
 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE” 

 
 

ORDIN 
 

„ 30 ” octombrie 202 0  Nr. 85 
mun. Chișinău 

 

Privind punerea în aplicare a regulamentelor 

de organizare și funcționare a unor organe de 

conducere ale Academiei „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne 
 

În temeiul Nomenclatorului privind competențele de angajare și acordare a 

gradelor speciale, precum și modalitatea delegării acestora, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.460/2017; pct.26 sbp.12) din Regulamentul cu privire la organizarea 

și realizarea învățământului și cercetării în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.429/2020; ordinului MAI nr.191ef din 01 noiembrie 2019; pct.270 subpct.5) din 

Carta universitară a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, adoptată de Senat în 

ședința din 29 ianuarie 2019 (proces-verbal nr.5), pusă în aplicare prin ordinul MAI 

nr.93 din 22 februarie 2019, 
 

ORDON: 
 

1. Se pune în aplicare, conform hotărârii Senatului Academiei „Ștefan cel 

Mare” a MAI, adoptată în ședința din 28.10.2020 (proces-verbal nr.2): 

1) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru dezvoltare 

strategică instituțională al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne, conform anexei nr.1; 

2) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al 

Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.2. 

2. Se abrogă pct.4 din ordinul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI nr.46 din 

25.07.2017 „Privind instituirea comisiilor, consiliilor, birourilor permanente, 

desemnarea subdiviziunilor și persoanelor responsabile de anumite domenii în 

cadrul instituției”. 
3. Conducătorii de subdiviziuni vor aduce prezentul ordin la cunoștință 

subalternilor, inclusiv din unitățile structurale subordonate, și-l vor studia în cadrul 
orelor de pregătire profesională specială, inclusiv la distanță. 

4. Controlul privind executarea prezentului ordin mi-l asum. 
 
 
 

Rector, 
comisar principal  Dinu OSTAVCIUC 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA 

ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

de organizare și funcționare a Consiliului pentru dezvoltare 

strategică instituțională al Academiei „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne 
 

 

 

 
ADOPTAT 

în cadrul ședinței Senatului  

Academiei „Ștefan cel Mare” din 

28.10.2020 /proces-verbal nr.2/ 
 

 

PUS ÎN APLICARE 

prin ordinul rectorului  

Academiei „Ștefan cel Mare”  

nr.__ din __.__.2020 (anexa nr.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău – 2020 



Capitolul I. Dispoziții generale 

1. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională al Academiei „Ștefan 

cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Consiliul) este parte 

integrantă a sistemului organelor de conducere ale Academiei „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Academia). 

2. Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 

art.art.102, 103 alin.(3) lit.c) și h), 104, 105 alin.(17), 106 alin.(5), (7) și (8), 107 

alin.(2), 108 alin.(2) și (5) și 110 alin.(1) lit.c) din Codul educației nr.152/2014, 

pct.28 din Regulamentul cu privire la organizarea și realizarea învățământului și 

cercetării în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.429/2020, pct.pct.2, 12 sbp.8) și 23-31 din 

Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale 

instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul 

ministrului educației, culturii și cercetării nr.10 din 14 ianuarie 2015, Carta 

universitară a Academiei, precum și în temeiul prezentului Regulament. 

3. Prezentul Regulament stabilește modul de constituire, competențele și 

atribuțiile Consiliului, desfășurarea ședințelor Consiliului, precum și alte norme 

privind organizarea și funcționarea acestuia. 

 

Capitolul II. Constituirea Consiliului 

4. Membrii Consiliului se desemnează pentru un mandat de cinci ani. 

5. Consiliul se constituie din nouă membri, după cum urmează: 

1) un membru desemnat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

2) un membru desemnat de Ministerul Finanțelor cu competențe specifice 

privind monitorizarea și auditarea financiară; 

3) un membru desemnat de reprezentantul fondatorului – Ministerul 

Afacerilor Interne; 

4) doi membri din rândul cadrelor didactice titulare care nu dețin funcții de 

conducere și nu sunt membri ai Senatului, selectați prin vot secret de adunarea 

generală a membrilor Consiliului facultății și a reprezentanților studenți din Senat și 

din Consiliul facultății; 

5) doi membri delegați din partea Senatului care sunt experți externi și nu au 

calitatea de titulari sau cumularzi externi în cadrul Academiei, cu condiția că unul 

să reprezinte domeniul economic, iar celălalt – domeniul juridic; 

6) rectorul Academiei; 

7) prorectorul responsabil de probleme financiare și/sau logistice din cadrul 

Academiei. 

