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INTRODUCERE 
 

Raportul rectorului, prin structura și conținutul său pune în evidență principalele 

aspecte ale activității universității pornind de la misiunea asumată şi prevederile 

Strategiei de dezvoltare a UnAȘM în perioada 2013 – 2018. 

Raportul este elaborat în baza cerințelor Codului Educaţiei al Republicii Moldova 

Nr. 152 din 17.07.2014 și are drept scop asigurarea transparenţei şi informării corecte a 

comunităţii academice.  

Raportul reprezintă un rezultat al activităţii de echipă, în care sunt sintetizate 

materialele incluse în rapoartele de dare de seamă şi de evaluare înternă, elaborate la 

toate nivelurile – subdiviziuni administrative, catedre, facultăți, instituție și reflectă 

domeniile de preocupare majoră – educația, cercetarea științifică, internaţionalizarea şi 

implicarea în viața socială în anul 2016. 

Conform Cartei universitate misiunea UnAȘM rezidă în asigurarea obţinerii unor 

cunoştinţe competitive moderne, bazate pe integrarea învăţământului superior, ştiinţei şi 

inovării, promovarea cercetării ştiinţifice, crearea şi răspândirea valorilor culturii şi 

civilizaţiei, afirmarea culturii şi ştiinţei în circuitul mondial de valori şi contribuţia la 

dezvoltarea societăţii în cadrul unui stat de drept şi democrat, păstrând cele mai bune 

tradiţii academice şi universitare.  

Pentru realizarea misiunii, activitățile se axează pe un set de priorități, reflectate în 

politicile strategice interne, elaborate în concordanță cu prevederile Strategiilor naționale 

(Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020, Strategia de dezvoltare a educației 

Educația-2020, Strategia de cercetare-dezvoltare a RM până în 2020) și Recomandările 

Comisiei Europene.  

Prioritățile strategice instituționale detaliate în Strategia de dezvoltare a UnAȘM 

enumeră: 

I. Excelenţa academică  

II. Inserția absolvenților UnAȘM pe piaţa forței de muncă  

III. Excelența în cercetare-inovare și transferul tehnologic  

IV. Internaţionalizarea UnAȘM  

V. Perfecționarea managementului universitar, dezvoltarea resurselor umane și a 

infrastructurii, modernizarea bazei tehnico-materiale a UnAȘM. 
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I. EXCELENŢA ACADEMICĂ 
 

1.1. Sistemul de management al calităţii al UnAȘM 

 

Ca consecință a restructurării organizatorice a subdiviziunilor UnAȘM, prin care 

atribuțiile de coordonare și control a calității revin prorectorului pentru cercetare și 

management al calității, în anul de studii 2015-2016 a fost modificată organigrama 

Sistemului de Managment a Calității. Respectiv a fost revizuită și documentația aferentă 

SMC, inclusiv setul de proceduri interne de asigurare a calității. Actualmente asigurarea 

calităţii se desfăşoară în baza prevederilor normative a Legislaţiei în vigoare privind 

învăţământul superior și în baza documentelor interne elaborate în cadrul Sistemului de 

Management al Calităţii: 

- Regulamentul privind sistemul de management al calității  

- Regulamentul Consiliului de asigurare a calității din UnAȘM  

- Regulamentul de funcționare a comisiei de asigurare a calității din facultate  

- Metodologii și proceduri interne de asigurare a calității  

În conformitate cu Regulamentul privind sistemul de management al calității, 

organele responsabile de menținerea și gestiunea SMC sunt: Prorectorul pentru cercetare 

și Managementul Calității, metodistul responsabil de calitate din cadrul Secției cercetare 

doctorat și formare continuă, responsabilul de calitate de la facultate, șefii de catedră. 

La nivel de Universitate, responsabilităţile în cadrul SMC se repartizează după cum 

urmează: 

Rectorul coordonează Sistemul de Management al Calitătii în UnAŞM, determină 

strategia, politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii și urmăreşte aplicarea lor 

în întreagă instituţie. Prorectorul pentru cercetare și managementul calității este 

responsabil de proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC la nivel de universitate, de 

planificarea şi desfăşurarea evaluărilor interne la UnAŞM. Consiliul de Asigurare a 

Calităţii monitorizează implementarea SMC, identifică şi analizează problemele de 

asigurare a calitătii şi propune măsurile corective referitoare la SMC.  

La nivel de facultate, responsabilităţile privind SMC sunt următoarele: 

SMC la nivelul facultăţii este coordonat de decan care promovează politica şi 

obiectivele UnAŞM în domeniul asigurării calităţii, urmărind cunoaşterea şi aplicarea la 

facultate atât a aspectelor generale ale SMC, cât şi a celor specifice. Reprezentantul 

decanului pentru SMC este responsabil de proiectarea, menţinerea si îmbunătăţirea SMC 

la nivel de facultate, de planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditurilor interne şi a 

evaluărilor individuale la facultate. Comisia de Asigurare a Calităţii asigură calitatea la 

nivelul facultăţii.  

La nivel de catedră, şeful catedrei are responsabilitatea pentru asigurarea calităţii 

tuturor proceselor de învăţământ, cercetare, organizare.  

La nivel de secţie, responsabilităţile privind SMC revin şefilor de subdiviziuni.  

Pentru a asigura desfășurarea calitativă și eficientă a proceselor în UnAȘM sunt 

implementate o serie de proceduri: de sistem, specifice și operaționale.  
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PROCEDURA DE SISTEM - procedura documentată cerută de standardul ISO 

9001:2001 care stabilește regulile și responsabilitățile de ținere sub control a unui 

proces/activități corespunzătoare cerințelor standardului. 

PROCEDURĂ SPECIFICĂ - procedura documentată care stabilește regulile și 

responsabilitățile de ținere sub control a unui proces/activități și care s-a considerat 

necesar a fi procedurată. 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ - procedura documentată care stabilește regulile 

și responsabilitățile de ținere sub control a unui proces/activități specifice unui domeniu 

de activitate. 

PROCEDURI DE SISTEM 
- Audit intern 

- Controlul documentelor 

- Acțiuni corective și preventive 

- Controlul înregistrărilor 

PROCEDURI OPERAȚIONALE – domeniul academic  
- Relevanța ofertei educaționale  

- Monitorizarea procesului de predare–învățare-evaluare 

- Autoevaluarea disciplinelor educaționale 

- Pregătirea și desfășurarea practicii studenților 

PROCEDURI OPERAȚIONALE - domeniul resurse umane  
- Recrutarea și angajarea personalului 

- Evaluarea cadrelor 

- Întocmirea statelor 

PROCEDURI OPERAȚIONALE - domeniul relații internationale 
- Deplasarea în străinătate 

- Invitarea lectorilor străini 

- Înmatricularea studenților străini 

- Acordarea titlului Doctor Honoris Causa 

PROCEDURI OPERAȚIONALE - domeniul economie și finanțe  
- Încasarea taxelor 

- Acordarea burselor 

- Aprovizionare și achiziții  

PROCEDURI SPECIFICE  
- Managementul comunicării 

- Managementul cercetării 

- Managementul resurselor materiale 

- Tratarea reclamațiilor 

- Satisfacția clientului 

În scopul promovării politicii de calitate, responsabilizării managerilor instituției, 

dar și familiarizării cu noi aspecte ale domeniului, anul curent în cadrul ședinței lărgite a 

Consiliului de Administrație a fost discutat raportul Viziuni și sugestii privind 

managmentul calității în UnAȘM, prezentat de dr. Potîng T., prorector, cercetare și 

mangmentul calității.  
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1.2. Programe de studii şi conţinuturi 

 

În anul de referinţă, structurile administrative ale UnAŞM (facultăţi, catedre, şcoli 

doctorale, secţii, etc.), cu suportul Consiliului de Asigurare a Calității și Comisiile de 

calitate au continuat activităţile de management şi asigurare a calităţii procesului educativ 

inclusiv de: 

- monitorizare a corectitudinii organizării şi derulării proceselor de admitere, 

instruire, promovare şi absolvire;  

- monitorizare a activităţii de asigurare a calităţii planificării, organizării şi realizării 

programelor de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat şi formare continuă;  

- controlul corectitudinii activităţii de evaluare curentă şi finală a cunoştinţelor 

(metode de evaluare, obiectivitatea evaluării, corectitudinea probelor de evaluare, 

calitatea organizării şi desfăşurării sesiunilor, examenelor de finalizare a studiilor);  

- analiza calităţii organizării/realizării stagiilor de practică a studenţilor ciclului I, II şi 

a programului de cercetare ştiinţifică la doctorat (program, competenţe finale, 

documentaţia aferentă);  

- verificarea gradului de implementare a metodelor moderne de predare-învăţare şi a 

utilizării noilor tehnologii în procesul de educaţie (cursuri on-line, platforma 

educaţională etc.);  

- analiza rezultatelor obţinute în sesiunea de iarnă/vară de către studenţii înscrişi la 

programele de licenţă, masterat;  

- monitorizarea desfăşurării corespunzătoare a examenelor de licenţă şi a celor de 

masterat ș.a. 

În contextul dezvoltării cercetărilor și transformărilor social-economice de pe piața 

forței de muncă din ultimii ani, catedrele au înaintat inițiativa de a actualiza conținuturile 

planurilor de învățământ reeșind din strategia de dezvoltare a facultății și universității. 

Astfel, în anul de studii 2015-2016 au fost reactualizate programele de studii la toate cele 

10 specialități la licență (Ecologie; Geografie; Biologie; Biologie moleculară; 

Informatică; Matematică; Fizică; Chimie; Limba și literatura română, limba engleză; 

Filozofie) și la 10 programe de master în domeniile generale de studiu Științe umanistice 

(Globalizarea: Istorie, politici, culturi europene), Științe sociale (Demografie), Științe 

politice (Securitatea națională), Științe ale naturii (Biologie; Biologie moleculară; Științe 

ale mediului), Științe exacte (Chimie; Fizică; Matematică și Informatică; Informatica 

aplicată) (Tab. 1 și 2). 

Planurile de studii au fost discutate cu studentii, cu reprezentanții colectivelor de 

cercetare ale AȘM în calitate de potențiali angajatori, au fost revizuite și modificate în 

conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru studii superioare din anul 2015.  

Ulterior, planurile au fost aprobate regulamentar de catedră, Consiliile facultăților, 

ședința Senatului, avizate de către fondator la sedința Biroului CSȘDT al AȘM din 

21.03.2016, proces verbal nr. 8 și înregistrate la Ministerul Educației la 07.07.2016. 

Conţinutul Planurilor de învăţământ a fost elaborat în funcţie de specificul domeniului 

general de studii (ciclul II) și domeniul de formare profesională (Cicul I) în corespundere 
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cu Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) şi se realizează prin cooperare inter-facultăţi 

grație transferului şi acumulării creditelor de studiu și flexibilizarii planurilor de 

învăţământ prin componenta opțională / la libera alegere a unităților de curs.  

Planurile de învăţământ prin conținuturi și management instituțional asigură 

principiul interdisciplinarităţii și funcţionalitatea Sistemului Naţional de Implementare a 

Creditelor de Studii. UnAŞM oferă posibilități studenților de a acumula credite 

suplimentare obţinute pentru unităţi de curs la liberă alegere, discipline din planul de 

învăţămînt al specialităților organizate de alte facultăţi și de a-și forma traseele 

individuale potrivit aptitudinilor şi intereselor lor. 

 

Tabelul 1 

Programe de studii superioare de licență  
(180 credite, învățământ de zi, limba română) 

Domeniul de formare 

profesională 
Specialitatea 

Nr. de înregistrare şi 

data aprobării de Ministerul Educației 

Domeniul general de studii: 42 Ştiinţe ale naturii 

Titlul acordat conform CNC: Licenţiat în ştiinţe ale naturii 

421 Biologie 
421.2 Biologie 

moleculară 

Nr. IS-01-1277 din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17687 

din 07.07. 2016 

421 Biologie 421.1 Biologie 
Nr. IS-01-1278 din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17686 

din 07.07. 2016 

424 Ecologie 424.1 Ecologie 
Nr. IS-01-1276 din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17685 

din 07.07. 2016 

425 Geografie 425.1 Geografie 
Nr. IS-01-1275 din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17684 

din 07.07. 2016 

Domeniul general de studii: 44 Științe exacte 

Titlul acordat conform CNC: Licenţiat în ştiinţe exacte 

443 Matematică 443.1 Matematică 
Nr. IS-01-1272 din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17688 

din 07.07. 2016 

444 Informatică 444.1 Informatică 
Nr. IS-01-1271 din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17690 

din 07.07. 2016 

442 Chimie 442.1 Chimie 
Nr. IS-01-1273 din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17689 

din 07.07. 2016 

441 Fizică 441.1 Fizică 
Nr. IS-01-1274din 25.06. 2010;  Nr. ISL-01-17691 

din 07.07. 2016 

Domeniul general de studii: 22 Ştiinţe umanistice 

Titlul acordat conform CNC: Licenţiat în ştiinţe umanistice 

222 Limba şi literatura 

română şi limba engleză 

222.1 Limba şi 

literatura română şi 

limba engleză 

Nr. IS-01-1279din 25.06. 2010;  

Nr. ISL-01-17693 din 07.07. 2016 

221 Filosofia 221.1 Filosofia 
Nr. IS-01-1280din 25.06. 2010; Nr. ISL-01-17692 

din 07.07. 2016 
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Tabelul 2 

Programe de master științific  
(120 credite, învățământ de zi, limba română) 

Program de masterat Nr. de înregistrare şi data aprobării 

Domeniul general de studii: 42 Ştiinţe ale naturii  

Titlul acordat conform CNC: Master în Ştiinţe ale naturii 

Biologie moleculară Nr. 381 din 22.05.2009; IS-01-17554 din 03.06.16 

Biologie Nr. 361 din 28.05.2008;  IS-01-17553 din 03.06.16 

Ştiinţe ale mediului Nr. 361 din 28.05.2008;  IS-01-17555 din 03.06.16 

Bioeconomie și economie 

ecologică 
Nr. 160 din 07.03.2014 

Dezvoltare regională și rurală Nr. 160 din 07.03.2014 

Domeniul general de studii: 44 Științe exacte  

Titlul acordat conform CNC: Master în Ştiinţe exacte 

Chimie Nr. 361 din 28.05.2008; IS-01-17559 din 03.06.16 

Fizică Nr. 361 din 28.05.2008; IS-01-17557 din 03.06.16 

Matematică şi Informatică Nr. 361 din 28.05.2008; IS-01-17558 din 03.06.16 

Informatică aplicată Nr. 361 din 28.05.2008; IS-01-17556 din 03.06.16 

Domeniul general de studii: 22 Științe umanistice  

Titlul acordat conform CNC: Master în Ştiinţe umanistice 

Globalizare: istorie, politici, 

culturi europene 
Nr. 381 din 22.05.2009; IS-01-17552 din 03.06.16 

Demografie Nr.642 din 13.07.2010; IS-01-17560 din 03.06.16 

Lingvistica contrastivă în context 

multilingv 
Nr. 160 din 07.03.2014 

Comunicare și mediere 

interculturală 
Nr. 160 din 07.03.2014 

Domeniul general de studii: 31. Ştiinţe politice 

Titlul acordat conform CNC: Master în Ştiinţe politice 

Securitatea națională Nr.642 din 13.07.2010; IS-01-17551 din 03.06.16 

 

Prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 816 din 11.11.2015 Cu privire la acordarea 

dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt 

superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale s-a autorizat activitatea 

școlilor doctorale din cadrul UnAȘM la 77 programe de doctorat (Tab. 3).  

Pentru fiecare unitate de curs din planul de învățămînt cadrele didactice au 

actualizat Curriculum-ul și fișa disciplinei care prevede proiectarea și evaluarea 

activităților de formare profesională și obținere a competenţelor prevăzute în CNC și este 

structurat conform prevederilor metodologice ale teoriei curriculare. Curricula pe 

discipline este aprobată la sedința catedrelor, consiliile facultăţilor şi se păstrează în 

dosarele catedrei de profil. Periodic, Comisiile de calitate a facultăţilor analizează nivelul 

de actualizare a conținuturilor curriculare și respectiv corelarea informaţională a 

unităților de curs ce definesc competenţele generale şi de specialitate pe domenii de 

formare profesională şi cicluri de studii. 
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Tabelul 3 

Programe de doctorat autorizate  
(180 credite) 

 

Nr. 
d/o 

Program de doctorat 

ȘD Matematică și Știința Informației 
1.  111.01. Analiza matematică 
2.  111.02. Ecuații diferențiale 
3.  111.03. Logica matematică, algebra și teoria numerelor 

4.  111.04. Geometrie și topologie 
5.  112.03. Cibernetică matematică și cercetări operaționale 

6.  121.01. Bazele teoretice ale informaticii 
7.  121.03. Programarea calculatoarelor 
8.  122.03. Modelare; metode matematice; produse program 

ȘD Științe Fizice  
9.  131.01. Fizică matematică 

10.  131.03. Fizica statistică și cinetică 
11.  133.02. Fizica lichidelor și materialelor noi 
12.  133.04. Fizica stării solide  

13.  134.01. Fizica și tehnologia materialelor 
14.  134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii 

ȘD Științe Chimice și Tehnologice 
15.  141.01. Chimie anorganică 
16.  143.01. Chimie organică 

17.  143.04. Chimie bioorganică, chimie a compușilor naturali și fiziologic activi 
18.  144.01. Chimie fizică 

19.  145.01. Chimie ecologică 
20.  166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale 

ȘD Științe Biologice  
21.  161.04. Sanocreatologie 
22.  162.01. Genetică vegetală 

23.  163.01. Biologie moleculară 
24.  163.02. Biochimie 

25.  163.04. Microbiologie 
26.  164.01. Botanică 
27.  164.02. Fiziologie vegetală 

28.  165.01. Fiziologia omului și animalelor 
29.  165.02. Zoologie 

30.  165.03. Ihtiologie 
31.  165.04. Entomologie 
32.  165.05. Parazitologie 

33.  166.01. Ecologie 
34.  167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie 

35.  167.02. Sisteme și module biotehnologice 

ȘD Științe Geonomice 
36.  153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie 

37.  153.06. Cartografie geografică și geoinformatică 
38.  166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale 
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Adaptarea curriculumului la posibilităţile de asimilare ale studenţilor, inclusiv 

verificarea corectitudinii estimări volumului de muncă se face în baza rezultatelor 

evaluărilor intermediare şi finale a studenţilor precum şi analiză periodică a opiniei 

acestora. Rezultatele sondajelor sunt analizate şi luate în considerare la optimizarea 

activităţii de predare şi creditare a cursurilor de lecţii. 

 

ȘD Științe Umaniste 
39.  611.01. Istoria Moldovei (pe perioade) 

40.  611.02. Istoria românilor (pe perioade) 
41.  611.03. Istoria universală (pe perioade) 
42.  611.07. Istoria științei și tehnicii (pe domenii) 

43.  612.01. Etnologie 
44.  621.01. Lingv. generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistica informatizată  

45.  621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz) 
46.  621.03. Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică;  
47.  621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie  

48.  621.05. Semiotică; semantică; progmatică (cu specificarea limbii, după caz) 
49.  621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii, după caz) 

50.  621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz) 
51.  622.01. Literatura română 
52.  622.02. Literatura universală și comparată 

53.  622.04. Folcloristică 
54.  622.03. Teoria literaturii 

55.  631.02. Filozofie istorică 
56.  631.05. Filozofie socială, antropologie filozofică, filozofia culturii 

ȘD Științe Juridice, Politice și Sociologice 
57.  551.01. Teoria generală a dreptului 
58.  552.01. Drept constituțional 

59.  552.02. Drept administrativ 
60.  552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) 

61.  552.04. Drept financiar și al mediului 
62.  552.05. Drept informațional 
63.  552.06. Dreptul științei, educației și culturii 

64.  552.07. Drept contravențional 
65.  552.08. Drept internațional și european public 

66.  553.01. Drept civil 
67.  553.02. Dreptul afacerilor 
68.  553.03. Drept procesual civil 

69.  553.04. Dreptul familiei 
70.  553.05. Dreptul muncii și protecției sociale 

71.  553.06. Drept internațional și european privat 
72.  554.01. Drept penal și execuțional penal 
73.  554.02. Criminologie 

74.  554.03. Drept procesual penal 
75.  554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative 

ȘD Științe Economice și Demografice 
76.  521.03. Economie și management în domeniul de activitate 
77.  522.01. Finanțe 
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1.3. Promovabilitatea şi performanţele academice 

 

Ciclul I, licență 

Performanțele academice ale studenților constituie elemente esențiale ale calității 

procesului de instruire. Astfel, la compararea mediei de admitere la studii cu cea a mediei 

pe ani și mediei de absolvire în cazul promoției 2013-2016 se constată o dinamică 

pozitivă, media finală fiind superioară pentru absolvenții tuturor facultăților (Fig. 1).   

