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DECIZIE nr. 1
privind convocarea și desfășurarea Congresului ordinar al UAAM sub formă de adunare
deschisă din a. 2020 în condițiile, stării de urgență în sănătate publică, declarată prin
Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, prelungită prin Hotărârile CNESP şi
respectarea măsurilor de control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19
19.11.2020

mun. Chișinău

Prin Decizia Consiliului UAAM Nr. 5 din 18.11.2020, a fost aprobat Regulamentul
privind modul de desfășurare a Congresului ordinar anual al Uniunii (în continuare Regulament)
în condițiile stării de urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai
2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
În temeiul art. 42 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la administratorii autorizați şi p.p.
5.2., 5.3., 5.4.,12.3. și 12.11 din Statutul Uniunii, Decizia Consiliului din 18.11.2020,
Regulamentul privind modul de desfășurare a Congresului ordinar anual al Uniunii, aprobat
prin Decizia Consiliului UAAM Nr. 5 din 18.11.2020, recomandările din Anexa la Hotărârea
nr. 24 din 12.08.2020 a Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică, emise în
temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, a
Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică,
DECIDE:
1. Se convoca Congresul ordinar al UAAM sub forma unei adunări deschise a membrilor Uniunii

care se v-a desfășoara pe o durată de mai multe zile consecutive.

2. Se stabilește ședința Congresului ordinar al UAAM pentru data de 22 decembrie 2020 ora 1400

în incinta sediului Uniunii, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18.

3. Congresul ordinar anual al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova din a. 2020 se

va desfășura sub formă de adunare deschisă în conformitate cu Regulamentul privind modul
de desfășurare a Congresului ordinar anual al Uniunii în condițiile stării de urgență în
sănătate publică declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale
Extraordinare de Sănătate Publică, aprobat prin Decizia Consiliului UAAM Nr. 5 din
18.11.2020 şi Calendarul desfășurării Congresului ordinar anual al Uniunii, cu
următoarea ordine de zi:

•
•
•
•
•

Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;
Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;
Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;
Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru
anul 2020, a normelor cu privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020.
Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.

4. Se aprobă Calendarul desfășurării Congresului ordinar anual al Uniunii pe a. 2020 sub

formă de adunare deschisă (Anexa nr. 1).

5. Congresul ordinar anual al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova se va desfășura

6.

7.
8.
9.
10.

la sediul Uniunii pe adresa, str. Toma Ciorbă, 18, mun. Chișinău, MD-2004, în modul și în
perioada indicată în Regulamentul privind modul de desfășurare a Congresului și
Calendarul desfășurării Congresului ordinar anual al Uniunii.
Cererile, actele şi anexele la cerere de a candida pentru funcția de membru a Comisiei de
cenzori urmează să fie depuse la sediul Uniunii pe adresa, str. Toma Ciorbă, 18, mun.
Chișinău, MD-2004 sau la adresa de e-mail a Uniunii - uaam_secretar@mail.ru.
Pentru înregistrare se depun următoarele acte: cerere în care va indica vechimea neîntreruptă
în profesie, funcția în organele de conducere la care candidează să fie aleși, cu solicitarea dea
fi înscris în buletinul de vot pentru funcția respectivă.
Data limită pentru depunerea cererilor de a candida pentru funcția de membru a Comisiei de
cenzori, este - 02.12.2020, ora 17.00.
Administratorii autorizați se vor prezenta pentru votare cu legitimația sau un alt act de
identitate, la data, locul şi în intervalele orale de timp, conform Calendarului desfășurării
Congresului ordinar anual al Uniunii pe a. 2020, indicate şi în prezenta decizie.
Înştiinţarea membrilor Uniunii despre şedinţa Congresului UAAM se v-a efectua prin
intermediul emailului declarat şi prin plasarea Avizului pe pagina web a Uniunii.
Se atenționează administratorii autorizați - membrii UAAM, despre:
- respectarea obligatorie a măsurilor de control şi combatere a infecției COVID-19,
stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;
- despre obligativitatea respectării, în perimetrul locului de votare, a regulilor
privind distanțarea socială şi interdicția întrunirilor în masă cu participarea unui
număr mai mare de 50 persoane;
- accesul administratorilor autorizați la urnele de votare va fi fluidizat, în vederea
neadmiterii formării aglomerărilor atât la locul de votare, cât şi în adiacentul
locului de votare, în așa mod, încât să fie respectate măsurile de sănătate publică,
de control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19, aprobate prin
Hotărârea CNESP.

- admiterea la votare a unui număr limitat de votanți - administratori, în vederea
neadmiterii formării aglomerărilor la locul de votare;
- accesul administratorilor la alegeri, la comisia de numărare a voturilor şi la
urnele de votare, se va efectua doar cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi);
- instalarea, la intrarea în secția de votare, în locuri vizibile şi accesibile pentru
votanți, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool;
- efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui votant, înainte de accesul la alegeri,
la comisia de numărare a voturilor şi la urnele de votare.
- administratorii - alegători, se vor prezenta la alegeri cu pixurile personale.
11. Prezenta Decizie se aduce la cunoștința membrilor Uniunii, prin intermediul emailului,
cu afișarea acesteia la sediul Uniunii şi prin publicarea pe site-ul Uniuni.
Anexe:
1. Calendarul desfășurării Congresului ordinar anual al Uniunii pe a. 2020.
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