6. Membrii desemnați în Consiliu conform pct.5 sbp.1)-3) din prezentul 

Regulament nu pot avea calitatea de salariat în cadrul ministerelor respective. 

7. Componența Consiliului trebuie să includă obligatoriu economiști și 

juriști. 

http://aap.gov.md/ro/article/%C8%99edin%C8%9Bele-consiliului-pentru-dezvoltare-strategic%C4%83-institu%C8%9Bional%C4%83
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8. La constituirea Consiliului se respectă principiul egalității de gen. 

9. În scopul constituirii componenței nominale a Consiliului, cu cel puțin 30 

de zile înaintea expirării mandatului membrilor în exercițiu: 

1) rectorul Academiei, din numele Senatului, face demersurile necesare, 

inițiând procedura de desemnare a membrilor Consiliului, conform pct.5 sbp.1)-3) 

din prezentul Regulament; 

2) decanul facultății prezintă rectorului Academiei procesul-verbal al 

adunării generale a membrilor Consiliului facultății și a reprezentanților studenți din 

Senat și din Consiliul facultății privind delegarea a doi membri în Consiliu, conform 

pct.5 sbp.4) din prezentul Regulament; 

3) secretarul științific al Senatului prezintă rectorului Academiei procesul-

verbal al ședinței Senatului privind delegarea a doi membri în Consiliu, conform 

pct.5 sbp.4) din prezentul Regulament. 

10. În cel mult 5 zile lucrătoare de la parvenirea tuturor materialelor ce țin de 

desemnarea membrilor Consiliului, rectorul Academiei convoacă ședința Senatului 

prin care se confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului. 

11. Imediat după ședința Senatului, rectorul convoacă prima ședință a noului 

Consiliu. În cadrul ședinței se dă citire procesului-verbal al ședinței Senatului 

privind confirmarea listei membrilor Consiliului. Ulterior, prin vot deschis al 

membrilor Consiliului, sunt aleși consecutiv din rândul membrilor Consiliului: 

1) președintele Consiliului; 

2) vicepreședintele Consiliului; 

3) secretarul Consiliului. 

12. Angajații Academiei nu pot fi aleși în calitate de președinte sau 

vicepreședinte al Consiliului. 

13. Vicepreședintele Consiliului va exercita atribuțiile președintelui 

Consiliului în cazul absenței acestuia sau imposibilității temporare de a exercita 

atribuțiile de președinte. 

14. Ca urmare a finalizării procedurilor demarate conform pct.9-11 din 

prezentul Regulament, rectorul Academiei emite ordinul privind aprobarea 

componenței nominale a Consiliului, atribuindu-i mandat legal. 

15. În cazul retragerii unuia din membrii Consiliului din motive obiective 

candidatura unui nou membru se desemnează de către organul ce l-a delegat inițial 

și se aprobă în ordinea stabilită de prezentul Regulament, identică în cazul 

constituirii unei noi componențe a Consiliului. 

 

Capitolul III. Competențele și atribuțiile Consiliului 

16. Activitatea Consiliului este organizată în baza Planului anual de activitate 

al Consiliului, aprobat la începutul fiecărui an universitar, în luna septembrie. 

17. Consiliul are următoarele competențe și atribuții: 

http://aap.gov.md/node/875#presedinte
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1) coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică al Academiei, 

pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, și îl prezintă Senatului pentru aprobare; 

2) monitorizează și evaluează eficiența utilizării resurselor financiare și 

prezintă Senatului pentru aprobare proiectul bugetului Academiei; 

3) aprobă contractul-tip de studii și cuantumul taxelor de studii; 

4) asigură managementul instituțional privind drepturile de proprietate 

intelectuală; 

5) ia decizii, cu avizul favorabil al Senatului, privind: 

a) dezvoltarea și consolidarea patrimoniului Academiei, cu cel puțin 2/3 din 

numărul voturilor membrilor; 

b) inițierea și închiderea programelor de studii, cu cel puțin 2/3 din numărul 

voturilor membrilor; 

c) metodologia de salarizare și stimulare a personalului; 

d) activitățile de antreprenoriat, parteneriatele public-private și cooperarea 

cu mediul de afaceri; 

e) angajarea în consorții și fuzionarea cu alte instituții de învățământ 

superior; 

6) audiază raportul anual al rectorului privind activitatea Academiei; 

