organiza iile de drept public din sfera tiin ei i

inov rii, finan ate de la buget li se permite s  cumuleze pîn  la 0,5 norm  didactic , sau pîn  la 240

ore anual în regim de plat  cu ora, sau pîn  la 0,5 norm  de cercet tor tiin ific (principal,

coordonator etc.).

Capitolul III.  Modul i criteriile de alegere  a personalului de conducere
                             din organiza iile din sfera tiin ei i inov rii

10. Alegerea conducerii are loc în cazul func iei vacante, dup  expirarea mandatului, sau în cazul în

care posturile au fost eliberate din alte motive.

 11. Demararea concursului pentru alegerea personalului de conducere  din organiza iile din sfera

tiin ei i inov rii. se declar  în baza hot rîrii Consiliului Suprem i se public  în presa na ional i

pe pagina web a Academiei de tiin e a Moldovei.

12. Candidaturile la postul de director pot fi propuse de CS DT, Biroului Sec iei de tiin e, consiliul

tiin ific al organiza iei, membrii titulari i membrii coresponden i de profil;

 13.Candida ii pretenden i la posturile de conducere depun în timp de 30 de zile de la publicarea

anun ului în pres   sau pe  pagina web a  Academiei de tiin e a Moldovei. dosarele personale,

programul de activitate pentru urm torii 4 ani.

14. Dosarul personal trebuie s  con in  obligatoriu urm toarele documente:

- cererea de participare;

- copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;

- copia actului de identitate;

- curriculum vitaie;

- lista lucr rilor tiin ifice din ultimii 5 ani.

- programului de activitate

 15. Dup  expirarea termenului de   depunere a documentelor,  candida ii la postul  de director î i

expun în termen de 15 zile programul de activitate în viitoarea func ie pentru examinare colectivului



de cercet tori tiin ifici ai Institutului. Colectivul prin vot secret recomand  candidatura unuia din

pretenden i. Opinia colectivului poart  un caracter de recomandare.

16. În termen de 15 zile de la  recomandarea candidaturii de colectiv  se organizeaz   alegerile la

Adunarea Sec iei de tiin e, la care pot participa to i pretenden ii.

17. Adunarea Sec iei de tiin e se consider  deliberativ  dac  sunt prezen i cel pu in 2/3 din

personalul scriptic al Sec iei.

18. Adunarea Sec iei de tiin e, în baza examin rii programelor prezentate de candida i inînd cont

de votul preferen ial al colectivului tiin ific al organiza iei, alege vot secret directorul acesteia.

19. Este declarat ales în postul de director candidatul care a ob inut 50% plus unu din voturile

personalulului scriptic al membrilor Adun rii Sec iei de tiin e;

20. Directorul ales este confirmat în func ie de CS DT;

21. În cazurile cînd nici unul din concuren i nu a întrunit num rul necesar de voturi ale membrilor

Adun rii Sec iei de tiin e sau dac  candidatul ales n-a fost confirmat de c tre Consiliul Suprem

pentru tiin e i Dezvoltare Tehnologic  al A M, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare

Tehnologic  declan eaz  procedura repetat  de alegere a directorului organiza iei i nume te

directorul interimar al Institutului pe perioada de timp necesar  alegerii directorului.

 22. Pre edintele Academiei de tiin e  dup  confirmare, încheie cu directorul organiza iei un

contract managerial referitor la administrarea patrimoniului organiza iei.

 23. Nerespectarea condi iilor contractului are ca urmare rezilierea contractului i demararea

procedurii alegerilor.

  24. Candidaturile pentru ocuparea postului de director adjunct i secretar tiin ific pot fi propuse de

directorul organiza iei, consiliul tiin ific al organiza iei, membrii titulari i membrii coresponden i

de profil, Biroul Sec iei de tiin e respective. Aceste candidaturi se examineaz  la edin a consiliului

tiin ific al organiza iei.

   25.    Candidatura vicedirectorul i secretarul tiin ific al organiza iei – membru institu ional al

Academiei este ales prin concurs (vot secret)  de c tre Adunarea Sec iei de tiin e, inîndu-se cont

de votul preferen ial al colectivului de cercet tori tiin ifici..

  26.  Vicedirectorul i secretarul tiin ific ale i sînt confirma i în func ie de Consiliul Suprem pentru

tiin i Dezvoltare Tehnologic  al Academiei de tiin e a Moldovei.

  27. Directorul emite ordinul de încadrare a vicedirectorului pentru probleme de tiin i

secretarului tiin ific în temeiul Hot rîrii Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare

Tehnologic .



  28. În cazul reorganiz rii organiza iei propunerile privind candida ii la posturile de vicedirector

pentru probleme de tiin i de secretar tiin ific se aprob  prin Hot rârea CS DT pîn  la anun area

alegerilor;

29. În cazul cînd vicedirectorul pentru probleme de tiin i secretarul tiin ific nu au fost

confirma i în post de c tre CS DT, se organizeaz  alegeri repetate a acestor cadre de conducere în

condi iile prezentului Regulament.

          Capitolul IV.  Dispozi iii finale
30. Contesta ia cu privire la desf urarea i rezultatele concursului cu privire la alegerea cadrelor de

conducere în organiza iile din sfera tiin ei i inov rii ale Academiei de tiin e a Moldovei se

adreseaz  C DT AL Academiei de tiin e în cel mult 10 zile de la data expir rii termenului de

finalizare a concursului i se solu ioneaz  în cel mult 30 de zile de la data depunerii ei.

31.La alegerea personalului de conducere a organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii  se aplic i

prevederile statutului acesteia în m sura în care nu într  în contradic ie cu prevederile prezentului

Regulament i legisla ia în vigoare.