Sporirea constantă a mediei la absolvire în comparaţie cu cea de la admitere la toate 

facultăţile denotă, cu certitudine, creşterea performanţelor academice ale studenţilor. 

 

 
Figura 1. Dinamica mediei la admitere, pe ani de studii și la absolvire 

(licenţă, promoția 2013-2016) 
 

Ceea ce ține de rata de promovare, cu excepția Facultății de Științe Socioumanistice 

și specialitatea Geografie și Chimie din cadrul celorlalte 2 facultăți, se relevă o tendință 

negativă, numărul studenților fiind în descreștere pe perioada anilor de studii.  

Majoritatea studenților sunt exmatriculați din cauza obținerii burselor de studii peste 

hotare sau a pierderii legăturii cu universitatea. 

 

Ciclul II, masterat 

O tendință pozitivă se remarcă și referitor la performanțele academice ale studenților 

ciclului II, masterat. Procedura de admitere la studii superioare de masterat presupune 

susținerea unor probe de performanță care demonstrează nivelul de pregătire teoretică a 

candidaților, astfel media la admitere este calculată reeșind din media de absolvire a 

studiilor superioare de licență și nota pentru proba de examinare. La examinarea situației, 

pe modelul promoției 2014-2016, la toate facultăţile se atestă valori generale înalte ale 

mediei de admitere, care sunt în creștere atât pe parcursul anilor de studii, cât și la 

absolvire (Figura 2). Astfel, mediile la absolvire depășesc mediile la admitere cu cca 10-

15%.  
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Figura 2. Dinamica mediei la admitere, pe ani de studii și la absolvire 

(materat, promoția 2014-2016) 
 

În cazul studiilor de masterat se constată o rată de promovare mult mai înaltă 

compartiv cu licența, aceasta fiind în mediu de 86%. 

Activitatea a nouă studenți de la ciclul I și II a fost apreciată înalt prin diverse 

burse oferite de Guvernul sau Președintele RM, precum și burse oferite de Casa regală a 

României (tabelul 4).  

 

Tabelul 4 

Lista studenților (Ciclul I și II) care au beneficiat de burse nominale 

 în anul 2015-2016 (comparativ cu a. 2014-2015) 
Nume, 

prenume 
Anul de studii Facultatea Tipul de bursă 

Anul de studii 2014-2015 

Irina DOROȘ  anul III Științe ale Naturii Bursa de Merit, oferită de 

Consiliul Rectorilor  

Alexandru 

MANOLE 

anul III Științe ale Naturii Bursa de Merit, oferită de 

Consiliul Rectorilor  

Ana GABOR anul III Științe Socioumanistice Bursa Guvernului 

Anul de studii 2015-2016 

Badrajan Vladimir anul II Științe Socioumanistice Bursa Republicii 

Curagău Mihail  anul II Științe ale Naturii Bursa Regele Ferdinand 

Fratea Adrian anul III Științe ale Naturii Bursa Guvernului 

Savenco Ecaterina anul III Științe ale Naturii Bursă de Merit 

Roșca Mariana Anul I (Ciclul II) Științe ale Naturii Bursă de Merit 

Beșleaga Iuliana anul II Științe Exacte Bursa Președintelui 

Ceban Ana anul II Științe Exacte Bursa Guvernului 

Nastasiu Ana anul II Științe Exacte Bursa Regina Maria 

Podgornîi Daniel  anul I (Ciclul II) Științe Exacte Bursa Regele Ferdinand 
  

De menționat că în perioada de referință numărul studenților deținători ai burselor 

de merit s-a dublat comparativ cu anul precedent de studii.  
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Ciclul III, doctorat 

Pe parcursul ultimilor trei ani au absolvit studiile superioare de doctorat 199 de 

persoane, au susţinut tezele – 97.  Au absolvit studiile de postdoctorat 8 persoane, au 

susținut teze de doctor habilitat de 10 persoane (Tab. 5). 

 

Tabelul 5 

Numărul de doctoranzi şi postdoctoranzi, care au absolvit studiile şi numărul de 

teze de doctorat susținute 

 

Rezultatele activității de cercetare a doctoranzilor sunt reflectate în tezele susținute. 

În anul 2016 au fost realizate și susținute 45 teze de doctor și 3 teze de doctor habilitat 

din cadrul a șapte școli doctorale (Fig. 3.)  

De remarcat că numărul de teze de doctorat raportat la numărul de absolvenți ai 

studiilor la ciclul III atinge cote maxime în anul 2016, constituind 74%, comparativ cu 

63% și 25% în anul 2014, 2015. 

Denumirea 
Școlii Doctorale 

Numărul de studenţi  

2014 2015 2016 

absolvit susţinut absolvit susţinut absolvit susţinut 

Matematică și  
Știința Informației 

doctoranzi 2 2 8  3 5 
postdoctoranzi - - - - - - 

 Științe Fizice 
doctoranzi - 2 2 1 2 4 

postdoctoranzi - - - - - - 

Științe Chimice și 
Tehnologice 

doctoranzi 5 1 6 2 4 4 

postdoctoranzi - - 1 - - - 

Științe Biologice 
doctoranzi 9 6 13 5 7 10 
postdoctoranzi 1 - 1 2 - 1 

 Științe 
Geonomice 

doctoranzi 3 2 1 2 2 2 

postdoctoranzi - 1 - - - - 

Științe Umaniste 
doctoranzi 7 11 16 2 17 12 

postdoctoranzi 2 - 2 - - 1 

Științe Juridice, 
Politice și 
Sociologice 

doctoranzi 22 8 25 5 25 8 

postdoctoranzi 1 1 - - - 1 

Științe Economice 
și Demografice 

doctoranzi 7 2 8 - 5 - 
postdoctoranzi - 1 - 2 - - 

TOTAL, inclusiv: 59 37 83 21 65 48 

doctoranzi 55 35 79 17 65 45 

postdoctoranzi 4 3 4 4 - 3 
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Figura 3. Teze de doctor și doctor habilitat, susținute în anul 2016  

 

Tezele de doctor susținute sunt în domeniul Științelor umaniste, Științelor juridice, 

politice și sociologice, Științelor chimice și tehnologice, Științelor biologice, Științelor 

matematice, Științelor fizice. Tezele de doctor habilitat au fost realizate și susținute în 

domeniul Științelor biologice și Științelor juridice, politice și sociologice.  

Performanțele a 11 doctoranzi UnAȘM au fost apreciate înalt, fiindu-le oferite 

diverse Burse de Merit. Astfel, opt doctoranzi au fost deținători ai Bursei de excelenţă a 

Guvernului, iar trei doctoranzi au primit bursa nominală oferită de Guvern (Tab. 6).  

 

Tabelul 6 

Lista doctoranzilor care au beneficiat de burse de excelență în anul 2016 
Nume, 

prenume 

Anul de 

studii 
Instituția 

Burse de excelență 

Castraveț Diana II ȘD Științe Juridice și Politice 

Cheptinari Valeria II ȘD Științe Biologice 

Chiselița Natalia II ȘD Științe Biologice 

Culighin Elena  III ȘD Științe Chimice și Tehnologice 

Dușacova Irina III ȘD Științe Umaniste 

Garabaji Ecaterina  II ȘD Științe Economice și Demografice 

Lungu Lidia III ȘD Științe Chimice și Tehnologice 

Sânica Elena II ȘD Științe Biologice 

Burse nominale (pe domenii) 

Caruntu-Caraman Livia III ȘD Științe Umaniste 

Ceban Victor II ȘD Științe Fizice 

Lozinschi Mariana III ȘD Științe Biologice 

 

 Numărul bursierilor de la ciclul III din anul curent este echivalent cu cel marcat în 

anul precedent de studii, constatându-se o stabilitate în păstrarea nivelui înalt al  

contingentului de doctoranzi.   
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1.4. Implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de învăţământ 

 

Conform obiectivului strategic Implementarea tehnologiilor informaţionale în 

procesul de învăţământ din Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de 

dezvoltare a UnAȘM în perioada 2013-2018 și în contextul prevederilor din Strategia 

naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020” (Hotărîrea 

de Guvern nr. 857 din 31.10.2013) au fost depuse numeroase eforturi pentru dezvoltarea 

componentei hard și soft care asigură logistica procesului de predare-învăţare- evaluare, 

asistată de calculator.  

În acest context pe parcursul anului 2015-2016 UnAŞM a efectuat cheltuieli de 

investiții în modernizarea parcului de calculatoare de cca 159,5 mii lei. Cadrele didactice 

ale UnAȘM folosesc resursele tehnologiilor informaționale (TIC) în instruire (de ex. 

lecții format PPT, comunicare prin e-mail, diverse programe și resurse în format 

electronic), plasând treptat accentul în predare de la tablă - la multimedia, încă din 

momentul organizării studiilor la programele de licență și masterat. 

Aplicarea TIC în instruire. Platforma educațională poate fi accesată de către 

utilizatori direct http://e-learning.unasm.asm.md sau de pe pagina web oficiala a 

instituției la categoria Resurse educaționale, fiind indicate și instrucțiuni de utilizare 

asociate cu alte informații utile studenților și cadrelor didactice (glosar, seminare, cursuri 

on-line, biblioteca virtuală).  

Elaborarea materialelor multimedia în sprijinul procesului de predare-învățare; 

postarea pe platforma educațională e-learning a cursurilor, lucrărilor de laborator, testelor 

de evaluare, temelor pentru activitatea individuală; organizarea seminarelor instructive de 

utilizare a platformei educaţionale; participarea la workshop-uri naţionale/internaţionale 

privind soft-urile educaţionale reprezintă obiective principale din planurile de activitate și 

operaționale ale catedrelor si secției Studii. 

Promovarea și controlul valorificării instrumentelor TIC în procesul de predare 

învațare și în managementul procesului educaţional la UnAŞM se realizează la nivel de 

catedră/facultate/senat printr-un sir de acțiuni care prevad: analiza periodică a gradului de 

utilizare a tehnologiilor informaționale de către studenți și cadre didactice, a măsurilor de 

modernizare a componentelor hard și produselor software; stimularea angajaților de a 

utiliza platforma e-learning și alte facilități TIC în procesul de instruire, cercetare și 

management. Despre eficiența măsurilor întreprinse vorbesc datele care demonstrează 

sporirea numărului de cursuri noi pe platforma educațională sau completarea celor 

existente cu materiale noi. Astfel, în perioada de referință numărul de cursuri completate 

pe platforma educațională a crescut cu cca 20-30% față de anul precedent. Raportul 

cursurilor prezentate pe platforma online este în jur de 60-70%, gradul de utilizare a 

Tehnologiilor Informaționale de Comunicare (prezentări ppt, pps, aplicații video, diverse 

softuri specializate ex. LabView, Fotocapt, programe de analiza a datelor moleculare, 

GIS etc.) în activitățile de predare variind între 65-90%, în funcție de specialitate și 

reeșind din specificul acesteia. 

http://e-learning.unasm.asm.md/
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În cadrul universității în procesul de predare-învățare-evaluare se aplică următoarele 

softuri:  

 QGis (sistem informațional geographic care ne permite vizualizarea, interogarea, 

analiza si interpretarea datelor) - la disciplinele Cartografie și Topografie, 

Hidrologie, Geostatistică – ciclul I, Licență, program de studii Geografie; Sisteme 

Informaționale Geografice – ciclul II, Master, programe de studii Științe ale 

Mediului, Dezvoltare Regională și Rurală; 

 LabView (folosit pentru achiziții de date, ca instrument de control și automatizări 

industriale) – la programele de master Chimie și Fizică. 

 Tarchim - la disciplina Chimie ecologică – ciclul I, Licență, program de studii 

Chimie; 

 Biotar - la disciplina Chimie ecologică – ciclul I, Licență, program de studii Chimie; 

 Hot Potatoes - soft utilizat pentru a crea mai multe tipuri de exerciţii, care pot fi 

exportate cu diferite extensii, ulterior fiind importate pe platform educațională 

UnAȘM 

 

Grație promovării intense a utilizării instrumentelor TIC în instruire, realizată de 

către responsabilii din cadrul secției Studii, în ultimul an a sporit gradul de valorificare a 

platformei educaționale atât de către cadrele didactice și didactice auxiliare, cât și de 

către studenți. În perioada de referință a sporit numărul de accesări a platformei, chiar 

dacă s-a urmărit o dinamică negativă cu referință la numărul utilizatorilor (Fig. 4). 

 

 
Figura. 4. Dinamica numărului de accesări și utilizatori ai platformei educaționale  

în perioada 2011-2015 

 

Responsabilii de la secția Studii, depun diligențe în scopul sporirii numărului de 

utilizatori ai platformei, oferind studenților consultații în acest sens.  
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Aplicarea TIC în procesul de evaluare/autoevaluare 

Utilizarea tehnologiilor informaționale în perfecționarea procesului de evaluare/ 

autoevaluare permite promovarea unui nou model de evaluare a cunoștințelor – 

deprinderilor - atitudinii, prin aprecierea învățării la nivel de proces integrator. În aspect 

practic, integrarea tehnologiilor informaționale în calitate de tehnică sau procedeu de 

evaluare stimulează saltul calitativ spre evaluarea formatoare, realizabil prin dobândirea 

capacității de autoevaluare. 

În cadrul UnAȘM, pe lângă metodele clasice de evaluare, se practică evaluarea/ 

autoevaluarea prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Platforma educațională e-

learning UnAȘM permite o gamă largă de posibilități de reglare/autoreglare a instruirii. 

Ponderea cursurilor la care autoevaluarea se realizează cu utilizarea oportunităților oferite 

de platforma educațională este în continuă creștere, ajungând în acest moment la 50-60%. 

Aplicarea TIC în managementul universitar. Un management universitar de 

calitate se poate asigura doar prin implementarea noilor tehnologii în organizare și 

monitorizare. Odată cu implementarea platformei educaționale e-learning UnAȘM, pe 

lângă componenta educațională, aceasta se utilizează și în managementul universitar. 

Primul modul utilizat în procesul de administrare instituțională a fost Admiterea. Cu 

ajutorul acestui modul procesul de admitere la studii, la toate cele trei nivele, a devenit 

mai transparent și operativ. Totodată, utilizarea unei platforme electronice în procesul de 

admitere la studii reprezintă un prim pas important în vederea implementării admiterii 

online. Începând cu anul de studii 2014-2015, a fost implementat un nou modul – 

Absolvenți, trecându-se astfel la o nouă etapă în procesul de monitorizare a absolvenților 

UnAȘM. În luna ianuarie 2015 a fost implementat modulul Exmatriculați – ceea ce 

permite o monitorizare mai eficientă a contingentului de studenți. În vederea sporirii 

eficienței platformei educaționale UnAȘM, colaboratorii secției Studii organizează 

periodic treninguri de instruire a cadrelor didactice și a colaboratorilor decanatelor și 

catedrelor (Tab. 7). 

Tabelul 7 

Training-uri de instruire a cadrelor didactice privind utilizarea platformei 

educaționale  UnAȘM 

Data Participanți Tematica Responsabil 

28 octombrie, 

2015 

conf. univ. dr., Boian I., șef catedră Ecologie 

și Științe ale mediului; conf. univ. dr., Hachi 

M., catedra Ecologie și Științe ale mediului 

Plasarea/actualizarea 

informației pe 

platforma educațională  

Domenco R. 

29 octombrie, 

2015 

dr. Elenciuc D. – decan Facultatea Științe 

ale naturii; conf. univ. dr., Cepoi L., catedra 

Biologie 

Crearea testelor de 

evaluare/autoevaluare a 

studenților/masteranzilor 

Domenco R. 

10 noiembrie, 

2015 

conf. univ. dr. Spînu S. – șef catedră Limbi și 

literaturi; conf. univ. dr. Păduraru G.; asist. 

univ. Mitric A., catedra Limbi și literaturi 

Plasarea/actualizarea 

informației pe 

platforma educațională  

Domenco R. 

27 octombrie, 

2016 
dr. Velișco N. – șef catedră Fizică și Chimie; 

asist. univ. Meriacri M. – catedra Fizică și 

Chimie 

Plasarea/actualizarea 

informației pe 

platforma educațională  

Domenco R. 
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În perioada 2015-2016 au fost organizate patru training-uri cu cadrele didactice și 

patru training-uri cu metodiștii decanatelor și laboranții catedrelor (Tab. 7, 8). 

 

Tabelul 8  

Training-uri privind implementareatehnologiilor informaționale în UnAȘM 

Data Participanți Tematica Responsabil 

8 octombrie, 

2015 

3 metodiști decanate; 

6 laboranți catedre; 

2 metodiști secția Studii 

Accesarea resurselor din cadrul 

Bibliotecii online UnAȘM 

Severin V. 

3 noiembrie, 

2015 

3 metodiști decanate; 

6 laboranți catedre; 

1 metodisti secția Studii 

Introducerea notelor și absențelor 

în registrul electronic 

Domenco R. 

4 noiembrie, 

2015 

3 metodiști decanate; 

6 laboranți catedre; 

1 metodisti secția Studii 

Sistemul de monitorizare a 

completării 

Domenco R. 

18 octombrie, 

2016 

2 metodiști decanate; 

4 laboranți catedre; 

2 metodisti secția Studii 

Actualizarea registrului electronic Domenco R. 

 

Biblioteca Virtuală. În scopul eficientizării procesului de învățământ, prin 

facilitarea accesului la studiile de specialitate și lucrările metodico-didactice elaborate de 

către cadrele didactice ale UnAȘM și editate de către universitate, în anul de studii 2015-

2016 a fost lansată Biblioteca virtuală a Universității Academiei de Științe a Moldovei, 

care include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de 

curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale 

conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile 

ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare. 

Avantaje: 

 Accesibilitatea; 

 Comoditatea utilizării datorită sistematizării (după facultăți, autori, domenii etc.). 

Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează 

accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă, 

accesarea acesteia fiind posibilă de oriunde, fiind nevoie doar de un computer conectat la 

internet. Totodată, studenții, masteranzii, doctoranzii care dispun de acces autorizat la 

Biblioteca UnAȘM (profil personal) au posibilitatea să descarce cărțile/ lucrările pe care 

doresc să le păstreze în biblioteca electronică personală.  

La etapa actuală în biblioteca virtuală a universității sunt publicate suporturi de curs, 

indicații metodice, lucrări de laborator etc. (Fig. 5). 

Lucrările disponibile în biblioteca virtuală a Universității Academiei de Științe a 

Moldovei sunt destinate diferitor categorii de studenți și specialiști, fiind sistematizate 

după domenii distincte: științe ale naturii, științe exacte, științe socioumanistice. Astfel, 

pentru a facilita accesul rapid la publicațiile de specialitate, acestea sunt clasificate 
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conform facultăților: Facultatea Științe ale Naturii, Facultatea Științe Exacte, Facultatea 

Științe Socioumanistice.  

 

 
Figura 5. Publicații disponibile în biblioteca virtuală a UnAȘM 

 

Organizarea de lecții publice, ateliere de lucru on-line. O modalitate eficientă și 

accesibilă (grație dotării universității cu sistem de videoconferințe) de obținere a noi 

competențe și de sporire a calității resursei umane sunt lecțiile oferite on-line de savanți 

din instituții de prestigiu din străinătate. Astefel, în anul 2016 au fost organizate 15 lecții 

on-line (Tab. 9). 