7) ia decizii, cu cel puțin 2/3 din numărul voturilor membrilor, inclusiv al 

reprezentantului Ministerului Finanțelor, cu avizul pozitiv al Senatului, aprobat cu 

votul a 2/3 din numărul membrilor acestuia, în conformitate cu Planul de dezvoltare 

strategică instituțională, privind: 

a) bunurile care constituie proprietatea Academiei; 

b) concesionarea în scopuri lucrative sau darea în locațiune, arendă și 

administrare pe perioade de până la cinci ani a bunurilor din domeniul public al 

statului aflate în gestiunea Academiei; 

c) crearea, independent sau în parteneriat, a instituțiilor, centrelor, clinicilor, 

stațiunilor, terenurilor, cluburilor, studiourilor, precum și a societăților comerciale; 

8) examinează sesizările înaintate de către Consiliul de etică și management 

privind nerespectarea prevederilor ce țin de responsabilitatea publică, conform 

art.107 alin.(1) din Codul educației nr.152/2014. 

18. Președintele Consiliului este responsabil de asigurarea respectării 

obligațiilor de derivă din principiul de responsabilitate publică. 

19. Membrii Consiliului poartă răspundere pentru deciziile luate, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Capitolul IV. Ședințele Consiliului 

20. Consiliul se întrunește în ședință cel puțin o dată în trimestru sau ori de 

câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul 

membrilor. 
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21. Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu competențele și 

atribuțiile menționate, având dreptul de a-și stabili problemele prioritare pentru 

examinare. 

22. Președintele Consiliului stabilește data și ora ședinței Consiliului cu cel 

puțin 10 zile înainte de desfășurare. Secretarul Consiliului are obligația să anunțe 

neîntârziat membrii Consiliului despre ședința preconizată. 

23. Ședința este pregătită de secretarul Consiliului, raportorii și coraportorii 

chestiunilor prevăzute pentru examinare la ședință. 

24. Raportorii și coraportorii prezintă materialele (raport, informație, notă, 

proiect, etc) pentru ședința Consiliului secretarului cu 7 zile înainte de ședință. 

25. Materialele ce țin de ordinea de zi sunt distribuite de către secretar în 

format electronic fiecărui membru al Consiliului cu 5 zile înainte de ședință. 

26. Ședința Consiliului se desfășoară conform ordinii de zi propusă de 

membrii Consiliului în funcție de necesitatea examinării chestiunilor. 

27. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul 

ședinței cu votul majorității simple a membrilor Consiliului prezenți. 

28. Ședința Consiliului este prezidată de președintele Consiliului și asistată de 

secretar. În lipsa Președintelui ședința este prezidată de către vicepreședintele 

Consiliului. 

29. Prezența membrilor Consiliului la ședință este obligatorie. 

30. Ședința Consiliului este deliberativă dacă la ea sunt prezenți cel puțin 2/3 

din numărul membrilor Consiliului. 

31. Problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului nu pot fi 

dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul de bază al chestiunii discutate. 

32. În procesul de pregătire pentru examinare și dezbatere a chestiunilor de pe 

ordinea de zi, Consiliul este în drept de a: 

1) solicita informațiile necesare de la subdiviziunile structurale ale 

Academiei, vizate în problema respectivă; 

2) invita experți sau persoane competente în domeniu din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale Academiei sau ale Ministerului Afacerilor Interne, în 

scopul oferirii de sfaturi calificate pe problematica discutată. 

33. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul adoptă decizii. Deciziile 

Consiliului cu caracter conceptual sau de gestiune a finanțelor și patrimoniului 

Academiei – cazuri expres prevăzute în prezentul Regulament – se transmit spre 

aprobare Senatului Academiei. 

34. Adoptarea deciziilor se efectuează prin majoritatea simplă de voturi. 

35. Dezbaterile din ședință și opiniile Consiliului se consemnează într-un 

proces-verbal, semnat de președintele Consiliului și contrasemnat de secretar. 

36. Procesele-verbale ale ședințelor și documentele examinate în ședințele 

Consiliului se depun într-un dosar special, aflat în gestiunea secretarului Consiliului. 
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La expirarea mandatului, secretarul Consiliului va preda sub formă de act toate 

materialele din gestiune următorului secretar al Consiliului. 

 

Capitolul V. Dispoziții finale și tranzitorii 

37. Consiliul se consideră dizolvat din momentul emiterii ordinului rectorul 

Academiei privind aprobarea componenței nominale a noului Consiliu. 

38. Prezentul Regulament se adoptă de Senat. Originalul Regulamentului se 

păstrează în secția documentare a Academiei. 

