
Ministerul Eclucatiei, Culturii 
~i Cercetarii al Republicii Moldova 

ORD IN 

og . 09. Ji)Jj) nr. -~9'""-=tf5 __ 
mun. Chi~inau 

Cu privire la aprobarea componcnfei 
Consiliului pcntru Dczvoltare Strategica Institufionala 
al Universitatii Tchnice a Moldovci 

In temeiul art. I 04 din Codul Educatiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, a Ordinului 

nr. 241 din 13.03.2019 cu privire la aprobarea modificarilor la Regulamentul-cadru privind 

organizarea ,;i fimc/ionarea organelor de conducere ale institufiilor de fnvafamdnt superior din 

Republica Moldova, aprobat prin Ordinul nr. 10 din 14.01.2015, precum ~i in baza Deciziei 

Senatului Universitatii Tehnice a Moldovei din 23 iunie 2020, 

ORDON: 

I. Se aproba componenta Consiliului pentru Dezvoltare Strategica Institutionala al Universitatii 

Tehnice a Moldovei , conform anexei; 

2. Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Strategica Institutionala pomia raspundere pentru 

deciziile luate, in conformitate cu legislatia in vigoare; 

3. Monitorizarea implementarii prevederilor prezentului ordin se pune in sarcina dnei Nadejda 

Veli~co, ~ef Directie poli tici in domeniul invatamantului superior; 

4. Controlul asupra executarii prezentului ordin se pune in sarcina dlui Anatolie Topala, Secretar 

general al ministerului. 

Ministru Igor~AROV 

Lilia Parhomenco: 022-232/07, lilia.parhomenco@mecc.gov.md 



Anexii 
la Ordinul nr. 9l/5 din 09. 09. oW 

Componenta Consiliului pentru Dezvoltare Strategica Institutionala 

al Universitatii Tehnice a Moldovei 

1. Doina Nistor, director Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova, membru desernnat 

de catre Ministerul Educatiei, Culturii $i Cercetarii; 

2. Ana Chirita, director Proiecte strategice ATIC, membru desemnat de catre Ministerul 

Educatiei, Culturii $i Cercetarii; 

3. Viorelia Moldovan-Batrinac, ~ef al Corpului de control al prim-ministrului, membru 

desemnat de Ministerul Finantelor; 

4. Victor Catan, conferentiar universitar, membru din randul cadrelor didactice titulare care 

nu detin functii de conducere $i nu sunt membri ai senatului, selectati prin vot secret de 

adunarea generala a membrilor consiliilor facultatilor $i a reprezentantilor studenti din senat 

$i din consiliile facultatilor; 

5. Maria Gheorghita, prof.univ., dr. in economie, membru din randul cadrelor didactice 

titulare care nu detin functii de conducere $i nu sunt membri ai senatului, selectati prin vot 

secret de adunarea generala a membrilor consiliilor facultatilor $i a reprezentantilor studenti 

din senat $i din consiliile facultatilor; 

6. loan Vasile Abrudan, prof. univ., dr. ing., rector Universitatea Transilvania din Bra~ov, 

Romania, membru delegat din partea Senatului UTM, expert extern; 

7. Veaceslav ~utchevici, manager Componenta Promovarea Investitiilor, Proiectul Consilierea 

Guvernului Republicii Moldova in politici economice, GIZ Moldova, membrn delegat din 

partea Senatului UTM, expert extern; 

8. Viorel Bostan, prof.univ., dr.hab., rector al Universitatii Tehnice a Moldovei; 

9. Larisa Bugaian, prof.univ., dr.hab., prorector pentru probleme financiare $1 relatii 

internationale al Universitatii Tehnice a Moldovei. 