Tabelul 9 

Lista lecțiilor publice, atelierelor de lucru on-line, 2016 

Profesor invitat Denumirea prelegerii Data susţinerii Organizator 

Dumitru MIHĂILĂ dr., 

conf. univ. Facultatea 

Istorie și Geografie  

Universitatea „ Ștefan cel 

Mare” Suceava, 

Variabilitate și tendințe de evoluție 

climatică pe teritoriul moldovei de 

la vest și de la est de prut 

11.02.2016 Catedra Ecologie 

și Protecția 

Mediului 

Irina STEPANOV dr. 

profesor asistent, 

Universitatea Minnesota, 

Minneapolis, SUA 

Biomarkers in public health: 

development and applications 

11.03 2016 Catedra Chimie şi 

fizică, şef catedră 

dr. Natalia 

Velişco 

Park JAECHON 

Universitatea Inha, 

Coreea de Sud (Cursul 

Global ICT POLICY, KF 

Global e-School 

Program) 

ICT Briefs 09.03.2016 Secția Relații 

Internaționale și 

Informatizare 

Computer inquiries 16.03.2016 

Mobile revolution; 1-3 generation 23.03.2016 

Mobile revolution; 4G and beyond 30.03.2016 

Ubiquitous Computing and IOT 06.04.2016 

Internet Infrastructure 13.04.2016 

Internet governance and geopolitics 27.04.2016 

IG and Snowden 04.05.2016 

Network neutrality   11.05.2016 

New open internet rule of US 18.05.2016 

Global governance of telecom 25.05.2016 

Standard and politics 01.06.2016 

Experience of Korea informatization 07.06.2015 
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 II.  PREGĂTIREA DE SPECIALIŞTI CU ŞANSE DE ANGAJARE 
 

În acord cu obiectivele strategice ce vizează pregătirea specialiștilor cu șanse de 

angajare, reflectate în Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de dezvoltare a 

UnAȘM în perioada 2013-2018, UnAŞM promovează un șir de acțiuni specifice, care ar 

spori performanţa profesională a viitorilor absolvenţi şi ar contribui la facilitarea 

procesului de încadrare a acestora în cîmpul muncii. 

- promovarea strategiei de recrutare a tinerilor în cadrul UnAȘM; 

- consolidarea relației universitate – angajatori; 

- organizarea stagiilor de practică profesională; 

- diversificarea oportunităților de angajare în câmpul muncii;  

- activități extracurriculare orientate spre sporirea interesului pentru știință; 

- monitorizarea angajării și creșterii profesionale a absolvenților; 

- instruirea studenților cu privire la accesul pe piața muncii. 

 

2.1. Promovarea strategiei de recrutare a tinerilor 

 

Universitatea promovează strategia de recrutare a tinerilor cu aptitudini de cercetare 

care apoi să fie integraţi într-un sistem coerent de perfecţionare (doctorat sau stagii în 

străinătate) pentru a deveni în viitor cadre competente ale UnAȘM.  

Secţia resurse umane a UnAŞM realizează activităţi de selectare și antrenare în 

câmpul muncii a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor pentru funcţiile vacante: 

cercetător științific, laborant, metodist etc. Astfel, personalul didactico-auxiliar al 

UnAȘM în proporție de cca 75% este constituit din studenți UnAȘM (de la ciclul I-III), 

angajați în câmpul muncii pe jumătate de normă.  

În activitățile de cercetare de la centrul universitar de Genetică Funcțională sunt 

angajați pe posturi de laboranți, cercetători științifici stagiari - 3 doctoranzi, 1 masterand, 

2 studenți, alți 12 studenți realizează lucrări la tezele de licență și de an (Fig. 6). 

 

 
Figura 6. Potenţialul uman al Centrului de Genetică Funcțională 
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2.2. Consolidarea relației universitate – angajatori 
 

În perioada de referință au continuat relațiile de colaborare în cadrul Cluster-ului 

educațional-științific „UnivER SCIENCE” (University of Education and Research 

SCIENCE), constituit din Universitatea AȘM, Liceul AȘM și organizații din sfera științei 

și inovării din cadrul AȘM, prin intermediul organizării conferințelor, simpozioanelor, 

meselor rotunde și altor evenimente și manifestări științifico-practice. Asociind mai 

multe structuri în cluster-ul educațional, se optează pentru pregătirea profesională 

fundamentală și specială a cercetătorilor competitivi, cu aptitudini de management și 

marketing în transferul inovațional. În acest scop continuă desfășurarea celor mai 

importante activități:  

 didactice, științifice și a managementului instituțional în scopul integrării Universității 

AȘM în cadrul celor mai performante instituții educaționale din Republica Moldova;  

 de marketing al cercetărilor și pieței muncii pentru adaptarea și perfectarea planurilor 

de studii în conformitate cu cerințele zilei și asigurarea calității activităților curriculare, 

extracurriculare; 

 de integrare a cercetării cu procesul educațional și de consolidare a cadrelor 

performante în scopul formării unui colectiv de excelență de nivel național sau 

internațional.  

În scopul diversificării posibilităților de realizare a stagiilor de practică de către 

studenți, în anul 2014 a fost semnat iar în 2015 a fost pus în aplicație Contractul de 

asociere în Clusterul științifico-tehnologic „ELCHIM-MOLDOVA”, care are ca 

parteneri: Întreprinderea mixtă “TOPAZ” SA; Institutul de Fizică Aplicată al AȘM; 

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” al AȘM; Universitatea de 

Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea Academiei de Științe 

a Moldovei; Academia de Științe a Moldovei; Agenția pentru Inovare și Transfer 

Tehnologic a AȘM; ICS „Eliri” SA și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 

 

Consorții pentru crearea Școlilor doctorale. În conformitate cu HG nr.816 din 

11.11.2015 (Monitorul Oficial Nr. 306-310, art. Nr:909), studiile superioare de doctorat, 

ciclul III, se realizează în opt școli doctorale autorizate pentru pregătirea cadrelor 

științifice la peste 90 de specialități științifice.  

În scopul organizării programelor de studii avansate de doctorat, ciclul III, la un 

spectru larg de specialități și asigurării unui nivel înalt al calităţii învăţământului superior 

şi al cercetărilor științifice, în cadrul UnAȘM prin asocierea în consorții cu instituțiile 

științifice ale AȘM și instituții de învățământ superior din republică, au fost create 8 școli 

doctorale (Tab. 10). 
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Tabelul 10 

Consorții pentru crearea Școlilor doctorale 

1.  

Școala doctorală 

științe economice și 

demografice  

Consorțiu:  

Institutul Național de Cercetări Economice, Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

2.  

Școala doctorală 

matematica și știința 

informației  

Consorțiu: 

Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Matematică și Informatică, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei 

de Științe a Moldovei 

3.  

Școala doctorală 

științe chimice și 

tehnologice  

Consorțiu: 

Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei și 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

4.  
Școala doctorală 

științe biologice  

Consorțiu: 

Institutul de Genetică,  

Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, 

Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fiziologie și 

Sanocreatologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Grădina Botanică 

(Institut), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea 

Academiei de Științe a Moldovei 

5.  
Școala doctorală 

științe geonomice  

Consorțiu:  

Institutul de Geologie și Seismologie, Institutul de Ecologie și Geografie 

și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

6.  
Școala doctorală 

științe umaniste  

Consorțiu: 

Institutul de Filologie, Institutul de Istorie,  Institutul Patrimoniului 

Cultural, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 

Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

7.  
Școala doctorală 

științe fizice  

Consorțiu: 

Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și 

Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, Institutul de Energetică, Universitatea 

de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a 

Moldovei 

8.  

Școala doctorală 

științe juridice, 

politice și 

sociologice  

Consorțiu: 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 

Parteneri naționali. Universitatea Academiei de Științe a Moldovei promovează, 

încurajează și facilitează schimbul de experiență științifică și didactică, dezvoltând relații 

bilaterale cu instituții din Republica Moldova și din străinătate în scopul formării și 

îmbunătățirii competențelor didactice și de cercetare și având, totodată, convingerea că 

aceasta reprezintă cel mai bun mecanism pentru favorizarea dezvoltării educației prin 

cunoaștere. În paralel cu acordurile încheiate anterior și care se află în vigoare, precum și 

în baza cărora derulează activități de instruire și formare profesională ce contribuie la 

pregătirea specialiștilor calificați, în anul de studii 2015-2016 a fost extinsă colaborarea 

universității cu diverse instituții naționale.  



23 

 

Astfel, pe parcursul perioadei de referință a continuat colaborarea între UnAȘM și alte 

instituții de învățământ superior, instituții de cercetare, agenți economici, ONG-uri, 

precum și parteneriatul în cadrul consorțiilor (Tab. 11). 

 

Tabelul 11 

Instituții naționale, parteneri UnAȘM 

Nr.  Instituția 

Instituții de învățământ superior 

1.  Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova 

2.  Universitatea de Stat din Tiraspol (sediul în Chișinău) 

3.  Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

4.  Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 

5.  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă“ 

6.  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

Instituții de cercetare 

7.  Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” 

8.  ÎMSP Institutul Oncologic, Laboratorul Științific Imunogenetic  

9.  Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova (AGEPI) 

10.  Serviciul Hidrometeorologic de Stat  

11.  Rezervația „Codrii” 

Agenți economici 

12.  Centrul medicină de laborator EUROLAB 

13.  Întreprinderea Experimentală Chimică ,,Izomer” 

14.  ECOCHIMIE SRL 

15.  ICS PROREDOX GROUP SRL  

16.  MOLDCELL SA, IM 

17.  ICS NITECH SRL 

18.  LUCIREX COM SRL 

19.  MAGENTA CONSULTING 

20.  UISPAC SRL 

21.  Întreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaționale de Stat ,,Registru” 

22.  Limagrain Moldova SRL 

ONG-uri 

23.  Complexul Etno-Cultural „Vatra” 

 

Din totalul a 31 de acorduri naționale încheiate de Universitate la 01.09.2015 erau în 

vigoare 25 de acorduri (Fig. 7). 

 

 

 



24 

 

 
 

                                     Figura 7. Acorduri naționale în vigoare 

 

În perioada raportată sunt în vigoare 22 de acorduri naționale, în baza cărora este 

asigurată cooperarea la diferite nivele, inclusiv cele prioritare pentru UnAȘM – 

sectoarele educațional și de cercetare.  

 

2.3. Organizarea stagiilor de practică profesională 
 

În conformitate cu Acordul de asociere în clusterul educaţional-ştiinţific UnivER 

SCIENCE, stagiile de practică, se desfăşoară prioritar în laboratoarele Institutelor de 

cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei precum şi în alte instituţii cu care UnAŞM 

colaborează. 

Una dintre realizările importante și în anul curent de studii, este organizarea stagiilor 

de practică pentru studenții anului II licență, specialitatea Geografie și Ecologie, în cadrul 

Stațiunii de Cercetare și Practică Studențească „Ion Gugiuman” din Rarău, România, care 

aparține Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Această realizare a fost posibilă 

grație acordului bilateral semnat dintre Facultatea Științe ale Naturii a UnAȘM și 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.  

În baza protocolului de colaborare între Universitatea Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei și Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iaşi în perioada 7-10 iulie 2016 

s-a desfășurat practica de iniţiere în specialitate și practica de specialitate a studenţilor 

Facultăţii Ştiinţe Exacte, specialitatea Chimie la care au participat 14 studenți ai anului I 

și II. În scopul realizării curriculum-ului practicilor, au fost organizate vizite tematice la 

obiective de interes, precum: societatea industrială cu profil de producţie energetic/ 

chimic SC. Veolia Energie S.A.; laboratoare de chimie/fizica, măsurări electrice; 

staţiunea cu profil agro-turistic Gura Humorului; rezervații/locații naturale montane în 

care studenţii au prelevat probe (apă, aer şi sol) în vederea determinării gradului de 

poluare. 

Stagiile de practică incluse în planul de învăţământ sunt obligatorii şi constituie o 

condiţie de promovare la anul următor de studii. În conformitate cu planurile de 

45% 

18% 

23% 

9% 
5% Agenți economici 

Instituții de cercetare  

Instituții de 

învățământ superior 

Consorții 

ONG-uri



25 

 

învățământ şi calendarul universitar, anual sunt stabilite termenele, etapele, locul și 

perioada de desfăşurare a practicii, astfel, în perioada raportată au fost realizate toate 

tipurile de practici planificate pentru ciclul I și respectiv II, organizate prioritar în 

laboratoarele de cercetare ale Institutelor Academiei de Științe a Moldovei, la fel și în 

alte centre/organizaţii cu care UnAŞM colaborează (Tab. 12).  

Rolul deosebit al stagiilor de practică constă şi în crearea unor condiţii favorabile de 

integrare mai rapidă a viitorilor absolvenţi în activitatea practică. 

 

Tabelul 12 

Oportunităţi de realizare a stagiilor de practică în cadrul clusterului UnivERSINCE  
PROGRAME DE 

STUDII 

Licenţă/Master 

LOCUL REALIZĂRII STAGIILOR DE PRACTICĂ 

Catedra BIOLOGIE 

Biologie,  

Biologie moleculară / 

Biologie,  

Biologie moleculară 

 

UnAȘM, Centrul Universitar Biologie Moleculară - Laboratorul Proteomică  

Laboratorul de Genomică 

Grădina Botanică,  Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor - 

Laboratorul Proteomică, Laboratorul Biotehnologii Vegetale 

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, AȘM- Laboratorul Ficobiotehnologie,  

Institutul de Zoologie, AȘM - Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie,   

Institutul Fiziologie și Sanocreatologie, AȘM - Laboratorul fiziologia stresului, 

adaptării și sancreatologie generală 

IMSP Institutul Mamei şi Copilului 

Ecologie, Geografie / 

Științe ale mediului, 

Bioeconomie 

UnAȘM,  Institutele AȘM,  Serviciul Hidrometeorologic de stat,  Rezervația Pădurea 

Domnească,  Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească ”Ion Gugiuman”, Rărău, 

Universitatea ”Alexandru Iona Cuza din Iași” 

Chimie / 

Chimie 

UnAȘM,  Institutul de Chimie, AȘM - Laboratorul Chimie Coordinativă; 

Laboratorul Chimie cuantică, chimică și rezonanță magnetică; Laboratorul Chimie 

bioanorganică; Laboratorul Chimia coordinativă; Laboratorul Chimia ecologică; 

Laboratorul Chimia terpenooidelor. 

Institutul de Fizică aplicată al AȘM - Laboratorul Metode Fizică de studiere a 

solidului ”Tadeusz Malinowski” ; 

Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi, România - Laboratoare de 

chimie/fizica, măsurări electrice; Societatea industrială cu profil de producţie 

energetic/chimic SC. Veolia Energie S.A. Iași, România; 

Staţiunea cu profil agro-turistic Gura Humorului, România. 

Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM 

SRL UISPAC 

ÎS Izomer  

Fizică/ 

Fizică 

UnAȘM,  Institutul de Fizică aplicată al AȘM 

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ” D. Ghițu” al AȘM. 

Matematică, 

Informatica / 

Matematică și 

Informatică Informatică 

aplicată  

Institutul de Matematică și Informatică, AȘM. 
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Limba și lit. rom /eng / 

Lingvistica contrastivă 

în context multilingv 

Centrul de Lingvistică- Centrul Național de Terminologie, Sectorul gramatică, 

Sectorul Lexicologie și lexicografie, Dialectologie și Onomastică, Sectorul de istorie 

a limbii, dialectologie și onomastică 

Centrul de Literatură și Folclor - Sectorul de Folclor; Sectorul de Literatură 

contemporană; Sectorul de Literatură română postmodernă și modernă Sectorul 

Teorie literară 

Biblioteca AȘM „A. Lupan, Liceul Academic de arte plastice ”Igor Vieru” din 

Chișinău; Universitatea Pedagogică ”Ion Creangă” din Chișinău. 

Filosofie / 

Globalizarea: istorie, 

politici, culturi 

europene, Securitate 

națională, 

Comunicare și mediere 

interculturală 

UnAȘM , Catedra de Filosofie, Istorie și motodologia cercetării 

Biblioteca AȘM „A. Lupan” 

Institutul de Istorie, AȘM, secția filosofie 

Institutul Cercetărilor juridice și politice, secția sociologie, politologie  

Institutul de Istorie, AȘM;  

Muzeul Naționale de Etnografie; UnAȘM. 

 

2.4. Diversificarea oportunităților de angajare în câmpul muncii 

 

Pentru diversificarea oportunităților de angajare în câmpul muncii, UnAŞM oferă 

gratuit, la solicitarea studenţilor, curricula adiţională la modulul de formare pshiho-

pedagogică (MPP). În anul de studii 2015-2016 în activitățile modulului au fost antrenați 

48 studenți de la toate specialitățile. Conform solicitărilor 47,9% dintre studenții care au 

optat pentru modul sunt de la Facultatea Științe Socioumanistice, 41,6% de la Facultatea 

Științe ale Naturii și 10,42% de la Facultatea Științe Exacte.  

Studiile în cadrul modulul psiho-pedagogic se axează pe formarea competențelor de 

cercetare la discipoli, dezvoltarea inițiativei în procesul educațional, formarea stilului 

propriu de proiectare și desfășurare a activităților didactice, aplicarea metodelor de 

instruire interactive etc. O importanţă deosebită în formarea cadrului didactic o au 

activităţile cu caracter practic care au drept scop exersarea capacităților de proiectare și 

desfășurare a activitățilolor curriculare și extracurriculare în cadrul instituțiilor 

preuniversitare și universitare. Practica de inițiere a fost realizată în incinta Liceului 

AȘM și a UnAŞM. Studenţii-practicanţi coordonează cu profesorii-metodişti din LAŞM 

tematica unor module, elaborează strategia realizării acestora şi predau elevilor din 

Liceul AŞM în conformitate cu un grafic acceptat de ambele instituţii.  

Studenţii, care au aplicat suplimentar la MPP au oportunitatea de a activa în calitate 

de cadru didactic în diferite instituţii educaţionale. 

 

2.5. Activități extracurriculare orientate spre sporirea interesului pentru știință 

 

Universitatea promovează strategia de recrutare a tinerilor cu aptitudini de cercetare 

care apoi să fie integraţi într-un sistem coerent de perfecţionare (doctorat sau stagii în 

străinătate) pentru a deveni în viitor cadre competente ale UnAȘM. Această prioritate 

este determinată şi de prerogativa politicii de întinerire a contigentului ştiinţific din 

Institutele de cercetare ale AŞM. În acest sens sunt întreprinse mai multe măsuri de 

stimulare a interesului tinerilor față de dezvoltarea științei: implicarea studenților în 
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proiecte alături de cercetatori cu experiență, angajarea prin cumul a studenților și 

masteranzilor pe parcursul studiilor în laboratoarele științifice, astfel încît la finalizarea 

studiilor aceștea dețin abilitățile și competențele necesare pentru a ocupa funcții în 

centre/laboratoare științifice, precum și implicarea studenților în organizarea și realizarea 

unor activităţi de popularizare a științei.  

În perioada de referință studenții au fost atrași în așa evenimente ca „Noaptea 

cercetătorilor europeni” desfășurată la 25 septembrie 2015, Jubileul de 70 de ani de la 

crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a 

Moldovei, sărbătorit la 12 iunie 2016, la Complexul Etno-Cultural „Vatra”. Studenții nu 

fost doar spectatori pasivi în cadrul acestor activități inedite, cadrele didactice și 

personalul administrativ al Facultăților reușind să le trezească entuziasmul de a crea și a 

oferi adevărate spectacole ale științei. 

În același context au fost realizate un șir de seminare, mese rotunde, conferințe:  

- Seminar tematic: Rolul profesorului în educare și formare profesională.  

- Masă rotundă: Strategia de cercetare – dezvoltare a RM  

- Organizarea unui concurs a creației studențești la tema: Actualitatea filosofiei lui L. 

Blaga. 

- Participarea la activitățile dedicate Zilei mondiale a filosofiei: lansare de carte. 

- Participarea cu comunicări la lucrările conferinței științifice Filosofia și perspectiva 

umană.  

- Masă rotundă: Engleza modernă – „lingua franca” globală.  

- Organizarea și desfășurarea concursului intelectual la Chimie  

- Organizarea întălnirii cu profesori din învățămîntul preuniversitar pentru realizarea 

schimbului de experiență.  

- Concurs intelectual – Matematică >Informatică?  

O altă formă de organizare a instruirii studenților și masteranzilor și respectiv, 

oferirea de noi competențe utili este activitatea cercurilor pe interese, care au ca și menire 

dezbaterea unor probleme și identificarea posibilităților de soluționare a acestora. În anul 

de referință în universitate au activat Atelierul academic, Cercul științific BIOS, Cercul-

atelier Retorică și teoria argumentării și Cercul Științific Ecoglobus. 

Atelierul academic a avut ca invitat pe data de 3 decembrie 2015 pe profesorul 

Thomas Schmitz – reprezentant al Centrului pentru migrație internațională și dezvoltare. 