39. Propunerile de modificare a prezentului Regulament se fac la inițiativa 

Consiliului și urmează procedura stabilită la aprobarea inițială a acestuia. 

40. Se va proceda la modificarea prezentului Regulament în vederea 

actualizării sale, în concordanță cu schimbările produse în legislație și 

structura/funcționarea instituției. 

41. Prezentul Regulament, precum și revizuirile ulterioare ale acestuia, intră 

în vigoare la data punerii lor în aplicare prin ordinul rectorului Academiei. 

42. Actualul Consiliu, constituit prin ordinul MAI nr.196 din 04 iulie 2016, 

urmează a fi dizolvat în procedură extraordinară înainte de finalizarea mandatului 

de cinci ani, deoarece circumstanțele de fapt, prezente la momentul înființării, 

actualmente sunt irelevante din punct de vedere al reprezentării instituției în acest 

organ de conducere. În acest sens, conform principiului autonomiei universitare, 

precum și în temeiul pct.28 din Regulamentul cu privire la organizarea și realizarea 

învățământului și cercetării în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.429/2020, Senatul 

Academiei urmează să adopte și să înainteze spre aprobare Ministerului Afacerilor 

Interne proiectul de ordin referitor la abrogarea ordinului MAI nr.196 din 04 iulie 

2016 „Cu privire la constituirea Consiliului pentru dezvoltare strategică 

instituțională al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI”. 

 

 

 

Președinte al Senatului dr. Dinu Ostavciuc 

 

 

Secretar științific al Senatului dr., conf.univ. Boris Glavan 

 

28.10.2020 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA 

ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

de organizare și funcționare a  

Consiliului de administrație al Academiei „Ștefan cel Mare” 

a Ministerului Afacerilor Interne 
 

 

 

 
ADOPTAT 

în cadrul ședinței Senatului  

Academiei „Ștefan cel Mare” din 

28.10.2020 /proces-verbal nr.2/ 
 

 

PUS ÎN APLICARE 

prin ordinul rectorului  

Academiei „Ștefan cel Mare”  

nr.__ din __.__.2020 (anexa nr.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău – 2020 



Capitolul I. Dispoziții generale 

1. Consiliul de administrație al Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne (în continuare – Consiliul) este parte integrantă a sistemului 

organelor de conducere ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne (în continuare – Academia), fiind structura de conducere operativă a 

Academiei, care examinează probleme de ordin organizatoric, economic, financiar 

și administrativ. 

2. Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 

art.art.102 și 105 alin.(1) din Codul educației nr.152/2014, pct.pct.19, 22, 23 și 26 

sbp.4) din Regulamentul cu privire la organizarea și realizarea învățământului și 

cercetării în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.429/2020, pct.pct.2 și 45-47 din 

Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale 

instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul 

ministrului educației, culturii și cercetării nr.10 din 14 ianuarie 2015, Carta 

universitară a Academiei, precum și în temeiul prezentului Regulament. 

 

Capitolul II. Componența Consiliului 

3. Mandatul membrilor Consiliului se circumscrie perioadei de deținere a 

funcției sau a calității respective a persoanei. 

4. Din componența Consiliului fac parte doar membri de drept: 

1) rectorul; 

2) prim-prorectorul; 

3) prorectorii; 

4) secretarul științific al Senatului; 

5) decanul; 

6) șefii de direcții; 

7) șefii de secții din subordinea nemijlocită a rectorului; 

8) șeful serviciului juridic; 

9) un reprezentant al studenților, membru al Senatului, care participă numai 

la dezbaterea subiectelor din ordinea de zi, ce țin nemijlocit de problematica 

studențească. 

5. Președinte al Consiliului este rectorul Academiei. 

6. Președintele Consiliului este asistat de vicepreședinte și secretar. 

7. Rectorul desemnează în calitate de vicepreședinte al Consiliului pe unul 

dintre prorectorii Academiei. Vicepreședintele Consiliului va exercita atribuțiile 

președintelui Consiliului în cazul absenței acestuia sau imposibilității temporare de 

a exercita atribuțiile de președinte. 

8. Secretar al Consiliului este șeful structurii de secretariat/documentare din 

cadrul Academiei. Secretarul are drept de vot în cadrul Consiliului. 
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9. Rectorul Academiei emite ordinul privind aprobarea componenței 

nominale a Consiliului, stabilind inclusiv și membrii supleanți. 

10. Membrii supleanți își exercită mandatul proviziriu de membru al 

Consiliului numai în caz de imposibilitate de participare la ședințe a titularilor. 

