
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

“ 24 ”  august  2011 Nr.09 - 162   

mun.Chişinău 
 

Cu privire la organizarea concursului pentru 

suplinirea postului de director al Institutului  

de Ecologie şi Geografie al Academiei de  

Ştiinţe a Moldovei   

 

 

 

Întru executarea hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvolatre 

Tehnologică nr. 167 din 17 august 2011, DISPUN:  

1. A constitui Comisia pentru recepţionarea şi examinarea prealabilă a 

dosarelor candidaţilor la postul de director al Institutului de Ecologie şi Geografie 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în următoarea componenţă: 

acad.  Teodor FURDUI, preşedintele Comisiei, 

domnul ministru Gheorghe ŞALARU, membru al Comisiei, 

dr. hab. Ion GUCEAC, membru al Comisiei, 

dr. Victor BALMUŞ, membru al Comisiei, 

Ion VÎRŢANU, secretarul Comisiei.  

2. A stabili următoarele sarcini de bază ale Comisiei:  

asigură publicarea anunţului privind demararea procesului de alegere a 

directorului pe pagina WEB a Academiei şi a Institutului de Ecologie şi 

Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în baza hotărîrii Consiliului 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 

recepţionează materialele prezentate la concurs de către candidaţii la postul 

de director în perioada de la 1 septembrie până la ora 17.00 din 30 septembrie 

2011 şi verifică corectitudinea acestora;  

monitorizează desfăşurarea concursului (respectarea termenilor şi 

prevederilor Regulamentului cu privire la alegerea personalului de conducere a 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării - membri instituţionali ai Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei, convocarea consiliului ştiinţific al institutului, convocarea 

adunării de audiere din cadrul Secţiei de ştiinţe naturale şi ale vieţii 

(reprezentanţii ştiinţelor biologice, ecologice şi chimiei), pregătirea proiectelor de  

hotărîri ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind 

înregistrarea candidaţilor şi până la confirmarea în funcţie a candidatului la postul 



de director al Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 

examinează eventualele contestaţii privind respectarea procedurii de 

înaintare şi alegere a directorului al Institutului de Ecologie şi Geografie al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum personal. 

 

 

Preşedinte, 

Academician                      Gheorghe DUCA  