În cadrul sedinței, au fost supuse dezbaterii etapele construcției Uniunii Europene, 

valorile și simbolurile europene și respectiv integrarea Republicii Moldova în realitățile 

culturale europene. O altă ședință a Atelierului academic a avut loc pe data de 24 

februarie 2016 cu tematica „De la exilul românesc la migraţia contemporană”. La 

eveniment au participat Liliana Corobca, doctor în litere, Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti şi Mihai CIMPOI, 

academician, critic și istoric literar, Institutul de Filologie al AŞM. În cadrul şedinţei s-a 

discut despre exilul oamenilor de cultură români, cei mai mulți din domeniul literaturii 

supus cenzurei.  
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În cadrul sedinței cercului științific BIOS, pe data 04 noiembrie 2015 s-a realizat un 

seminar informativ „Depistarea substanțelor stupefiante”, fiind tratate diferite aspecte 

legate de consumul de droguri, metode contemporane de tratament și reabilitarea 

consumatorilor de droguri, seminar susținut de către un colaborator al Dispensarului 

Republican de Narcologie. Tot în cadrul centrului științific BIOS, la 28 ianuarie 2016 s-a 

realizat o lecție publică de către Grosu Iulia, cercetător științific stagiar, Laboratorul de 

Genetică Moleculară Umană, IMSP Institutul Mamei şi Copilului cu tema: „Diagnosticul 

prenatal al distrofiei musculare Duchenne şi atrofiei musculare spinale. Eficacitatea 

metodologiilor de diagnostic existente în Republica Moldova”. Dra Grosu a familiarizat 

studenții cu metodele genetico-molecular aplicate în diagnosticul prenatal precum și 

eficiența aplicării acestora la nivel mondial și la nivel național.  

O altă întrunire a cercului Bios s-a desfășurat pe data de 3 februarie 2016 cu 

genericul „Diagnosticul personalizat în cancer” condusă de Țuțuianu Valeriu, laboratorul 

Imunogenetic, Institutul Oncologic. Studenților le-au fost prezentate metodele de bază 

aplicate în laborator care permit efectuarea investigațiilor de rigoare. Studenții au aflat 

despre genele implicate în apariția cancerului, cum se se identifică mutațiile și 

tratamentul personalizat al pacienților.  

La ședința ordinară a cercului științific Ecoglobus din cadrul Catedrei de Ecologie 

și Științe ale Mediuluia fost organizată lansarea cărților: Evoluția geodemografică a 

Republicii Moldova, dr. hab. Matei C., raportor: dr., conf. univ. Hachi M. și 

Managementul riscurilor dezastrelor și fenomenelor climatice adverse în sectorul agricol, 

Colectiv de autori, raportor: dr., conf. univ. Boian I. Prima lucrare cuprinde probleme 

demografice actuale și specifice Republicii Moldova, prezentînd un interes deosebit 

pentru studenții prezenți la sedința cercului științific. Lucrarea Managementul riscurilor 

dezastrelor și fenomenelor climatice adverse în sectorul agricol inlude informații privind 

managementul riscurilor climatice în agricultură, explicînd profilul, riscurile și măsurile 

de prevenire a hazardului natural. 

Atelierul de retorică și oratorie ca spațiu de formare a tînărului de success al 

societății de azi a fost moderat de către catedra Limbi și Literaturi reprezentată de 

profesorii Cristei Tamara și Păduraru Galina. Ședința cercului-atelier a demarat cu 

evoluări discursive în plen, care au relevant o serie de nevoi prioritare pe care trebuie să 

și le acopere tinerii, cum ar fi: corectitudinea rostirii, calitatea și diversitatea limbajului, 

elaborarea rapidă a variatelor de discursuri solicitate de activitatea profesională. În cadrul 

acestei ședințe, s-au antrenat diverse exerciții interactive, ce au constituit primul arsenal 

de texte ludice, care pot sta oricînd la îndemînă și pentru o comunicare de spirit. 
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2.6. Monitorizarea angajării și creșterii profesionale a absolvenților 

 

Monitorizarea angajării și creșterii profesionale a absolvenților reprezintă una dintre 

activitățile prioritare ale conducerii universității. În acest sens, anual reprezentanții 

decanatelor și catedrelor UnAȘM solicită și înregistrează datele privind angajarea în 

câmpul muncii a absolvenților. Responsabilii privind activitatea de ghidare și consiliere 

în carieră, periodic, elaborează şi propun spre examinare administrației rapoarte statistice 

privind rata de angajare a absolvenţilor conform calificării obţinute; rata absolvenţilor 

angajaţi în alte domenii şi rata absolvenţilor neangajaţi în câmpul muncii. În cadrul 

UnAȘM a fost creată baza de date internă în privind gradul de inserție în câmpul muncii 

a absolvenților. 

Colectarea și analiza informațiilor, pentru perioada 2008-2016 indică 18%, 

respectiv, 31% din numărul de studenți/masteranzi care au fost/sunt anagajați în timpul 

studiilor. În urma analizei evoluției absolvenților pe piața muncii, remarcăm faptul că un 

număr considerabil de absolvenți sunt angajați în Institutele de cercetare ale Academiei 

de Științe a Moldovei, conform specialităților absolvite. Cea mai mare rată de angajare se 

constată la absolvenții ciclului II - 70,57%, care sunt încadrați în cîmpul muncii, dînd 

dovada de profesionalism și competitivitate.  

 

2.7. Instruirea studenților cu privire la accesul pe piața muncii 

 

Pentru reglementarea modalității de promovare și orientare profesională a fost 

elaborat și aprobat în ședința Senatului UnAȘM Regulamentul privind activitatea de 

tutioriat, ghidare și consiliere în carieră (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr. 

5 din 24.09.2015), activitățile din acest domeniu au fost minuţios planificate și constituie 

obiective de bază reflectate în planurile operaţionale ale catedrelor şi facultăţilor.  

Conform prevederilor acordului de colaborare, administraţia instituţiilor AȘM oferă 

periodic informaţii privind locurile vacante şi condiţiile de angajare ce sunt mediatizate 

prin intermediul site-ului universităţii la categoria Tutoriat și Orientarea. Responsabilul 

de ghidare și consiliere în carieră în conlucrare cu tutorele de la facultate/catedră au 

organizat şedinţe şi lecţii publice de orientare profesională la care au fost invitaţi 

reprezentanţii Institutelor Academiei de Ştiinţe.  

Pentru a facilita angajarea studenților în câmpul muncii, sunt organizate trening-uri 

cu participarea invitaților de la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă în cadrul cărora 

studenții obțin informații utile privind obținerea unui loc de muncă. Astfel, pe data de 13 

aprilie 2016, studenții Universității au fost familarizati cu tehnicile de căutare a unui loc 

de muncă, elaborarea unui CV bine întemeiat, precum și de metodele de reacționare a 

unui refuz. Spre o mai bună cunoaștere practică și o colaborare frumoasă, studenții au 

fost invitați în incinta agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă, de către 

specialistul coordonator dna Kuciuc Alla unde s-a desfășurat masa rotundă cu tematica 

„Azi student - mîine angajat”. 
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2.8. Oferire de servicii cu privire la ghidare şi consiliere în carieră 

 

În cadrul secţiei Studii cu scopul menținerii unui dialog permanent între factorii 

educaţionali şi beneficiarii serviciilor educaționale activează Serviciul de de Ghidare şi 

consiliere în carieră. Ghidarea în carieră este utilă prin faptul că facilitează accesul 

tinerilor la moduri alternative de planificare a carierei și oferă un feedback necesar 

instituţiilor de învăţământ cu privire la competenţele de bază, deprinderile şi abilităţile 

studenților cerute de piaţa dinamică a muncii.  

Ghidarea în carieră se realizează la toate nivelurile de organizare instituţională: 

facultate, catedră, Secţia Studii. Un rol important revine cercetătorilor ştiinţifici care 

conlucrează cu studenţii şi masteranzii în vederea proiectării şi desfăşurării activităţilor 

de cercetare personală. În acest sens, cercetătorul devine şi tutore care ghidează 

activitatea studentului pentru întreaga perioadă de studenţie. Prerogativa constă în 

familiarizarea studenţilor cu domeniile de activitate ale Institutelor de cercetare şi 

ghidarea în carieră a acestora. 

Strategia de ghidare în carieră la universitate se realizează prin aplicarea diverselor 

forme de comunicare, cum ar fi: conversația, aplicarea testelor și chestionarelor, 

interviul, observarea comportamentului, analiza rezultatelor academice, training-urile; 

consultaţii studenţilor în diverse probleme. Studenții au la dispoziție diverse resurse utile 

privind traseul universitar, stagiile de practică universitară și informații privind 

oportunitățile de angajare. Transparența în comunicare cu studenții este realizată prin 

intermediul categoriei Tutoriat și orientare profesională din meniul Studenți de pe pagina 

web a UnAȘM.  

Principalele activități realizate vizează: 

Consiliere în educaţie 

 informarea cu privire la sistemul de credite, regulamentele UnAŞM, cazare, modul 

de acordare a burselor, resurse educaţionale etc.; 

 orientarea studenților în cadrul studiilor universitare în raport cu proiectul lor 

profesional; 

 consilierea studenţilor, absolvenţilor în probleme de formare profesională continuă: 

programe de masterat, doctorat, cursuri postuniversitare, alte oportunităţi 

profesionale (stagii de practică, burse etc.); 

 consultanţa în obţinerea burselor de studii (de ex. nominală, de merit), oferite de 

diferite organizaţii naţionale şi internaţionale; 

 identificarea tendinţelor generale ale pieţei muncii, competenţelor cerute 

candidatului de către angajator (sondaje ale angajatorilor/angajaţilor, în scopul 

perfectării curriculei). 

Consultanţă în dezvoltarea profesională 

 consilierea studenţilor în dezvoltarea de abilităţi, care să le faciliteze angajarea 

(elaborarea CV, scrisoare de intenţie / motivaţie, scrisoare de mulţumire, interviu de 

selecţie etc.); 

 stimularea implicării studenţilor în activităţi de voluntariat, ONG-uri; 
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 dezvoltarea relaţiei angajator-angajat (organizarea de training-uri, seminare, 

interviuri cu participarea angajatorilor, stagii de practică, job-uri pe perioada 

vacanţelor); 

 asigurarea unei informări cât mai bogate privind locurile de muncă vacante şi 

condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestora; (inclusiv proiecte 

naţionale şi/sau internaţionale); institutele AŞM etc.; 

 înregistrarea studenţilor interesaţi în găsirea unui loc de muncă într-o bază de date 

ce poate fi oferită angajatorilor, la cerere; 

 evaluarea măsurii în care absolvenţii facultăţii lucrează în domeniul în care s-au 

pregătit şi calculul unor indicatori de calitate; 

 organizarea seminarelor pentru dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor care 

contribuie la sporirea şanselor de inserţie pe piaţa muncii (ex. recomandări care te 

ajută să treci testul angajatorului, cum poți obține jobul dorit în urma interviului, de 

la idee la bani, etc.). 
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III. EXCELENȚA ÎN CERCETARE 
 

3.1. Îmbunătățirea calităţii cercetării în UnAŞM 

 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei este orientată spre atingerea 

excelenţei în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică, propunîndu-și să asigure, 

alăturat calității procesului educaţional, calitatea procesului de cercetare-dezvoltare-

inovare.  

Integrarea studenţilor în echipele de cercetare cu vastă experienţă din cadrul 

instituțiilor AȘM contribuie la dezvoltarea gîndirii analitice, capacităţii de observaţie, 

abilităţiii de a munci independent şi în echipă, de a formula probleme şi de a găsi idei şi 

soluţii noi, de a analiza/sintetiza informaţia şi a scrie rapoarte, proiecte, lucrări ştiinţifice 

etc. Astfel, calitatea instruirii prin cercetare şi a resursei umane formate este asigurată, în 

mare parte, prin interacţiunea directă şi continuă a oamenilor de ştiinţă, concomitent 

prestatori de cunoştinţe şi potenţiali/actuali angajatori, cu studenţii. Drept rezultat, este 

obţinut un feedback rapid ce permite intervenţii oportune orientate spre sporirea 

interesului şi motivaţiei studenţilor faţă de ştiinţă, eficienţei pregătirii teoretico-practice a 

viitorilor specialişti şi dezvoltarea competenţelor necesare ocupării locurilor de muncă.    

Absolvenţii Programelor de masterat beneficiază de oportunitatea de a continua 

studiile universitare de doctorat, ce au drept finalitate obţinerea competenţelor şi 

abilităţilor cognitive în domeniul ştiinţific specializat şi dezvoltarea cunoaşterii prin 

cercetare ştiinţifică originală. Programele de studii doctorale sunt gestionate de către 

Şcolile Doctorale. Graţie faptului că în medie 40% din numărul total al cadrelor 

universitare au abilitatea de conducători de doctorat este asigurată o continuitate şi 

coerenţă între programele de licenţă, masterat şi doctorat pentru fiecare specializare în 

parte.  

O tendință a întregii comunități academice și una dintre prioritățile strategice ale 

UnAȘM pentru perioada 2013-2018 constituie creșterea prestigiului și vizibilității pe plan 

național și internațional. În acest context, în calitate de obiective principale pot fi 

remarcate:  îmbunătățirea performanței științifice și a rezultatelor cercetării; creșterea 

competitivității interne și internaționale; amplificarea procesului de evaluare și 

diseminare a rezultatelor activității de cercetare; crearea de noi parteneriate; 

organizarea de școli de vară, simpozioane și conferințe științifice naționale și 

internaționale etc. Activitățile de bază în domeniul sunt listate în Planul de Acțiuni 

pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a UnAȘM în perioada 2013 – 2018, 

aprobat la ședința Senatului UnAȘM din 5 septembrie 2013. Detalierea și divizarea pe 

segmente a acțiunilor (activități administrative și de control, asigurarea de suport logistic, 

mijloace financiare, cercetarea științifică) este prezentată în planurile operaționale ale 

subdiviziunilor UnAȘM (examinate și aprobate la Senat), planurile operaționale 

individuale și fișele de post ale angajaților (examinate și aprobate la ședințe colectivelor 

subdiviziunilor, Consiliile speciale).  
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3.2. Managementul cercetării 

 

Organizarea eficientă a procesului de cercetare este o prioritate esențială în cadrul 

clusterului educațional științific motiv pentru care această componentă se regăsește și în 

Strategia Consolidată pentru cercetare.  

Procesul de cercetare în cadrul UnAȘM se organizează în baza cadrului legislativ-

normativ în vigoare și se înscrie în circuitul general clusterial cu respectarea specificului 

și a profilului educațional al instituției. Managementul organizatoric al procesului de 

cercetare este asigurat de prorectorul pentru cercetare și managementul calității și Secția 

Cercetare, doctorat și formare continuă.  

În calitate de for consultativ în domeniul cercetării, începînd cu anul 2015, în 

UnAȘM funcționează Consiliul Științific constituit în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III. Din 

componența consiliului fac parte cîte un reprezentant din fiecare școală doctorală, un 

reprezentant delegat din partea Senatului și un reprezentant din CSȘDT.  

Consiliul Științific reprezintă în cadrul UnAȘM o platformă de comunicare și 

coordonare a activității de cercetare între universitate și Academia de Științe a Moldovei. 

La rîndul lor, școlile doctorale reprezintă mijlocul eficient de legătură între educație și 

cercetare, consolidînd capacitatea de cercetare din organizațiile din sfera științei și 

inovării subordonate AȘM pe de o parte, și potențialul educațional didactic al UnAȘM, 

pe de altă parte.  

Au fost revizuite și prioretizate direcţiile de cercetare în conformitate cu direcţiile 

strategice ale activităţii de cercetare-inovare pentru anii 2013-2020, precum și cerinţele 

economiei naţionale, tendinţele pe plan naţional, european şi mondial. A fost completată 

baza tehnico-materială a laboratoarelor de cercetare, s-au implementat noi metode 

moderne de investigație. 

În contextul stabilirii indicatorilor de performanță și a unor proceduri de evaluare în 

cercetare, anul curent au fost elaborate și aprobate în ședința Senatului Metodologia de 

elaborare și evaluare a lucrărilor științifice și științifico-metodice editate de UnAȘM și 

Metodologia de evaluare internă a activității școlilor doctorale.  

Cercetarea din cadrul CGF se desfășoară în baza planurilor individuale de activitate 

ale cercetătorilor, aprobate anual la ședința Consiliului științific al CGF și contractelor de 

finanțare a cercetării aprobate de autoritatea contractantă (AȘM).  

Evaluarea și controlul calității activității de cercetare se realizează trimestrial, cu 

indicarea activităților realizate/nerealizate, ale cauzelor nerealizării sau realizării 

neconforme și propunerea planului de măsuri corective.  

Analiza anuală se efectuează în baza indicatorilor de activitate a cercetătorilor 

ştiinţifici înaintați de AȘM, se examinează de către Consiliul Ştiinţific al Centrului, 

Senatul universitar, precum şi ședința Secției de Științe, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 

şi Dezvoltarea Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
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3.3. Consolidarea personalului de cercetare-dezvoltare-inovare al UnAȘM 

 

Activitățile realizate în cadrul acestui obiectiv specific s-au axat pe două aspecte 

importante – sporirea vizibilității și excelenței echipei de cercetare a UnAȘM, 

rezumîndu-se la continuarea procesului de implementare a Strategiei de Resurse Umane 

pentru încorporarea Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de Conduită  în 

Recrutarea de Cercetători și organizarea de trainig-uri cu concursul unor davanți și 

experți internaționali. 

UnAȘM este prima instituție din Republica Moldova, căreia Directoratul General 

pentru Cercetare al Comisiei Europene i-a conferit LOGO-ul „Excelența Resurselor 

Umane în Cercetare / HR Excellence In Research”, fapt ce asigură sporirea vizibilității 

internaționale a instituţiei, aceasta devenind mai credibilă în spațiul european de cercetare 

și mai atractivă pentru cercetători străini şi diaspora ştiinţifică.  

Anul curent în conformitate cu prevederile Strategiei de Resurse Umane pentru 

încorporarea Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de Conduită  în Recrutarea de 

Cercetători și a planului de acțiuni, a fost perfectat raportul de autoevaluare privind 

gradul de realizare a planului de acțiuni, care a fost examinat în ședința senatului din 17 

Noiembrie, 2016. În mare măsură obiectivele propuse în planul de acțiune au fost 

realizate. Alte acțiuni planificate, dar nerealizate din motive obiective au fost 

replanificate pentru perioada ce va urma în implementarea principiilor Cartei şi a Codului 

care prezintă o prioritate a activității UnAȘM. Unele dintre activitățile realizate au fost 

suplimentate și detaliate în acțiuni ulterioare. 

Raportul de autoevaluare a fost analizat de experții Comisiei Europene, care au 

apreciat pozitiv evoluția procesului de implementare a strategiei Resurselor umane, 

Universitatea depășind cu succes prima fază de evaluare.  

În contextul obținerii de noi competențe în domeni, transferului de experiență și 

schimbului de idei UnASM a participat în diverse acțiuni, precum Euraxess Researchers 

in Motion program’s caravan (5 noiembrie, 2015); training-ul punctelor de contact 

EURAXESS LoCPs (4 martie, 2016). 

În cadrul proiectului Asocierea la infrastructura europeană de cercetare în 

domeniul biologiei obținut prin competiție la apelul pentru conectarea Centrelor de 

Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare europeană, finanțat de 

Comisia europeană, în cadrul Universității au fost organizate 2 training-uri în domeniul 

Biologiei Moleculare cu participarea experților din străinătate: 

- Training-ul Tehnici de cercetare în biologia moleculară cu participarea în calitate 

de formatori a savanților de la Institutul de Fitotehnie N.I. Vavilov (VIR), Federația 

Rusă;  

- Training-ul ”Tehnici de elaborare a markerilor. Transformarea markerului RAPD 

în marker SCAR”, cu participarea profesorului invitat Isgouhi Kaloshian, din cadrul 

Departamentului de Nematologie, Universitatea California, Riverside, Statele Unite 

ale Americii.  
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Centrată pe generarea capacităţilor de cercetare şi inovare, dar şi atragerea tinerilor 

în cariera de cercetare, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei corelează 

formarea inițială și continuă a cercetătorilor prin dezvoltarea și implementarea unor 

programe de studii performante la toate ciclurile pregătirii universitare și 

postuniversitare. Acestea se realizează prin diferite metode, incluzînd, pe lîngă formarea 

tradițională, conferințe naționale și internaționale, simpozioane, seminare științifice și 

contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii studenţilor, masteranzilor și 

doctoranzilor, educarea lor în spiritul valorilor umane naţionale şi universale, obținerea 

competențelor profesionale, transversale, stimularea creativității.  