Membrii supleanți sunt desemnați din rândul persoanelor ce dețin funcții în ordine 

ierarhică imediat inferioară titularilor: prodecan, șef adjunct direcție, șef secție, 

ofițer principal, etc. 

11. În cazul asigurării interimatului, transferului, demisiei, angajării 

personalului în funcțiile prin care se atribuie concomitent și calitatea de membru sau 

membru supleant al Consiliului se emite în fiecare caz ordinul respectiv al rectorului 

Academiei. 

12. În funcție de necesități, rectorul Academiei poate invita la ședințele 

Consiliului, cu drept de vot consultativ, reprezentanți ai sindicatului, ai structurilor 

de autoguvernare studențească sau orice altă persoană din Academie ori din exterior. 

 

Capitolul III. Competențele și atribuțiile Consiliului 

13. Consiliul are următoarele competențe și atribuții: 

1) coordonează și asigură administrarea operativă a Academiei; 

2) asigură implementarea și executarea hotărârilor Senatului în domeniul de 

administrare și economico-financiar; 

3) înaintează Senatului propuneri de creare, reorganizare și lichidare a 

structurilor interne ale Academiei; 

4) examinează subiecte privind activitatea subdiviziunilor Academiei; 

5) examinează și propune măsurile necesare pentru optimizarea cheltuielilor, 

economia resurselor și obținerea de noi surse financiare; 

6) stabilește măsuri și mecanisme pentru asigurarea securității și integrității 

patrimoniului instituțional; 

7) aprobă decizii cu privire la desfășurarea construcțiilor și reparațiilor 

patrimoniului Academiei; 

8) aprobă decizii cu privire la crearea condițiilor de instruire, trai și activitate 

a membrilor comunității academice; 

9) examinează și înaintează candidaturi pentru conferirea distincțiilor de stat; 

10) inițiază proceduri legale în vederea stabilirii răspunderii materiale a 

personalului Academiei pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor; 

11) aprobă desfășurarea unor acțiuni de audit intern sau extern pe 

subdiviziuni, domenii de activitate a Academiei; 

12) realizează competențe, ce nu sunt atribuite altor organe colegiale ale 

Academiei. 

14. Membrii Consiliului poartă răspundere pentru deciziile luate, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 
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Capitolul IV. Ședințele Consiliului 

15. Ședințele Consiliului se desfășoară la necesitate și sunt convocate de către 

rectorul Academiei sau la cererea a cel puțin 1/3 din membri. 

16. Pentru întrunirea în ședință a Consiliului, este necesar un cvorum de cel 

puțin 2/3 din numărul membrilor săi. 

17. Ședințele Consiliului sunt conduse de rectorul Academiei. 

18. Ședințele Consiliului nu au caracter public. 

19. Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului se consemnează în procesul-

verbal al ședinței, perfectat de secretar. 

20. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii cu majoritatea 

simplă a membrilor săi. 

21. Membrii Consiliului, care se află în conflict de interese pe un anumit 

subiect, nu participă la vot. 

22. Procesele-verbale ale ședințelor și documentele examinate în ședințele 

Consiliului se depun într-un dosar special, aflat în gestiunea secretarului Consiliului. 

23. Deciziile Consiliului se distribuie de către secretar în format electronic 

persoanelor și subdiviziunilor vizate prin intermediul canalelor de comunicare         

(e-mail, rețea internă, etc.). 

24. Deciziile Consiliului au caracter obligatoriu în cadrul Academiei. La 

necesitate, deciziile Consiliului se pun în aplicare prin ordinul rectorului Academiei. 

 

Capitolul V. Dispoziții finale 

25. Prezentul Regulament, precum și modificările acestuia, se adoptă de 

Senat. Originalul Regulamentului se păstrează în secția documentare a Academiei. 

26. Propunerile de modificare a prezentului Regulament se fac la inițiativa 

Consiliului. 

27. Se va proceda la modificarea prezentului Regulament în vederea 

actualizării sale, în concordanță cu schimbările produse în legislație și 

structura/funcționarea instituției. 

28. Prezentul Regulament, precum și revizuirile ulterioare ale acestuia, intră 

în vigoare la data punerii lor în aplicare prin ordinul rectorului Academiei. 

29. După emiterea ordinului rectorului privind punerea în aplicare a 

prezentului Regulament, se va aproba noua componență nominală a Consiliului. 
 

 

 

Președinte al Senatului dr. Dinu Ostavciuc 
 

 

Secretar științific al Senatului dr., conf.univ. Boris Glavan 
 

28.10.2020 


