
 
 

 

 
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

HOTĂRÂRI  
ședința nr. 6 din 12 mai 2015 

 

 

1. În temeiul art. 103 și art. 109 al Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din  

17.07.2014 și în baza avizului pozitiv al Ministerului Educaţiei și al comunității universitare, Senatul 

Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. Se aprobă Carta Universității Academiei de Științe a Moldovei. 

2. Se va publica Carta Universității Academiei de Științe a Moldovei pe pagina web a instituției.   

3. Se vor întreprinde măsurile de asigurare a activității Universităţii Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei corespunzător reglementărilor prezentei Carte. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina rectorului UnAȘM, acad. 

Maria Duca. 

  

2. În temeiul art. 94 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din  17.07.2014, în 

baza prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și în scopul reglementării procesului 

de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat în cadrul UnAȘM, Senatul Universităţii 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

Se aprobă Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare 

de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei. 

 

3. În temeiul Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014 și în baza 

prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și în scopul asigurării calității procesului de 

organizare și desfășurare a studiilor de doctorat în cadrul UnAȘM Senatul Universităţii Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. Se aprobă Metodologia cadru de evaluare internă a activităţii Şcolii doctorale (Anexă).  

2. Se vor elabora proceduri și metodologii de evaluare internă pentru fiecare Școală doctorală. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei dr. Potîng Tatiana, 

prorector pentru cercetare și managementul calității. 

 

4.  În temeiul Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din  17.07.2014 și în baza 

prevederilor Secţiunii 2 a Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din  10.12.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în scopul realizării 

concursului  pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Ştiinţific, Senatul Universităţii 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

Se aprobă Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Ştiinţific în 

următoarea componență: 

1. Toma Constantin, dr., prof., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. 

2. Toderaș Ion, acad., prof. univ., Institutul de Zoologie al AȘM. 

3. Bugaian Larisa, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

4. Boian Ilie, dr., conf. univ., Universitatea Academiei de Științei a Moldovei. 

5. Tighineanu Ion, acad., prim-vicepreședinte Academia de Științei a Moldovei. 



5. În temeiul Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din  17.07.2014, Codului cu 

privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova Nr. 259 din  15.07.2004 și în baza prevederilor 

Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din  10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

studiilor superioare de doctorat, ciclul III, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:   
1. Se aprobă Strategia consolidată de cercetare şi inovare a Universităţii Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (anexă). 

2.  Vor fi întreprinse măsurile necesare pentru realizarea Strategiei nominalizate. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei dr. Potîng Tatiana, 

prorector pentru cercetare și managementul calității. 

 

6. În temeiul Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014, în baza 

prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, și a Ordinului Ministerului Educației nr. 118 

din 6 martie 2015 cu privire la aprobarea dosarului, a criteriilor și indicatorilor de performanță în 

vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale, Senatul Universităţii Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

Se aprobă Dosarele pentru autorizare de funcţionare provizorie și rapoartele de autoevaluare a 

şcolilor doctorale din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei:  

1. Matematică și știința informației  

2. Științe fizice și inginerești 

3. Științe chimice și tehnologice  

4. Științe biologice și agricole  

5. Științe geonomice 

6. Științe economice și demografice 

7. Științe umaniste 

8. Științe juridice, politice și sociologice. 

 

7. În temeiul Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014, în baza 

prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din  10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, și a Ordinului Ministerului Educației nr. 119 

din 6 martie 2015 cu privire la aprobarea Recomandărilor cadru pentru dezvoltarea planurilor de 

învățămînt la ciclul III, studii superioare, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:   
Se aprobă planurile de studii pentru programele de doctorat la: 

Școala doctorală Matematică şi Ştiinţa 

InformaţieiŞtiinţa informaţiei; 

Matematica  

Școala doctorală Ştiinţe Economice şi Demografice 

Ştiinţe economice: economie, business şi administrare, finanţe 

Ştiinţe economice: demografie şi sociologie economică  

Școala doctorală Ştiinţe Fizice şi Inginereşti   

Ştiinţe fizice  

Ştiinţe inginereşti  

Școala doctorală Ştiinţe Chimice şi Tehnologice  

Ştiinţe chimice  

Inginerie şi tehnologii  

Școala doctorală Ştiinţe Geonomice  

Ştiinţe geonomice  

Școala doctorală Ştiinţe Biologice şi Agricole  



Ştiinţe biologice: Biologia vegetală 

Ştiinţe agricole 

Școala doctorală Ştiinţe Umaniste  

Istorie şi arheologie (etnologie, arheologie)  

Filosofie  

Filologie (literatură universală şi comparată) 

Studiul artelor şi culturologie   

Școala doctorală Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociologice  

Ştiinţe juridice: -Teoria generală a dreptului; -Drept public (drept constituţional, drept 

internaţional şi european public); -Drept privat (civil); -Drept penal 

Sociologie 

Ştiinţe politice 

 

8. În temeiul scrisorii Ministerului Educației nr.  03/14-440 din 08.05.15 cu privire la forma de 

evaluare finală a studiilor de licență, Senatul Universității Academiei de Științe HOTĂRĂȘTE: 

1. Se abrogă Hotărîrea Senatului Universității Academiei de Științe nr. 5/3.3 din 24 februarie 

2015 pentru promoția 2015, dar rămîne în vigoare pentru celelalte promoții. 

2. Secția Studii și managementul calității va coordona și monitoriza procesul de organizare și 

desfășurare a evaluării la finalizarea programului de studii superioare de licență. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dr. conf. univ. Port Angela, 

prorector pentru activitatea didactică.  

9. În urma examinării Regulamentului privind organizarea admiterii în ciclul I – studii 

superioare de licență în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul universitar ce este 

elaborat în conformitate cu Codul Educației (nr.152 din 17 iulie 2014 ) și Regulamentul–cadru 

privind  organizarea admiterii în ciclul I –studii  superioare  de  licență  pentru  anul universitar  

2015-2016,  aprobat  prin  ordinul  Ministerului Educaţiei nr. 307 din 05.05.2015, și stabilește 

criteriile și modalitatea de organizare a admiterii  la  studii  superioare de licență pentru anul 

universitar 2015 –2016 în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Senatul Universităţii 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență în 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul universitar (Anexă). 

 

10. În temeiul prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014 și 

Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea 

de Guvern Nr. 1007 din 10.12.2014, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:   
Se aprobă contractul-tip pentru studii superioare de doctorat. 

 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

dr. hab., prof. univ., acad., rector      DUCA Maria         

 

 

Secretar Ştiințific al Senatului,                                                                                            

dr., conf. cercet.       CLAPCO Steliana 