Astfel, în scopul pregătirii şi iniţierii beneficiarilor cu cercetările ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative, cultivarea spiritului de descoperire şi al inovaţiei, dezvoltarea 

aptitudinilor de analiză critică și expunere a opiniei, dar și atragerea atenţiei asupra celor 

mai importante probleme ale societății actuale, pe parcursul anului 2016 în cadrul 

universității au fost programate 23 de activități științifice. Pe parcursul anului, conform 

planului, au fost  organizate 20 manifestări ştiinţifice (Tab. 13). Printre care 9 conferinţe 

ştiinţifice (în baza cărora au fost editate în 7 culegeri), 7 seminare ştiinţifice, 2 lansări de 

carte, un colocviu științific național al studenților.  

Din motive obiective nu au fost organizate 3 activități (seminarul științific ,,Erasmus 

Desiderius – un mare umanist european – 550 ani de la naștere’’, atelierul de lucru 

,,Tehnici de biologie moleculară” și Colocviul studenţesc interuniversitar ,,Aspecte 

filologice în obiectivul tinerilor cercetători’’). Seminarul științific ,,Incidența maladiilor 

autoimune în Republica Moldova” se transferă pe anul 2017. Suplimentar planului au 

fost realizate: Video-conferință (Chișinău-Suceava) „Variabiliate și tendințe de evoluție 

climatică pe teritoriul Moldovei de la Vest și de la Est de Prut”, precum și 6 lecții 

publice.  Numărul total de participanți la activitățile științifice desfășurate în UnAȘM în 

anul 2016 depășește 2000 de persoane din ţară şi de peste hotare (România, Rusia,  

Germania etc.).  

De menționat că, în scopul asigurării unei platforme eficiente în dialogul 

generaţiilor, schimbul de cunoştinţe şi experienţă, crearea unor conexiuni utile dintre 

mediul academic, universitar şi de afaceri din ţară şi de peste hotare, anul curent a fost 

lansat un ciclu de conferinţe, ce a debutat cu ediţia dedicată ştiinţelor vieţii, cu genericul 

„Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic universitar și 

de afaceri”.  

Graţie suportului financiar al grantului Asocierea la infrastructura europeană de 

cercetare în domeniul biologiei a fost posibilă invitarea la eveniment a specialiştilor 

remarcabili din domeniul bioinformaticii, biologiei moleculare, geneticii şi ameliorării 

plantelor, precum: 

- Dr. Sergio MAPELLI (Institutul de Biotehnologii Agricole şi Biologice, Milan,  

Italia) 

- Dr. Andrei PAUN (Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ştiinţele 

Biologice, Bucureşti; Universitatea din Bucureşti, România) 
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- Dr. Mihaela PAUN (Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ştiinţele  

Biologice, Bucureşti; România)  

- Prof. dr. Liviu APOSTOL (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România) 

- Dr. Mihai MICLAUS (Centrul de Cercetări Biologice, Cluj Napoca, România). 

 

Tabelul 13 

Manifestări științifice organizate de Universitatea Academiei  

de Științe a Moldovei 

Denumirea manifestării Organizatori Perioada 

Conferinţe ştiinţifice 
Physical Methods in Coordination and Supramolecular 

Chemistry,  The XVIII-th International Conference  
Catedra fizică și chimie Octombrie 2015 

Lucian Blaga- filosof şi poet 
Catedra filosofie, istorie şi 

metodologia cercetării 
Octombrie 2015 

Filosofia şi perspectiva umană 
Catedra Filosofie, istorie şi 

metodologia cercetării 
Noiembrie 2015 

Paradigmele Ştiinţei, conferinţa studenţilor, ed.IX Catedra Limbi şi Literaturi Decembrie 2015 

Probleme bioetice în societatea contemporană Catedra biologie Februarie 2016 

Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre 

mediul academic universitar și de afaceri 

Centrul  GF, 

ŞD Ştiinţe Biologice, 

Facultatea ştiinţe ale naturii 

Martie 2016 

Viitorul ne aparţine, conferinţa studenţilor şi 

masteranzilor,   ediţia a VI-a  
Catedra limbi și literaturi Aprilie 2016 

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni 

ale tinerilor cercetătorilor, conferinţa ştiinţifică 

internaţională a doctoranzilor,  ed. a V-a 

Secţia cercetare, doctorat şi 

formare continuă 
Mai 2016 

Paradigmele Ştiinţei,  conferința științifică,  ed. X Catedra Limbi și literaturi Mai 2016 

Seminare ştiinţifice 

Depistarea  substanțelor stupefiante Catedra  Biologie  Octombrie 2015 

Incidența maladiilor autoimune în Republica Moldova Catedra biologie Februarie 2016 

Seceta catastrofală din anul 2015 și consecințele ei 

pentru diferite sectoare ale economiei RM 

Catedra ecologie și ştiințe ale 

mediului 
Februarie 2016 

Mircea Eliade: Exegi monumentum 
Catedra filosofie, istorie şi 

metodologia cercetării 
Februarie 2016 

Nicolae Milescu Spătaru - umanist european 
Catedra filosofie, istorie şi 

metodologia cercetării 
Aprilie 2016 

OMG- pro și contra Catedra biologie Mai 2016 

Bioinformatica Centrul  Genetică Funcțională Iunie 2016 

Lansări de carte 

Lansare de carte „Demografia  națională” 
Catedra Ecologie şi ştiinţe ale 

mediului 
Octombrie 2015 

Managementul  riscurilor, dezastrelor și fenomenelor 

climatice adverse în sectorul agricol al RM  

Catedra Ecologie şi ştiinţe ale 

mediului 
Octombrie 2015 

Dezbateri/ colocvii 
OMG: beneficii şi riscuri Centrul de GF Martie 2016 

Grigore Vieru - colocviu ştiinţific naţional al studenţilor Catedra limbi şi literaturi Martie 2016 
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3.4. Valorificărea rezultatelor cercetării cadrelor didactice prin publicaţii 

 

Activitatea de cercetare este valorificată în cadrul UnAŞM prin publicaţii pentru 

scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, transfer tehnologic prin centre de consultanţă, 

parcuri ştiinţifice, realizarea unor produse noi etc. Evaluarea cercetării ştiinţifice prin 

vizibilitate, impact tehnologic şi atragere de studenţi este un proces continuu și periodic 

în cadrul UnAȘM. În funcţie de cantitatea şi calitatea cercetărilor, dar şi de valorificarea 

acestora se poate realiza o analiză a eficacităţii şi a succesului metodelor de studiu şi 

cercetare implementate în UnAŞM. 

Astfel, valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare-dezvoltare şi 

inovare se realizează prin: obţinerea brevetelor de invenţie sau a certificatului de inovator 

şi promovarea acestora către centrele de transfer tehnologic pentru aplicare; difuzarea, în 

întregime sau în extras, sub formă de documentar sau studiu, a realizărilor obţinute către 

diverse structuri din cercetare; publicarea de articole în publicaţiile ştiinţifice interne şi 

internaţionale, cu respectarea normelor legale în acest sens; susţinerea de comunicări 

ştiinţifice în ţară şi în străinătate 

În anul 2016 sub egida UnAȘM au fost elaborate și editate 18 publicații (suporturi 

de curs, caiete de lucrări practice), cu 3 mai mult decît în anul precedent. 

În total personalul didactico științific al catedrelor au realizat 254 de publicaţii, 

inclusiv: 176 articole, 54 teze la conferinţe ştiinţifice, 8 suporturi de curs, 4 monografii 

(Fig. 8).  
 

 

 
Figura 8. Publicații editate în anul 2016 

 

Pe parcursul perioadei de referinţă cadrele didactice din cadrul universităţii au 

participat la 132 manifestări științifice. Dintre acestea 54 organizate peste hotare și 78 în 

țară (inclusiv cu participare internațională). Participanţii s-au implicat activ la discuţiile 

axate pe temele şi direcţiile de cercetare prezentate, atît în sesiunile de comunicări, cît şi 

în cea de postere, acumulînd astfel o bogată experienţă şi stabilind noi relaţii de 

colaborare în domeniile lor de interes (Fig. 9.).  

Articole (reviste)
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Figura 9. Participarea cadrelor didactice la manifestări științifice 

 

Important de remarcat participarea delegaţiei Universităţii Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, în componenţa: acad. Duca Maria, rector, UnAŞM, cercet. şt. principal; dr. 

Şestacova Tatiana, şef laborator Genomică; dr. Port Angela, cercet. şt. coord. laboratorul 

Genomică; dr. Clapco Steliana, cercet. şt. coord., la a 19-ea Conferinţă Internaţională a 

florii-soarelui (19th International Sunflower Conference), realizată cu suportul financiar 

al grantului Asocierea la infrastructura europeană de cercetare în domeniul biologiei. 

Evenimentul a fost organizat de Universitatea Trakya, sub egida Asociaţiei Internaţionale 

a florii-soarelui (International Sunflower Association), în oraşul Edirne, Turcia, în 

perioada 29 mai – 3 iunie 2016 (Fig. 10). 

 

 
Figura 10. 19

th
 International Sunflower Conference, Turcia, Edirne,  

29 mai-3 iunie 2016 
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Conferinţa a fost una de amploare globală, reunind cca 600 de participanţi din 41 de 

ţări din întreaga lume (Argentina, Australia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, China, 

Cehia, Ecuador, Egipt, Anglia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, India, Iran, Italia, 

Kazahstan, Olanda, Pakistan, România, Rusia, Ucraina, Turcia, Statele Unite ale 

Americii etc.), fapt ce a asigurat stabilirea unor noi relaţii de colaborare, discutarea 

posibilităţii unor eventuale proiecte în colaborare. Asociat conferinţei s-a desfăşurat şi 

simpozionul International Sunflower Oil Quality.  

De menţionat că acad. Maria Duca a fost membru al comitetului ştiinţific 

internaţional, precum şi moderator al sesiunii plenare a conferinţei (Fig. 11). 

 

  

 

Figura 11. Programul conferinţei 

 

Echipa Universităţii a participat la conferinţă cu 4 lucrări în domeniul geneticii şi 

fiziologiei plantelor, axate, pe studiul influenţei unor factori biotici (patogeni – 

Orobanche cumana, Plasmopara halstedii) asupra florii soarelui, evaluarea unor aspecte 

ale relaţiei gazdă-parazit, estimarea polimorfismului, statutului rasial al lupoaiei etc., 

prezentate, în principal, sub formă de postere. Una dintre lucrări Molecular and genetic 

aspects of sunflower defensive response to downy mildew, a fost raportată de dr. 

Şestacova T. în formă orală în cadrul secţiei Genetică moleculară. 

Remarcabil că, în cadrul asamblei generale a Asociaţiei Internaţionale a Florii-

soarelui, desfășurată asociat congerinței, s-a decis includerea, pentru prima dată, a 

reprezentantului Moldovei (acad. Duca M.) în Directoratul Asociaţiei, fapt ce asigură 

sporirea vizibilităţii instituţiilor din RM, participarea în luarea deciziilor administrative 

ale Asociaţiei. 

  



40 

 

3.5. Crearea, exploatarea şi transferul de tehnologii și cunoştinţe 

 

În conformitate cu obiectivele propuse fiecare subdiviziune antrenată în activitate 

științifică (catedră, centru de cercetare) are stabilită tema de cercetare pe termen scurt. 

Astfel, pe parcursul anului 2016 în cadrul Facultăţii ŞTIINŢE ALE NATURII, la catedra 

de Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului colaboratorii îşi desfăşoară activitatea asupra temei de 

cercetare Impactul riscurilor dezastrelor naturale asupra mediului şi societăţii la nivel 

regional şi naţional, evaluarea vulnerabilităţii şi măsuri de adaptare. 

Direcţiile de cercetare: Stabilirea factorilor de risc ce condiţionează vulnerabilitatea 

ecosistemelor naturale şi anumitor activităţi umane; Evaluarea vulnerabilităţii şi măsuri 

de adaptare pentru unele ecosisteme naturale şi activităţi umane la noile condiţii de 

mediu; Estimarea impactului şi oportunităţile de adaptare pentru diferite sectoare ale 

economiei naţionale. 

La catedra de Biologie colaboratorii îşi desfăşoară activitatea asupra temei de 

cercetare Evaluarea potenţialului farmaceutic al platelor medicinale din flora spontană și 

identificarea entomofaunei acestora. 

Direcţiile de cercetare: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale 

pentru dezvoltare durabilă; Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea 

sănătăţii; Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară. 

În cadrul Facultăţii ŞTIINŢE EXACTE, catedra de Fizică şi Chimie are ca temă de 

cercetare Sinteza, studiul proprietăţilor fizico-chimice şi utile ale compuşilor chimici 

Direcţiile de cercetare: Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai metalelor 

tranziţionale; Calitatea unor factori de mediu; Eficientizarea instruirii la chimie. 

Catedra de Matematică şi Informatică are ca temă de cercetare: Matematici Aplicate 

Direcţiile de cercetare: Teoria probabilităţilor şi Teoria Quasigrupurilor Procese 

Aleatorii; Procesarea Limbajului Natural; Ecuaţii Diferenţiale. 

La Facultatea ŞTIINŢE SOCIOUMANISTICE în cadrul catedrei de Limbi şi 

Literaturi colaboratorii îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică de cercetare la tema: Limba şi 

literatura română în context valoric european 

Direcţiile de cercetare: Lingvistică generală şi Lingvistică contrastivă, Sociolingvistică şi 

Sociologie literară,  Teorie literară, Literatură universală şi comparată. 

La catedra de Filosofie, Istorie şi Metodologia cercetării senatul a aprobat 

următoarea temă de cercetare: Orientări axiologice în ştiinţa contemporană 

Direcţiile de cercetare: Cunoaşterea ştiinţifică şi valorile sociale; Adevărul ştiinţific şi 

valorile morale; Libertate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică; Ştiinţa şi valorile 

culturii; Structura socială şi orientările valorice în ştiinţă. 

În cadrul Centrului universitar de Genetică Funcțională activitatea de cercetare se 

organizează și se desfășoară în cadrul proiectelor cîștigate prin concurs, incadrîndu-se în 

următoarele domenii de cercetare de bază: Genetică funcţională la plante, Tehnici de 

analiză moleculară în biotehnologii agricole.   

Participarea şi implicarea cadrelor didactice în diverse proiecte de cercetare, are un 

impact nemijlocit atât în dezvoltarea şi creșterea calificării resurselor umane, cât și 
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obținerea rezultatelor științifice ce ar contribui la evidențierea unor probleme sociale și 

economice, propunerea unor soluții. În perioada de referință în cadrul UnAȘM au fost 

realizate activităţi în proiecte de cercetare castigate prin concurs – proiecte instituționale, 

bilaterale, după cum urmează: 

• Catedra Limbi şi literaturi este încadrată în Proiectul Limba şi folclorul românesc 

în procesul de consolidare a statului, care cercetează stadiul actual de evoluţie a limbii 

române, vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, este menit să urmărească procesul 

intens de apropiere a graiurilor teritoriale de aspectul îngrijit al limbii naţionale, să releve 

dinamica ariilor dialectale şi etno-folclorice în ultimele două decenii, să analizeze 

viabilitatea structurilor folclorice în operele scriitorilor din perioada postsovietică/ 

postmodernă şi persistenţa tradiţiilor autohtone în procesul de consolidare a statului RM. 

Durata de implementare a Proiectului este de 5 ani (01.01.15 – 31.12.19).  

•  Un proiect derulat la catedra Fizică şi Chimie este Îmbunătăţirea modului de 

evaluare a calităţii apelor de suprafaţă prin metode spectrometrice semicantitative 

multielement contract de finanţare nr. 02/ro din „01” septembrie 2016 înscris în Registrul 

de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 16.80013.5007.02/Ro, 

conducător ştiinţific dr. Mereuţa Aliona. 

În rezultatul deplasării la INCDO INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru 

Instrumentaţie Analitică (ICIA) Cluj-Napoca, membrii echipei de cercetare din Republica 

Moldova au însuşit esenţa metodelor ICP-AES şi ICP-MS, precum şi principiul de 

funcţionare a spectrometrelor. S-au prelevat probele de apă din şase puncte: rîul Prut 

(Criva, Briceni; Sculeni, Ungheni şi Câşliţa-Prut, Giurgiuleşti) şi rîul Bîc (Străşeni, 

regiunea CTC Tutun, Chişinău şi satul Bîc).  

Prezentul proiect va favoriza schimbul de cunoştinţe între cele două ţări partenere şi 

va consolida cooperarea între cele două echipe, reprezentând o oportunitate pentru 

participarea comună la alte competiţii de proiecte.  

• Centrul de Genetică Funcțională al UnAȘM, în anul 2016, a realizat cercetări în 

cadrul unui proiect fundamental și două proiecte aplicative, din cadru a două direcții 

strategice:  Biotehnologie; Sănătate şi biomedicină. 

 Proiectul instituțional Rezistența florii – soarelui (H. annuus L.) la lupoaie (O. 

cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare și fiziologice ce a avut drept obiectiv 

studiul raselor fiziologice ale parazitului lupoaia și analiza integrativă și complexă a 

patosistemului H. annuus L. – O. cumana Wallr. în aspectul modificărilor la nivel morfo-

anatomic, fiziologic și biochimic. Perioada derulării : 2015 – 2018. Conducător ştiinţific - 

acad., prof. univ. Maria Duca.  

În anul curent au fost stabilite rasele de lupoaie (<E, F, G, H) și distribuirea lor 

geografică pe teritoriul RM. Cunoașterea statutului rasial al lupoaiei, contribuie la 

dezvoltarea unor strategii durabile de control pentru limitarea și prevenirea răspândirii 

patogenului, având drept rezultat creșterea eficienței economice, scăderea prețului de cost 

al produsului pentru consumatorul final, sporirea bunăstării sociale.  Rezultatele obținute 

își aduc aportul la soluționarea problemelor privind stabilitatea producției și gestionarea 

durabilă a resurselor naturale în agricultură, incadrându-se în căile de asigurare a 
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securităţii naţionale (4.1 Strategia securităţii naţionale a RM, HP Nr. 153 din 

15.07.2011) și obiectivele generale ale strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală 

(obiectivul 2, Strategia naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, 

HG Nr. 409 din 04.06.2014).  

Cercetările întreprinse deschid noi oportunități de colaborare în proiecte 

internaționale întrucât, în țările europene (Franța, Spania, Serbia, Bulgaria, România, 

Turcia etc.) lupoaia rămâne a fi una dintre cele mai semnificative constrângeri în 

producția de floarea-soarelui. UnAȘM a consolidat relații de colaborare cu echipe din 

centre europene care realizează cercetări similare, fapt ce asigură posibilitatea înaintării 

de propuneri de grant în domeniile prioritare ale PC Orizont 2020, acțiuni COST etc. 

 Proiectul bilateral moldo-belorus Screening-ul proteinelor alergene, prin metode 

proteomice și genomice, în soiurile de mere create în Belarus și Republica Moldova. 

Perioada derulării : 2015 – 2016. Conducător științific - dr. Port Angela. 

În cadrul proiectului s-a constatat că, cantitatea transcripților codificați de genele din 

4 clustere Mal d1 -Mal d4 pune în evidență expresia sporită a genelor asociate cu 

proteinele alergene în soiurile de mere (Jonathan, Golden delicious, Reinette Simirenko, 

Diament) comercializate pe piața din RM și valorile scăzute ale acesteia în soiurile de 

origine belorusă (Pospeh, Belaruskae salodkae și Vesyalina). A fost constatată o 

specificitatea de țesut a genelor Mal d3 pentru coaja fructelor de măr (în special la soiul 

Reinette Simirenko), spre deosebire de Mal d 1, 2 și 4 cu o expresie pronunțată în miez. 

Rezultatele prezintă interes pentru consumatori și screening-ul preameliorativ al 

materialului pomicol în scopul obținerii soiurilor cu potențial hipoalergen. Tematica 

abordată se înscrie în prioritatea strategică Asigurarea securităţii alimentare – parte 

integrantă a Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, având un important 

impact social prin aportul la protecţia sănătăţii consumatorilor. 

Rezultatele obținute pot fi aplicate în cercetări științifice, biotehnologii, ameliorarea 

plantelor, securitatea alimentară, alergologie și constituie o platformă eficientă în 

dezvoltarea colaborărilor ulterioare în domeniul securității alimentare, etichetarea de 

produse, protecția consumătorului. 

 Proiectul bilateral moldo-român Evaluarea unor hibrizi de floarea soarelui, 

privind rezistența la stresul hidric și termic, în România și Republica Moldova. Perioada 

derulării: 2016 – 2018. Conducător științific - acad., prof.univ. Maria DUCA. 

Proiectul realizat în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 

Braila, a fost inițiat în septembrie 2016 și are drept obiectiv screening-ul germoplasmei 

de floarea-soarelui autohtone și a celei din România în vederea evidențierii noilor surse 

de rezistență la secetă. 

De remarcat că anul curent a participat la diverse apeluri de proiecte de cercetare și 

mobilitate, depunînd 7 proiecte de cercetare și schimb de cunpștință și experiență, în 

special proiecte bilaterale moldo-române, dintre care două au fost acceptate pentru 

finanțare (Tab. 14). 
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Tabelul 14 
 

Lista proiectelor depuse de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Nr. Denumirea proiectului 
Tipul 

proiectului 

Instituții 

partenere 

Finanțato

r 
Conducător 

1. 
TERMED Cercetare Universitatea din 

Toulouse, Franța 

 Erasmus+ 

Key 2 

Duca M.  

CGF 

2. 

Identificarea, structurarea și 

utilizarea  integrată a valorilor 

românești și europene în 

formarea cadrelor didactice și 

de cercetare 

Cercetare 

pentru 

mobilitate 

Universitatea „1 

Decembrie” din 

Alba Iulia, 

România 

CSȘDT Spînu S. 

Catedra LLi 

3. 

Maximizarea eficienței unor 

procese de combustie și 

diminuarea noxelor rezultate în 

vederea protecției atmosferei și 

a sănătății publice 

Cercetare 

pentru 

mobilitate 

Universitatea 

Tehnică 

„Gheorghe 

Asachi” din Iași 

CSȘDT Sidorenco A. 

Catedra FC 

 

4. 

Îmbunătățirea modului de 

evaluare a calității apelor de 

suprafață prin metode 

spectrometrice semicantitative 

multielement 

Cercetare 

pentru 

mobilitate 

Institutul Național 

de Cercetare-

Dezvoltare pentru 

Optoelectronică 

INOE 2000 

CSȘDT Mereuța A. 

Decan F. 

Științe Exacte 

finanțat 

 

5. 

Evaluarea unor hibrizi de 

floarea- soarelui privind 

rezistența la stresul hidric și 

termic în România și Moldova 

Cercetare 

pentru 

mobilitate 

Stațiunea de 

Cercetare-

Dezvoltare 

Agricolă Brăila 

CSȘDT Duca M.  

CGF 

finanțat 

 

6. 

Evaluarea genetică și 

biochimică a unor surse 

vegetale de antioxidanți pentru 

valorificarea acestora în 

fitoterapie și ca nutraceutice 

Cercetare 

pentru 

mobilitate 

Institutul Național 

de Cercetare 

Dezvoltare pentru 

Științe Biologice 

București 

INCDSB 

CSȘDT Clapco S. 

CGF 

 

7. 

Efectele globalizării asupra 

lumii sătești în secolul XXI. 

Constante și contexte 

(Moldova, România), GROOM 

Cercetare 

pentru 

mobilitate 

Universitatea de 

Vest din 

Timișoara 

CSȘDT Potîng T. 

Catedra 

Filosofie 

 

3.6. Reacreditarea Centrului universitar de cercetare 

 

Centrul ştiinţific universitar de Biologie Moleculară (actualmente Genetică 

Funcțională) a fost creat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM nr. 38 din 26 martie 2009 în scopul realizării cercetărilor și 

pregătirea specialiştilor în domeniu.  

În anul 2016 în baza performanțelor științifice ale Centrului universitar de Genetică 

Funcțională, Universitatea a fost reacreditată (Hotărârea Consiliului Național pentru 

Acreditare și atestare nr. AC-3/1 din 19 mai 2016) pe profilul „Genetică funcţională şi 
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Bioinformatică”, fiind apreciată cu calificativul organizație competitivă pe plan 

internațional (categoria B) (Fig. 12). 

 

 
Figura 12. Certificatul de acreditare a Universității pe profil științific 
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IV. INTERNAŢIONALIZAREA UnAȘM 
 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei optează pentru deschiderea spre 

spațiul european și mondial al învățământului și cercetării printr-un proces stabil de 

internaționalizare. Astfel, colaborarea la nivel internațional constituie una dintre 

direcțiile-cheie ale UnAȘM prin intermediul căreia se realizează parteneriatul 

interinstituțional. În perioada de referință universitatea a dezvoltat mai multe forme ale 

cooperării internaționale:  

 diverse activități de colaborare în sfera educației și cercetării în cadrul acordurilor 

bilaterale de colaborare încheiate; 

 stabilirea de noi contacte cu instituții de învățământ și cercetare din străinătate și 

negocierea de noi acorduri de colaborare;  

 mobilitatea academică a personalului didactic în diverse instituții de învățământ și de 

cercetare de peste hotare; 

 admiterea cetățenilor străini la studii de doctorat; 

 organizarea de vizite ale profesorilor și specialiștilor de peste hotare în vederea 

susținerii la UnAȘM de prelegeri și conferințe publice;  

 participarea la evenimente academice și științifice la nivel internațional sau național 

cu participare internațională; 

 constituirea de parteneriate cu instituții de învățământ și cercetare naționale și 

internaționale în vederea participării la diferite proiecte internaționale;  

 colaborarea în baza acordurilor interinstituționale încheiate în cadrul Programului de 

mobilitate ERASMUS+ cu țări membre ale Programului.  
 

4.1. Dezvoltarea de relaţii reciproc avantajoase şi de durată în domeniul educaţiei şi 

cercetării  

UnAȘM acordă o atenție deosebită importanței stabilirii unor relații inter-

instituționale durabile la nivel internațional prin semnarea și implementarea acordurilor 

de colaborare, acestea având rolul de a facilita atingerea scopului educativ propus de 

universitate, combinat armonios cu componenta cercetării și învățării continue. 

În anul universitar 2015-2016 au fost extinse acordurile de colaborare negociate și 

semnate în domeniul învățământului și cercetării cu instituții de învățământ superior, 

instituții de cercetare și organizații din străinătate, precum Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București – Centrul de Cercetări Biologice 

„Stejarul” Piatra Neamț, Universitatea din Oradea. 

La etapa actuală Universitatea Academiei de Științe a Moldovei colaborează la 

diferite nivele cu 38 instituții din străinătate, cele mai multe acorduri (26) fiind încheiate 

în domeniul învățământului superior cu universități din România, Federația Rusă, Maroc, 

Italia, SUA, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Belarus, Letonia și Georgia, urmate de un număr 

mai mic de acorduri semnate cu instituții de cercetare (Tab. 15).  
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Tabelul 15 

Acorduri de colaborare în vigoare în anul 2016  

Nr. Instituția Orașul, țara 

 Instituții de învățământ superior 

1.  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Bacău, România 

2.  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Ploiești, România 

3.  Universitatea BIOTERRA  București, România 

4.  Universitatea din Pitești Pitești, România 

5.  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Cluj-Napoca, România 

6.  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de 

Geografie și Geologie 

Iași, România 

7.  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța Constanța, România 

8.  Universitatea din Oradea Oradea, România 

9.  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Galați, România 

10.  Universitatea din București, Școala Doctorală Francofonă în 

Științe Sociale 

București, România 

11.  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iași Iași, România 

12.  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, Facultatea de 

Biologie 

Iași, România 

13.  Universitatea de Stat din Voronej  Voronej, Federația Rusă 

14.  Universitatea de Tehnologică de Stat din Penza Penza, Federația Rusă 

15.  Universitatea de Stat din Moscova M.V. Lomonosov, 

Departamentul de Chimie 

Moscova,  Federația Rusă 

16.  Universitatea Rusă Prietenia Popoarelor Moscova, Federația Rusă 

17.  Universitatea Internațională St John (SJIU)  Grupul Financial și 

Campusul Academic Vinovo 

Vinovo, Italia 

18.  Universitatea de Studi din Roma Roma, Italia 

19.  Universitatea din Trakya  Edirne, Tircia 

20.  Universitatea din Dicle Diyarbakir, Turcia 

21.  Universitatea Liberă Internațională Odessa, Ucraina 

22.  Universitatea din California Riverside, SUA 

23.  Universitatea Mohammed Premier  Oujda, Maroc 

24.  Universitatea Sukhishvili  Tbilisi, Georgia 

25.  Universitatea din Plovdiv „Paisii Hilendarski” Plovdiv, Bulgaria 

26.  Universitatea Daugavpils, SRL „Ekolat” Letonia 

 Instituții de cercetare 

1.  Institutul de Biotehnologie microbiologică și Metagenomică, 

Departamentul de Biotehnologie, Universitatea din Western 

Cape 

Cape Town,  Africa de 

Sud 

2.  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni Secuieni, România 

3.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe 

Biologice  București – Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” 

Piatra Neamț 

Piatra Neamț, România 

 

4.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe 

Biologice, București 

București, România 

5.  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Călărași, România 
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Consolidarea relațiilor de colaborare cu diferite instituții prestigioase din străinătate 

asigură un șir de avataje, precum schimbul de experiență, cunoștințe, mobilități 

interuniversitare, diversificarea stagiilor de practică etc.  

În acest context, vom menționa selectiv unele activități realizate în perioada 

evaluată cu concursul instituțiilor partenere, și anume: 

- Organizarea a 3 lecții publice cu participarea specialiștilor din cadrul  Institutului 

de Cercetări Științifice în Fitotehnie „N. I. Vavilov” din Sankt-Petersburg, 

Federația Rusă: 

 lecția publică „Вавиловская коллекция мировых генетических ресурсов 

культурных растений – основа продовольственной безопасности России”, 

oferită de directorul General al Institutului, Prof., dr. hab. Nicolai I. Dziubenko.  

 lecția publică „Molecular studies of plant genetic resources: theoretical and 

applied aspects”, formator: dna Prof., dr. hab. Irina Anisimova, cercetător 

științific.  

 lecția publică „Sunflower genetic resources at VIR”, oferită de dna Prof., dr. 

hab. Vera Gavrilova, cercetător științific.  

- Organizarea a lecției publice „Modern techniques used in environmental 

investigations”, menită să ofere noi competențe privind metodele moderne de 

monitorizare a metalelor periculoase în procesul de monitoring de mediu, cu 

participarea dnei dr. Antoaneta Ene, conferențiar universitar la Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați. 

- Organizarea unui atelier de lucru cu tematica „Tehnici de transformare a 

markerului RAPD în marker SCAR”, destinat doctoranzilor și cercetătorilor 

UnAȘM, care a inclus un șir de lecții practice și teoretice în domeniul biologiei 

moleculare oferite de doamna dr. Isgouhi Kaloshian, profesor la Departamentul 

Genetică și Nematologie, Universitatea California, Riverside, SUA.   

- Organizarea în anii de studiu 2014-2015 și 2015-2016 a stagiilor de practică de 

specialitate pentru studenții anului II de la specialitățile Geografie și Ecologie, 

facultatea Științe ale Naturii, UnAȘM la Stațiunea de cercetare și practică 

studențească „Ion Gugiuman”, Rarău a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

România.  

6.  Institutul pentru Prognoze Sociale și Modelare Economică  Balashikha, Federația 

Rusă 

7.  Institutul de Cercetări Științifice a Plantelor. N.I Vavilov al 

Academiei Ruse de Științe Agricole 

Sankt-Petersburg, 

Federația Rusă 

8.  Institutul Comun pentru Cercetări Nucleare din Dubna Dubna, Federația Rusă 

9.  Institutul Superior de Politici Internaționale din Calabriana  Calabriana, Italia 

10.  Institutul Ucrainean de Artă și Știință Bucha, Ucraina 

11.  Institutul Internațional Ecologic de Stat A. Saharov Minsk, Belarus 

 Organizații non-guvernamentale 

1.  East European Educational and Cultural Center Cehia 
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4.2. Promovarea mobilității academice pentru studenţii şi cadrele didactice și de 

cercetare ale UnAȘM 
 

Dezvoltarea mobilității academice reprezintă unul din obiectivele majore ale 

procesului de la Bologna. Participarea studenților, cercetătorilor și a cadrelor didactice în 

programe de mobilitate academică asigură promovarea excelenței în educație, sporirea 

accesului transnațional la resursele educaționale ale altor țări prin consolidarea cooperării 

internaționale, compatibilitatea programelor de instruire, aplicate în diverse instituții de 

învățământ din străinătate. O componentă de bază o constituie integrarea programelor de 

instruire și de cercetare ştiințifică. Participarea studenților, masteranzilor și cadrelor 

didactice la programele de mobilitate academică este o prioritate pentru UnAȘM și oferă 

posibilități largi de dezvoltare sub aspect profesional. 

Programul de mobilitate a studenților și cadrelor didactice ERASMUS+ Acțiunea-

cheie 1. Erasmus+ este un program pentru educație, formare, tineret și sport pentru 

perioada 2014-2020 inițiat de Uniunea Europeană. Programul oferă o serie de 

oportunități adresate studenților din instituțiile superioare de învățământ, doctoranzilor, 

personalului angajat și instituțiilor din întreaga lume. Universitatea Academiei se înscrie 

printre universitățile din Republica Moldova care au semnat acorduri Erasmus de tip 

mobilitate a personalului didactic pentru predare LLP/Erasmus (STA) şi mobilitate 

studenţească de studiu LLP/Erasmus (SMS). În 2016 UnAȘM a încheiat 5 acorduri 

interinstituționale în cadrul acțiunii-cheie 1 (Key action 1), care vizează instruirea, 

perfecționarea, schimbul de experiență, una din direcții fiind și eficientizarea interacțiunii 

productive dintre culturi, trei dintre care vor fi finanțate (Tabelul 16). 
 

Tabelul  16 

Acorduri interinstituționale încheiate în cadrul Erasmus+ 

 
Instituția Țara Domeniul C Notă 

Universitatea de Vest din 

Timișoara 

Timișoara, 

România 

 Limbă și literatură; 

 Biologie. 
I-III 

Finanțate Universitatea din Oradea 
Oradea,  

România 

 Sociologie și științe ale culturii; 

 Științe ale Pământului; 

 Voiaj, turism și agrement; 

 Sociologie și științe ale culturii; 

 Științe ale Pământului; 

 Voiaj, turism și agrement; 

 Arhitectură și planificare urbană. 

 

I-III 

Eastern Macedonia and 

Thrace Institute of Technology 

Kavala,  

Grecia 
 Protecția mediului înconjurător. 

III 

Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza din Iași” 

Iași,  

România 

 Chimie. 
I-III 

Nefinanțate 
Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași 

Iași,  

România 

 Chimie; Fizică; 

 Ingineria Proceselor Chimice; 

 Tehnologia de protecție a mediului; 

 Biochimie. 

I, 

II, 

III 
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Obiectivul major al UnAȘM este informarea și asistența continuă pentru doritorii de 

a participa la un program de mobilitate și, desigur, implicarea a cât mai mulți studenți.  

Stagii de cercetare. Mobilităţi academice. Un element esențial în activitatea de 

cercetare științifică este mobilitatea studenților, cadrelor didactico-științifice și 

științifice. În perioada de referință, au fost efectuate stagii de cercetare în cadrul unor 

universități și instituții de cercetare din străinătate: România, Germania, Elveția, 

Austria, Coreea de Sud etc.  

Printre stagiile de cercetare și documentare ponderea majoritară revine celor 

realizate de echipa centrului de Genetică Funcțională (Tab. 17), cheltuielile fiind 

achitate în special din Grantul Asocierea la infrastructura europeană de cercetare în 

domeniul biologiei finanțat de Comisia Europeană.  

 

Tabelul 17 

Date  privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi 

inovării peste hotare în anul 2016 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele, 

gradul și titlul știinţific 

Ţara, denumirea 

organizaţiei vizitate 

 

Scopul vizitei 

Termenul 

deplasării 

1.  Cernolev Elena, cerc. şt. Sovenia, Ljubljana, 

NIB 

 

Participarea la workshop-ul 

“Central and Eastern 

European Workshop on the 

detection and identification of 

living modified organisms”   

7-11  

martie  

2.  

 

Acciu Adriana, cerc. șt. 

stag. 

Stuttgart, Germania, 

Universitatea 

Hohenheim 

DAAD Scolarship  1 ianuarie- 

1 octombrie  

3.  Acciu Adriana, cerc. șt. 

stag. 

Leipzig, Germania, 

Leipzig University 

DAAD Scolarship Holder 

Meeting 2016, „Biodiversity: 

Using and preserving variety” 

20-22 mai 

4.  

 

 

 

 

 

Duca Maria, acad., 

rector, cerc. şt. princ. 

Turcia, Edirne, 

Universitatea Trakya 

Participarea la „19
th

 

International Sunflower 

Conference”, organizată de 

Universitatea Trakya sub 

egida „International 

Sunflower Association, ISA” 

29 mai- 

3 iunie 

Port Angela, dr.,  

cerc. şt. coord. 

Şestacova Tatiana,  

dr. şef laborator 

Clapco Steliana, dr. 

cerc. şt. coord. 

5.  

 

Martea Rodica România, Piatra-

Neamţ,  

Centrul de cercetări biologice 

„Stejarul”, Stagiu de 

documentare şi studiu a 

noilor metode de cercetare 

14 -21 iunie 

6.  

 

 

Clapco Steliana, dr. 

cerc. şt. coord. 

România, Iaşi, 

Universitatea A. I. 

Cuza, Universitatea de 

Studii Adricole şi 

Medicină Veterinară,  

Stagiu de documentare şi 

stabilire a relaţiilor de 

colaborare în cadrul 

proiectului „ORIZONT 

2020”. 

14-21 iunie 

Şestacova Tatiana,  

dr. şef laborator 

Cernolev Elena, cerc. şt. 

Abduşa Daniela, cerc. şt. 
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7.  

 

Șestacova Tatiana,  

dr., şef laborator 

Serbia, Novi Sad, 

Institutul Culturilor 

Leguminoase şi de 

Câmp 

Participare la training-ul 

„Advancments in plant 

breeding trial design and 

analysis” 

26-30 

septembrie 

Martea Rodica, cerc. şt. 

8.  

 

Duca Maria, acad., 

rector, cerc. şt. princ. 

INCD pentru Ecologie 

Industrială Bucureşti, 

Romania 

Realizarea unui stagiu de 

documentare 

13-16 

octombrie 

 

9.  

 

Port Angela, dr., cerc. şt. 

coord. 

12-15 

octombrie 

10.  

 

Clapco Steliana, dr. 

cerc. şt. coord. 

România, Iaşi 

Universitatea de 

Ştiinţe agricole şi 

Medicină Veterinară 

Realizarea unui stagiu de 

documentare şi participarea la 

workshop-ul organizat de 

facultatea de Agronomie. 

19-22 

octombrie 

 

 Mobilitatea studenților. Universitatea AȘM depune diligențe inclusiv pentru 

creşterea  capacităţilor  de  mobilitate  a  studenţilor. De remarcat, în acest sens, stagiile 

de practică ale studenților de la specialitățile Geografie și Ecologie, realizate pe parcursul 

ultimilor doi ani la Stațiunea de cercetare și practică studențească „Ion Gugiuman”, 

Rarău a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România, precum și găzduirea de către 

UAIC a unei delegații de studenți UnAȘM.  În cadrul vizitei, studenții au făcut cunoștință 

cu istoricul universității, structura programelor de studiu, specializările ciclului licență, 

masterat, direcțiile de cercetare la doctorat, au vizitat laboratoarele didactice, muzeul de 

Mineralogie de pe lângă facultatea de Geografie și Geologie, Grădina Botanică etc. 

Grație unui acord de sponsorizare încheiat anul curent dintre Universitatea 

Academiei de Științe a Moldovei și omul de afaceri, doctor în biologie Ceslav Ciuhrii în 

cadrul universității vor fi instituite mai multe burse de studii pentru studenții, masteranzii, 

doctoranzii și tinerii savanții, care realizează o carieră de succes în știință, precum și 

burse de mobilitate. Proiectul de sponsorizare cu titlul „Științele vieții în dialogul 

generațiilor”, în memoriam profesorului Mircea Ciuhrii, a fost lansat la 16 decembrie 

2016, fiind susținut de fiul renumitului virusolog, dr. Ceslav Ciuhrii și are drept obiectiv 

primordial sprijinirea tinerilor savanți.  

Unele oportunități de mobilitate academică a studenților și cadrelor didactice din 

UnAȘM în instituțiile de învățământ din Cehia, au constituit subiect de dialog dintre  

conducerea universității și Excelenţa Sa Zdeněk KREJCI, Ambasadorul Republicii Cehe 

la Chișinău, aflat în vizită la UnAȘM la 16 noiembrie 2016. 
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4.3. Internaţionalizarea studiilor de doctorat 
 

Unul dintre aspectele colaborării internaționale, desfășurate în cadrul UnAȘM îl 

constituie admiterea cetățenilor străini la studii de doctorat. UnAȘM oferă posibilitate 

cetățenilor străini de a obține studii superioare de doctorat, ciclul III, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare.  

Comparativ cu anii precedenți, în care studiile de doctorat în cadrul institutelor 

AȘM erau solicitate doar de cetățeni din România, în ultimii doi ani aria geografică a 

acestora s-a extins. Din numărul total de doctoranzi înmatriculați în Școlile Doctorale ale 

UnAȘM, 21 sunt cetățeni străini (Tabelul 18).  

 

Tabelul 18 

Lista doctoranzilor străini, anul de studii 2015-2016 

Numele, Prenumele Cifrul, specialitatea 
An de 

studii 
Instituția 

Țara de 

origine 

ŞD Ştiinţe biologice 

Vasiliciuc Anastasia 163.04 – microbiologie  I IMB Ucraina 

Bereziuk Iulia 163.04 – microbiologie II IMB F. Rusă 

ŞD Ştiinţe economice și demografice 

Rusu Patrick 521.03 – economie și management  I INCE Germania 

Cernat Nicoleta 521.03 – economie și management  I INCE România 

Vanghele Cristian 521.03 – economie și management   I INCE România 

Isachi Silvia-Elena 08.00.10 – finanțe; monedă și credit III INCE Romania 

ŞD Matematică și Știința informației 

Grinșpun Vadim 122.03 – modelare matematica II IMI SUA 

Reșetnicov Andrei 122.03 – modelare matematica II IMI F. Rusă 

ŞD Ştiinţe juridice, politice și sociologice 

Cozma Daniela 552.01 – drept constituțional I ICJP România 

Novac-Diaconu L. 553.01 – drept civil I ICJP România 

Ignat Ionel 552 – drept public II ICJP Romania 

Bamiopol Mirela 12.00.02 – drept public III ICJP România 

Dură Nicolae 12.00.02 – drept public III ICJP România 

Ichim Costică-Romică 12.00.02 – drept public III ICJP România 

Mititelu Cătălina 12.00.02 – drept public III ICJP România 

Zazula Bela 12.00.08 – drept penal III ICJP România 

Zazula Bela-Atila 12.00.08 – drept penal III ICJP România 

Bocancea Antonie- Cr.  12.00.02 – drept public IV ICJP România 

Spoială Gheorghe 12.00.03 – drept privat IV ICJP România 

Mihalescu Constantin 12.00.03 – drept privat IV ICJP România 

Nedelcu Vlad -Nicolae 12.00.08 – drept penal IV ICJP România 

 

La momentul actual, printre doctoranzii UnAȘM se enumeră persoane din România, 

Federația Rusă, Germania, SUA și Ucraina, ponderea majoritară (76%) revenind 

studenților din România. 
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4.4. Invitarea de profesori și specialiști notorii în diverse domenii pentru schimb de 

experiență și prelegeri publice adresate studenților și cadrelor didactice și de cercetare 
 

În cadrul UnAŞM este în derulare proiectul ”Profesori invitaţi” care antrenează 

cadre didactice din universităţi de prestigiu din străinătate în procesul didactic şi de 

formare continuă. În funcţie de profil sau domeniu, la cursurile respective participă 

studenţii, masteranzi şi doctoranzi, precum și cadrele didactice și cercetători științifici 

din cadrul universității, etc. Lista profesorilor invitați în anul de studii 2015-2016 se 

prezintă conform Tabelului 19. 

 

Tabelul 19 

Lista profesorilor invitați în anul de studii 2015-2016 

Nr. 

Numele, 

prenumele 

invitatului 

Tematica 

Prelegerii publice 

Funcția, 

Instituția 
Data 

1.  Alexandru 

MOVILĂ, dr.  

How to prepare a 

compelling grant 

application 

The Forsyth Institute & 

Harvard University Dental 

Medical School, MA, SUA 

11 septembrie 

2015 

2.  Otilia HEDEŞAN,  

dr., prof.univ. 

Cum să (mai) faci teren 

etnologic astăzi?  

Universitatea de Vest, 

Timișoara, România 

16 septembrie 

2015 

3.  Scott PURCELL Conversații cruciale  01 octombrie 

2015 

4.  Isgouhi 

KALOSHIAN, dr. 

Metode și concepții noi 

în cercetările de 

genetică moleculară. 

Universitatea din California, 

Riverside, SUA 

7 decembrie 

2015 

5.  Antoaneta ENE, 

dr.  

Modern techniques 

used in environmental 

investigations 

Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, România 

6 octombrie 

2015 

6.  Thomas SPANO, Water Quality 

Assessment  

Eastern Macedonia and Trace 

Institute of Technology din 

Kavala, Grecia 

6 octombrie 

2015 

7.  Dumitru 

MIHĂILĂ,  

dr., conf. univ. 

Variabilitate și tendințe 

de evoluție climatică pe 

teritoriul Moldovei de 

la vest și de la est de 

Prut 

Facultatea de Istorie și 

Geografie a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, 

România 

11 februarie 

2016 

8.  Irina STEPANOV, 

dr. 

Biomarkers in Public 

Health: Development 

and Applications 

Division of Environmental 

Health Sciences Masonic 

Cancer Center University of 

Minnesota, Minneapolis, SUA 

11 martie 2016 

9.  Cristina ANANIA  Accesarea și 

managementul 

financiar al proiectelor 

Horizont 2020  

Centrul Regional de Studii 

Nord-Est, România, Piatra 

Neamț, România 

26-27 mai 

2016 10.  Viorel 

VULTURESCU 

11.  dr. Jaechon PARK Korean IT industry 

development timeline  

Universitatea Inha, Incheon, 

Coreea de Sud 

7 iunie 2016 
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În vederea inițierii unor colaborări cu instituții sau organizații internaționale, dar și 

valorificarea cooperărilor existente, în perioada evaluată, UnAŞM a găzduit personalităţi 

marcante din domeniul ştiinţei şi cercetării, politicieni, înalţi funcționari de stat, 

diplomați etc., după cum urmează: 

1. Alteța Sa Regală Principele Radu al României, România. 

2. Anania Cristina, Romanian Office for Science and Technology to the European 

Union – ROSTeu, Bruxelles, Belgia; 

3. Gille Elvira, dr., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ, România; 

4. Nunziata Enrico, Ambasadorul Republicii Italiene în Republica Moldova, Italia; 

5. Stock Günter, prof., Federația Academiilor de Științe Europene (ALLEA), Berlin, 

Germania; 

6. Gutierrez Espinosa Javier, cercetător științific de la Universitatea Complutense din 

Madrid, Spania; 

7. Restoueix Jean-Philippe, prof., Departamentul pentru Educație al Consiliului 

Europei, Strasbourg, Franța; 

8. Orisko Josef, directorul Centrului Est-European de Educație și Cultură, Cehia; 

9. Corobca Liliana, dr., Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc, Bucureşti, România; 

10. Strikha Maksym, Ministrul adjunct al Educației și Științei, Ucraina; 

11. Michaëlle Jean, Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), Paris, Franța; 

12. Mattana Monica, Institutul de Biologie și Biotehnologie Agricolă din Milano, Italia; 

13. Makili-Aliyeva Natavan, Ambasada Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, 

Azerbaidjan; 

14. De Zwager Nicolaas, Informational Agency for Source Country Information (IASCI), 

Viena, Austria; 

15. Țurcanu Roxana, director, Agenţia Universitară a Francofoniei, Bucureşti, România; 

16. Crețu Ruxandra-Mihaela, dr., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra 

Neamţ, România; 

17. Mapelli Sergio, Institutul de Biologie și Biotehnologie Agricolă din Milano, Italia; 

18. Șipoș Sorin, dr., prof. univ., Universitatea din Oradea, Oradea, România; 

19. Snasel Vaclav, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Informatică, Universitatea 

Tehnică din Ostrava, Cehia; 

20. Chesnokov Yuriy, Laboratorul de Genetică Moleculară și Ecologică, VIR, Sankt-

Petersburg, Federația Rusă; 

21. Krejci Zdenek, ambasadorul Republicii Cehe la Chișinău, Cehia; 

22. Opriş Dorin, dr Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; 

23. Scheau Ioan, dr., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; 
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V. PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR  
 

Instruirea prin cercetare - obiectiv strategic în dezvoltarea UnAŞM, impune 

acoperirea posturilor didactice şi de cercetare cu specialişti calificaţi, cu experienţă şi 

statut profesional recunoscut.  
 

5.1.  Resurse umane 
 

Funcţionând în baza cadrului legislativ existent, Universitatea AȘM îşi desfăşoară activitatea 

în conformitate cu principiile Cartei Universitare şi cu regulamentele proprii. UnAȘM dispune de 

un sistem de management al resurselor umane  coerent, transparent și integrat care permite 

realizarea eficace și eficientă a misiunii şi obiectivelor asumate.   

Organigrama  universităţii prevede o structură ierarhică de administrare colectivă   la nivel 

de Consiliu de Dezvoltare Strategică Instituţională, Senat, Consiliul Ştiinţific şi Consiliul de 

Administraţie (Fig. 13).   

Structurile organizatorice ale UnAȘM se completează şi interacţionează reciproc intru 

realizarea eficientă a obiectivelor strategice de bază și sunt prezentate prin: 

- Secția Studii (SS) cu rol de elaborare, reglementare și verificare a proceselor de învatamânt, 

resurse umane pentru învatamânt și serviciilor educaționale pentru studenți. Secția oferă, 

inclusiv, Serviciul de Tutoriat şi orientare profesională cu rol de consiliere educaţională şi 

informare a studenţilor şi absolvenţilor universităţii.  

- Secţia Cercetare, doctorat și formare continuă (SCDFC) ce are drept misiune asigurarea unui 

sistem de educație și cercetare de calitate în  realizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, 

și a programului de formare continuă  a colaboratorilor organizaților din sfera științei și inovării 

AȘM. Activitatea SS și SCDFC este orientată, în special, spre implementarea sau/și 

monitorizarea și controlul implementării obiectivelor strategice generale și specifice ce țin de 

prioritățile: Excelenţa academică, Excelența în cercetare-inovare și Inserția absolvenților 

UnAȘM pe piaţa forței de muncă. 

- Secția Relații Internaționale şi Informatizare (SRII), cu misiunea de a dezvolta relații 

academice cu universități din exterior și din ţară, gestiona programe internaționale ale 

Universității și de a promova imaginea instituției în mediul economic din țara și străinătate, de a 

asigura diseminarea și transparența informației. Eforturile secției sunt concentrate preponderent 

spre realizarea obiectivelor privind Internaţionalizarea UnAȘM. 

- Secția Personal și logistică (SPL) cu rol de a elabora, coordona şi aplica politicile privind 

potenţialul uman, de a realiza activităţile de cancelarie și arhivă, a oferi asistenţă întregului 

personal al universităţii în domeniul competenţei, a monitoriza utilizarea raţională a 

patrimoniului Universităţii și de a realiza activităţi de aprovizionare tehnico-materială şi alte 

servicii necesare pentru activitatea eficientă a subdiviziunilor UnAȘM. 

- Secția Contabilitate şi finanţe (SCF), elaboreaza politica universității în domeniu financiar și 

patrimonial, gestionează mijloacele financiare bugetare şi extrabugetare, reactualizeaza 

reglementările în domeniu etc. SPL și SCF implementează obiectivele strategice menite să 

asigure Perfecționarea managementului universitar, dezvoltarea resurselor umane și a 

infrastructurii, modernizarea bazei tehnico-materiale a UnAȘM. 
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Figura 13. Organigrama Universității Academiei de Științe a Moldovei (aprobată prin Hotărîrea Consiliului Suprem 

pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei nr. 17 din 29 ianuarie 2015) 
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Numărul total de posturi la nivel de universitate, în anul 2016 a constituit 162,79 

unități (Tab. 20). Se relevă o creștere treptată cu pînă la 70% a numărului de unități din 

primii ani de funcționare a universității (95,9 unități în anul 2011) până la etapa curentă. 

Sporirea majoră, cu cca 40%, a numărului de unități în perioada de referință este datorată 

implementării prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1007 din 10.12.2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 

III, în special, angajarea conducătorilor de doctorat și membrilor comisiei de îndrumare  

pentru fiecare student doctorand. 

Tabelul 20 

Numărul total de posturi  

Anul 
Total unităţi 

universitate 

Personalul de 

conducere 

Personalul 

de profil 

(cadre 

didactice) 

Personalul 

de profil 

(cercetători 

şiinţifici) 

Personalul 

administrativ-

auxiliar 

Personalul 

de deservire 

2011 95,8 3 43,5 14,0 26,0 12,5 

2012 96,5 4 47,5 14,5 21,5 9,0 

2013 104,65 4 46,65 14,5 29,5 10 

2014 103,45 4 53,45 14,5 18,5 13,0 

2015 114,85 5 49,85 14,5 28,0 17,5 

2016 162,79 4 108,79 13,5 23,0 13,5 

 

Organe de conducere. Structura managerială de bază integrează organele de 

conducere - rectorul, prorectorii (3), decanii (3), şefii de catedre (6) și şefii de 

subdiviziuni administrative (5).  

În perioada 2015-2016, Secția Contabilitate și finanțe, Secția Relații internaționale 

și informatizare şi Centrul Genetică Funcțională au fost în subordinea nemijlocită a 

rectorului. Prim prorectorul este responsabil pentru activitatea didactică la nivel de 

licenţă şi masterat şi coordonează Secția Studii (4 unităţi), prorectorul responsabil pentru 

activitatea ştiinţifică și managementul calității coordonează Secția Cercetare, doctorat și 

formare continua (4 unităţi), prorectorul responsabil de probleme administrative și 

gospodărire coordonează activitatea  Secției Personal și logistică (19,5 unităţi).  

Posturile de decan, șef catedră sunt ocupate de cadre didactice ce dețin titluri de 

profesor/conferențiar universitar și grad ştiinţific de doctor şi doctor habilitat. Facultatea 

Ştiinţe Exacte este coordonată de decan (0,5 unitate) şi doi şefi de catedre (0,5 unitate – 

catedra Chimie şi Fizică şi 0,5 unitate – catedra Matematică şi Informatică). Personalul 

administrativ al Facultății Ştiinţe ale Naturii este reprezentat de decan (1,0 unitate) și 

șefii celor două catedre Biologie și Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului, angajați prin concurs 

pe 1,0 unitate, iar al Facultății Ştiinţe Socioumanistice – de decan, angajat pe 0,5 unitate 

și şefii catedrelor Filosofie, istorie şi metodologia cercetării - 0,5 unitate şi Limbi şi 

literaturi - 1 unitate ocupată prin concurs.  

Cadre auxiliar didactice. În prezent, în cadrul universităţii există 19 angajaţi în 

calitate de personal didactic auxiliar – 11 metodisti ai facultăților și secțiilor și 8 laboranți 

ai catedrelor de profil.  
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Calificarea cadrelor auxiliar-didactice corespunde cerinţelor şcolii superioare, 

posedă pregătire iniţială şi competenţe în domeniul disciplinelor care le asigură. Este 

important de menţionat că o prioritate în acoperirea posturilor didactic-auxiliare o au 

studenţii ciclului II de studii sau absolvenţii universităţii, oferindu-le astfel oportunitatea 

de a acumula experienţă şi de stimulare a interesului pentru nivelul trei de studii 

superioare – doctorat.  

Contingentul cadrelor didactice. Reieşind din specificul de structură şi de realizare 

a misiunii UnAŞM ca membru a cluster-ului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE 

(University of Education and Research SCIENCE), statele de funcţii sunt acoperite atât 

cu cadre didactice titularizate în UnAȘM, prin concurs, cât și pe baza implicării în 

procesul didactic a resurselor umane angajate în institutele de cercetare. Angajaţii de 

bază a Institutelor AŞM, cumulează până la 0,5 unitate de funcţie didactică. 

Numărul posturilor didactice se stabilește ținând cont de planurile de învățămînt și 

normele didactice și de cercetare, conform Regulamentului - cadru și Regulamentului 

intern cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţămîntul superior.  

Structura personalului didactic titularizat s-a modificat continuu, în sensul 

satisfacerii tot mai depline a cerinţelor normative şi a standardelor de calitate. În anul de 

studii 2016-2017, se constată o creștere a numărului cadrelor didactice titulare compartiv 

cu anul precedent de studii (Fig. 14).  

 
 

Figura 14. Dinamica numărului de posturi didactice titulare (%) 

 

Astfel, numărul de unități ocupate de titulari a crescut cu 4,45 comparativ cu anul de 

studii 2015-2016, raportul de cadre titulare majorându-se de la 73,3% la 81,4% din 

numărul total de posturi didactice. 

 

Instruirea studenţilor la toate programele de studii este asigurată de cadre didactice 

cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice, astfel fiind îndeplinit unul din criteriile 

de bază de asigurare a calităţii procesului de învăţământ. În anul de referinţă din 120 
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cadre didactice doar 31 de persoane sunt fără grad științific, 74% posedă grad ştiinţific, 

inclusiv doctor habilitat (Tab. 21).  

 

 Tabelul 21 

 Repartizarea cadrelor didactice conform gradelor ştiinţifice 
Numărul total de 

cadre didactice 

Din numărul total cu grad ştiinţific de: 

academician doctor habilitat doctor în ştiinţe fără grad 

120 3 20 66 31 

 

În scopul promovării tinerilor specialişti universitatea recrutează cadre didactice cu 

aptitudini pedagogice şi de cercetare, care ulterior se integrează într-un sistem performant 

de perfecţionare (doctorat sau stagii în străinătate) şi pe viitor devin cadre didactice 

competente. În anul curent de studii cadrele didactice cu vârsta cuprinsă între 25-44 ani 

constituie 32,5%, inclusiv 12,5% cadre cu vârstă de pînă la 35 ani (Tab. 22).   

 

Tabelul 22 

Repartizarea cadrelor didactice conform vîrstei 
Numărul total de 

cadre didactice 

Cadre didactice cu vîrste între: 

25 - 34 35 - 44 45 - 54 55-64 m. m. de 65 

120 angajaţi 15 24 19 21 41 

100 % 12,5 20,0 15,8 17,5 34,2 

 

La UnAŞM este respectat principiul nediscriminării şi acordării şanselor egale la 

angajare. În anul de studii curent în calitate de cadre didactice au fost angajate 68 femei, 

ceea ce constituie circa 47% din numărul total existent. Dacă repartizăm cadrele didactice 

după titlurile didactice situaţia este următoarea: cel mai mare număr de unităţi – 23,5 sau 

58,7% revine cadrelor didactice care deţin titlul de conferenţiar universitar, fiind urmat 

de lector/asistent universitar – 8,4 unităţi sau 21%. Cel mai mic număr de unităţi îl 

acoperă lectorii superiori – 2,05 unităţi sau 5,1% (Tab. 23). 

Tabelul 23 

Repartizare acadrelor didactice conform titlurilor didactice 

 

Resurse umane antrenate în procesul de coordonare a activității de cercetare a 

doctoranzilor. În cadrul școlilor doctorale, doctoranzii sunt ghidați de circa 140 de 

conducători de doctorat, inclusiv 63 de doctori în științe și 77 de doctori habilitați, dintre 

care 14 membri titulari și 8 membri corespondenți ai AȘM (Tab. 24). În conformitate cu 

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat în procesul de 

instuire a studenților de la ciclul III sunt implicați și 106 îndrumători. 

Titlul didactic Unităţi % 

Profesor universitar 6,10 15,3 

Conferenţiar universitar 23,5 58,7 

Lector superior universitar 2,05 5,1 

Lector/asistent universitar 8,4 20,9 

Total 40,05 100 
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Tabelul 24 

Resurse umane implicate în consorţiile academice  

(conducători de doctorat și membrii comisiilor de îndrumare pe școli doctorale) 

Școala doctorală 
dr. dr. hab. mem. cor. acad. 

Cond. Îndr. Cond. Îndr. Cond. Îndr. Cond. Îndr. 

Matematica și Știința Informației 3 3 3 7 1 
 

1 1 

Științe Fizice 4 7 7 1 2 
 

4 1 

Științe Chimice și Tehnologice 6 2 3 5 1 1 1 1 

Științe Biologice 8 14 20 13 1 1 4 2 

Științe Geonomice 3 9 3 1 
    

Științe Juridice, Politice și 

Sociologice 
22 11 18 5 1 1 2 

 

Științe Umanistice 11 11 16 6 2 1 2 
 

Științe Economice și Demografice 6 8 7 3 
    

Total 63 65 77 41 8 4 14 5 

 

Dezvoltarea resurselor umane. În anul de referinţă a crescut gradul de titularizare a 

cadrelor didactice, ca ex. Mereuţa Aliona, Catedra Fizică şi Chimie; Calaraş Arcadie şi 

Idjîlov Roman, Catedra Filosofie, istorie şi metodologia cercetării au trecut de la modul 

de angajare prin cumul la angajarea de bază. 

Totodată, în anul 2015-2016 au aleşi prin concurs în posture didactice – 19 cadre 

didactice, inclusiv în postul de conferenţiar universitar la Catedra Biologie  dr. Cepoi 

Liliana, dr. Elenciuc D., dr. Andronic L., dr. Vrabie V.; la Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale 

Mediului dr. Bejan Iurie şi postul de profesor universitar - dr. hab. Nedealcov M.; la 

Catedra Matematică şi Informatică,  în postul de conferenţiar universitar - dr. Izbaş Olga, 

dr. Izbaş Vl.; la Catedra Fizică şi Chimie, în postul de conferenţiar universitar - dr. Druţă 

V. dr. Mereuţă A., dr. Dragancea Diana şi postul de profesor universitar - dr. hab. Arîcu 

Aculina; la Catedra Filosofie, istorie şi metodologia cercetării, în postul de conferenţiar 

universitar - dr. Sprîncean Serghei, dr. Cosmescu Alexandru, dr. Gaiciuc Victor, dr. 

Lozovanu Dorin şi postul de profesor universitar - dr. hab. Juc Victor; la Catedra Limbi 

şi Literaturi, în postul de conferenţiar universitar - dr. Potîng Tatiana și dr. Ciobanu O. 

(H.S.3/2.1 din 22.12.2015). 

Elaborarea și realizarea programelor de instruire continuă. Formarea continuă în 

cadrul UnAŞM este tratată ca parte integrantă a procesului de învăţare pe tot parcursul 

vieţii promovat prin politicile actuale ale comisiei europene de dezvoltare în cariera 

didactică şi de cercetare. În cadrul Clusterului educațional-științific UnivER SCIENCE, 

creat în baza instituțiilor de învățămînt și de cercetare subordonate Academiei de Științe 

a Moldovei, au fost inițiate un șir de programe de instruire continuă, menite să sporească 

calitatea și competitivitatea personalului din sfera științei și inovării, programele fiind 

oferite de către UnAȘM – pivotul activității de instruire al clusterului, cu implicarea în 

calitate de formatori a persoanelor notorii din diverse domenii ştiinţifice, din ţară şi de 

peste hotare.  
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În perioada raportată a fost organizat training-ul Metode moderne de determinare a 

activității antioxidante. La eveniment au participat 36 de doctoranzilor și tinerilor 

cercetători din cadrul UnAȘM și institutele de profil ale AȘM.   

O altă activitate organizată de UnAȘM a fost seminarul „Utilizarea platformei e-

learning în procesul didactic” destinat cadrelor didactice de la Liceul de Creativitate și 

Inventică „Prometeu-Prim”, având un număr de 27 de participanți. Formatori: Domenco 

Radion și Martea Rodica. Pentru personalul auxiliar din cadrul UnAŞM au fost 

organizate 3 ateliere de lucru, unde s-a prezentat: modalitatea de introducere a notelor în 

registrul electronic de pe platforma educațională UnAȘM; modalitatea de 

adăugare/eliminare a sesiunilor de lucru şi modalitatea de adăugare a materialelor 

didactice pe platforma educațională e-learning UnAȘM. Participanţi au fost 9 angajaţi.  

În scopul promovării conceptului de Bioinformatică a fost organizat un training cu 

participarea a 14 persoane. Trainingul a oferit participanţilor posibilitatea de a obţine noi 

cunoştinţe referitoare la procesele de căutare, extragere, clasificare, stocare și prelucrare a 

datelor biologice, precum și vizualizarea și reprezentarea acestora. 

În anul 2015-2016  UnAŞM a beneficiat de 2 proiecte (Grant pentru crearea 

Centrelor de excelenţă şi Grant cursuri de instruire continuă) finanțate de CE în baza 

grantului „Suportul Financiar pentru participarea RM în PC al UE de cercetare-invovare 

ORIZONT 2020”, care au fost orientate spre sporirea excelenței resurselor umane și 

obținerea de noi competențe utile ce vor asigura creșterea ratei de participare la 

concursuri în cadrul apelurilor PC Orizont 2020. În programe de formare continuă au fost 

antrenate 120 de persoane: cadre didactice, doctoranzi, cercetători științifici, șefi de 

laborator/centru, secretari științifici, contabili din cadrul UnAȘM și institutelor științifice 

ale AȘM (Tab. 25).  

Tabelul 25 

Cursuri de instruire continuă organizate în cadrul graturilor finanțate de CE  

 

În acord cu cerințele CE, anul curent UnAȘM a depășit cu succes prima fază de 

evaluare (autoevaluarea) a implementării Strategiei de Resurse Umane pentru 

încorporarea Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de Conduită  în Recrutarea 

de Cercetători. CE a apreciat eforturile realizate de universitate pe parcursul ultimilor 2 

ani în contextul racordării documentației interne la cerințele standardelor europene. Ca 

urmare a analizei efectuate au fost identificate acele acțiuni din planul de implementare a 

strategiei care nu s-au realizat sau au fost realizate doar parțial, ce au servit drept bază 

pentru perfectarea unui nou plan de acțiuni prevăzut pentru următorii doi ani.  

Tematica cursurilor Perioada 
Persoane 

instruite 
Moderatori 

Scientific Comunication martie – mai 60 
Filip Galina; Panco Corina; 

Mocreac Irina 

Accesarea și managementul financiar 

al proiectelor Horizont 2020 
mai 60 

Cristina Anania; 

Viorel Vulturescu 
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În perioada de referință a fost perfectat și semnat un nou contract colectiv de muncă, 

fundamentat pe prevederile legislației naționale, precum și recomandărilor Comisiei 

Europene privind incorporarea principiilor Cartei și Codului European al Cercetătorilor. 

Contractul colectiv de Muncă a UnAȘM pe anii 2016-2020 a fost elaborat și 

examinat în ședința Consiliului de administrație și adunarea generală a membrilor 

sindicatelor. În CCM au fost introduse completări cu aspecte legate de programul de 

lucru individualizat, cu un regim flexibil, durata concediilor anuale de odihnă şi 

concediilor suplimentare pentru unele categorii de salariaţi; salarizarea angajaţilor ş.a. 
 

5.2. Perfecționarea  managementului financiar  
 

Finanţarea procesului de învăţământ şi de cercetare din cadrul UnAŞM se realizează 

în contextul autonomiei universitare, inclusiv a autonomiei financiare, care se bazează pe 

autonomia bugetară, respectiv pe libertatea de a proiecta şi executa un buget propriu, ce 

va asigura îndeplinirea obiectivelor strategice ale universităţii conform HG 983 din 

22.12.2012 Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de 

stat în condiţii de autonomie financiară. 

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate două inspectări financiare a activității 

economico-financiare a Universității Academiei de Științe a Moldovei de către organul 

abilitat cu funcții de control – Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor: 

- Inspectarea financiară complexă pe anii 2013 – 2016 – perioada inspectării 12 

ianuarie 2016 – 03 februarie 2016; 

- Inspectarea financiară tematică privind salarizarea pe parcursul anilor 2011 – 2016 

– perioada inspectării 25 iulie 2016 – 12 august 2016. 

Rezultatele inspectării au reflectat în mod obiectiv o serie de carențe în activitatea 

financiară a UnAȘM. Trebuie să menționăm totuși, că cea mai mare parte a acestor 

derapaje sunt de procedură sau de ordin tehnic și se datorează lipsei de experiență și 

fluctuației cadrelor responsabile de domeniu.  Întru evitarea erorilor depistate în cadrul 

acestor verificări au fost luate o serie de măsuri precum: 

- studierea aprofundată a legislației în domeniul managementului financiar de către 

persoanele implicate în activitatea economico-financiară; 

- elaborarea unei metodologii privind salarizarea şi stimularea muncii personalului 

UnAŞM; 

- redistribuirea sectoarelor şi responsabilităţilor în secţia Contabilitate şi Finanţe; 

- remanieri şi recrutări de cadre noi; 

- planificarea unui audit financiar cu implicarea unei companii de audit şi a 

specialiştilor din domeniul învăţământului superior. 

Remunerarea şi stimularea muncii se efectuiază în conformitate cu Regulamentul cu 

privire la stimularea muncii, acordarea premiilor şi ajutorului material salariaţilor 

corpului profesoral didactic, personalului administrativ şi auxiliar din 27.05.2013, 

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor 

Centrului universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei din 31.12.2012, Regulamentul de salarizare și stimulare a personalului 
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UnAȘM, aprobat la Senatul UnAŞM la 17.11.2016 şi CDSI la 23.12.2016 întru 

executarea prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 

2003 (cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 205 din 20.11.15), Codului 

cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Codul Educaţiei al 

Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Legea nr. 355 din 23.12.2005 Cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizarea personalului din 

unităţile bugetare, Hotărârea Guvernului nr. 195 din 13.03.2013 Cu privire la condiţiile 

de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie 

financiară, Hotărârea Guvernului Nr. 47 din 12.01.2007 Cu privire la salarizarea 

angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la 

bugetul de stat, altor acte legislative şi normative în vigoare. Evidența contabilă se 

efectuiază în strictă conformitate cu Politica de contabilitate a UnAŞM. Activitatea 

educaţional-ştiinţifică a UnAŞM este finanţată din contul alocaţiilor bugetare (comanda 

de stat), mijloacelor cîştigate prin concurs (proiecte naţionale şi internaţionale), 

sponsorizări şi surse poprii ale instituţiei (mijloace colectate).  

Pentru realizarea sarcinilor propuse în anul 2016 au fost executate din bugetul de 

stat venituri şi cheltuieli repartizate conform tipurilor de finanţare, după cum urmează 

(Tab. 26).  

Tabelul 26 

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe grupe funcţionale, mii lei 

Indicii 
Sold la 

început de an 
Precizat Executat 

Sold la 

sfârșit de an 

Comanda de Stat 

Studii superioare de Licenţă 93,0 7244,2 7325,7 11,5 

Educaţie superioară de Masterat 54,3 698,5 705,9 46,9 

Studii superioare de Doctorat 66,1 4181,5 4196,1 51,5 

Total 213,4 12124,2 12227,7 109,9 

Studii Postdoctorat 3,0 796,0 599,2 199,8 

Îndemnizaţii membri CDSI  368,0 368,0  

Cazarea studenţilor  500,0 500,0  

Total 3,0 1664,0 1467,2 199,8 

Proiecte 

Proiect instituţional 15.817.05.03F  1154,6 1154,6  

Proiect instituţional 15.817.06.27F  59,3 59,3  

Proiect bilateral 15.820.1804.10/B   75,0 75,0  

Proiect bilateral 16.80013.5007.02/Ro  60,0 60,0  

Proiect bilateral 16.80013.5107.20/Ro  60,0 60,0  

Total  1408,9 1408,9  

Granturi 

Grant Centre de excelenţă   150,0 150,0  

Grant cursuri de instruire continuă   221,2 221,2  

Total  371,2 371,2  

TOTAL GENERAL BUGET 216,4 15568,3 15475,0 309,7 
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Sponsorizări 

Bursa Casei Regale a României  43,2 43,2  

AGEPI  15,0 15,0  

Total  58,2 58,2  

Mijloace colectate 

Taxa de studii licenţa  14,8 14,8  

Taxa de studii masterat  243,3 243,3  

Taxa de studii doctorat  962,3 732,1 230,2 

Taxa de cazare  500,6 500,6  

Contracte de locaţiune 211,4 984,9 914,6 281,7 

Alte veniuri  58,8 58,8  

Total 211,4 2764,7 2464,2 511,9 

TOTAL GENERAL, mijloace 

colectate 
211,4 2822,9 2522,4 511,3 

 

Suma totală executată în anul 2016 a constituit 17997,4 mii lei, ponderea veniturilor 

colectate de instituție fiind de aproximativ 14%. De remarcat, trend-ul pozitiv în volumul 

mijloacelor colectate, în anul curent înregistrându-se o creștere cu cca 40% a sumei 

parvenite din prestare de servicii, comparativ cu anul precedent (Tab. 27). 

 

Tabelul 27 

Dinamica mijloacelor colectate, mii lei 

 

Volumul mijloacelor bugetare a constituit 15475,0 mii lei, executate conform 

datelor reflectate în tabelul 33. 

Tabelul 28 

Executarea cheltuielilor pe categorii economice, mii lei 
Indicii Precizat Executat 

Remunerarea muncii  7198,4 7198,4 

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii 1622,5 1622,5 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  317,3 317,3 

Bunuri şi servicii 2526,8 2486,0 

Deplasări  140,1 140,1 

Burse 3395,2 3342,7 

Îndemnizaţii 368,0 368,0 

Total 15568,3 15475,0 

 

Analizând structura cheltuielilor executate din contul mijloacelor bugetare, 

proiectelor şi granturilor, constatăm că 59% au reprezentat cheltuielile de personal, 22% - 

cheltuieli pentru plata burselor, 16% cheltuieli pentru mărfuri şi servicii, 2% - cheltuieli 

Anii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 780,5 983,9 1018,9 1795,1 1507,4 1366,1 1805,3 2522,4 
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pentru plata îndemnizaţiilor membrilor CDSI şi 1 % - cheltuieli de deplasare în interes de 

serviciu (Tab. 34).  
 

Tabelul 29 

Executarea cheltuielilor din surse proprii, mii lei 
Indicii Precizat Executat 

Remunerarea muncii  1129,1 1129,1 

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii 258,9 258,9 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  50,6 50,6 

Bunuri şi servicii 1264,3 963,8 

Îndemnizaţii 120,0 120,0 

Total 2822,9 2522,4 

 

Nivelul executării cheltuielilor din contul mijloacelor colectate relevă că 59% au 

reprezentat  cheltuielile de personal, 36% - cheltuieli pentru plata bunurilor şi serviciilor, 

din care cea mai mare parte a fost destinată investiţiilor pentru căminul studenţesc şi  5% 

- cheltuieli pentru plata îndemnizaţiilor membrilor CDSI. 

Mijloacele financiare puse la dispoziţia universităţii sunt valorificate conform 

destinaţiei şi în măsura realizării prevederilor devizelor, respectând cu stricteţe disciplina 

bugetară şi financiară, economisind la maximum valorile materiale şi resursele băneşti. 
 

5.3. Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a UnAȘM 

Activitatea managerială şi economico-financiară de creare a infrastructurii s-a 

desfăşurat în conformitate cu Strategia de dezvoltare a UnAȘM pentru perioada 2013-

2018 şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei, care prevăd măsurile şi 

etapele de dezvoltare a spațiilor de învățământ, continuarea extinderii și modernizării 

spațiilor de școlarizare. 

În conformitate cu prevederile acordului de asociere în Cluster-ul educațional-

științific ”UnivER SCIENCE”, creat în scopul concentrării resurselor materiale şi 

intelectuale disponibile realizării unei conexiuni durabile între învăţămîntul superior, 

cercetare şi transferul de cunoştinţe, pregătirea specialiştilor la toate cele trei cicluri de 

studii se realizează atît în cadrul universităţii, cît şi în laboratoare de cercetare, pe 

terenurile experimentale, sălile de curs şi de conferinţe, oferite cu amabilitate de 

organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate AŞM.  

Baza tehnico-materială a UnAȘM este formată din: 

-  imobilele primite în gestiune operativă de AȘM, fondatorul universităţii, ca aport 

în capitalul statutar; 

- bunuri achiziționate în perioada de activitate 2009-2016.  

La 01.01.2016 mijloacele fixe constituie 26344177 lei, inclusiv Clădiri (imobile): 

20479960 lei; Construcții speciale: 99663 lei; Mașini și utilaje: 5220213 lei; Mijloace de 

transport: 168500 lei. Activele nemateriale, reprezentate prin licențe și programe 

constituie 90026 lei, iar obiecte de mică valoare și scurtă durată - 2357648 lei. Materiale 

reprezintă 669448 lei. 
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Activitatea Universităţii Academiei de Științe a Moldovei se desfăşoară în incinta: 

 blocului de studii din str. Academiei 3/2 care dispune de săli de curs: 259,76 m
2
; 

laboratoare educaționale: 292,24 m
2
; săli multimedia: 104,27 m

2
; birouri administrative: 

232,25 m
2
; săli de conferințe: 90,26 m

2
; spații auxiliare: 947,62 m

2
 ; 

 blocului Institutului de Chimie al AȘM, et.3. str. Academiei 3, etajul III cu 460,8 

m
2
 destinate procesului de studii și cercetare unde sunt amplasate 8 săli de curs cu 

suprafața totală de 158,2 m
2
; 2 laboratoare educaționale cu suprafața totală de 38,10 m

2
; 2 

săli multimedia cu suprafața totală de 38,5 m
2
; 8 birouri cu suprafața de 162,10 m

2
; 2 săli 

pentru conferințe cu suprafața totală de 63,9 m
2
  

 parterului căminului studențesc din șoseaua Hîncești 55/4 în Sala polivalentă 

249,75 m
2
, sala multimedia 101,0 m

2
, librărie 19,2 m

2
, sala pentru senatul studențesc 

18,3m
2
, sală prevăzută pentru activități de tutoriat și consiliere. 

 institutelor din cadrul AȘM, în conformitate cu prevederile Acordului de asociere 

în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE", inclusiv 11 săli de conferințe cu 

suprafața totală de 1507,7 m
2
, 10 săli de studii cu suprafața de 2000,34 m

2
, sere și 

terenuri de cercetare cu suprafața de 471,5 ha, 11 laboratoare cu suprafața de 5793,75 m
2
; 

2 săli multimedia cu suprafața de 350,5 m
2
, 5 birouri cu suprafața de 652,5 m

2
. 

 Bibliotecă ştiinţifică centrală Andrei Lupan cu suprafața de 3660,0 m
2
.  

 Sala sportivă a UnAŞM din str. Gh.Asachi, 62/6 cu suprafața de 762 m
2
.  

Astfel, majoritatea edificiilor care formează Campusul studențesc sunt amplasate în 

cadrul orășelului academic din str. Academiei ceea ce favorizează buna organizare și 

administrare a procesului de studii şi întregii vieţi studenţeşti. UnAȘM asigură în 

totalitate spații suficiente și adecvate pentru realizarea procesului de studii și de 

cercetare. Calitatea spațiilor de instruire corespunde cerințelor sanitaro-igienice și de 

securitate a muncii.  

Dotarea și accesibilitatea spațiilor educaționale și de cercetare. În funcție de 

sarcinile didactice și de cercetare, UnAȘM dispune de spații de învățământ și de cercetare 

dotate cu echipament calitativ procurat din proiecte naţionale şi internaţionale, precum şi 

din mijloace bugetare, care corespund principiului de siguranță și cerințelor sanitare. 

Spațiile pentru cercetare dispun de sisteme de ventilare, cu depozite de păstrare a 

reagenților conform cerințelor. 

Pe parcursul a 9 ani de activitate laboratoarele educaționale şi de cercetare din 

cadrul UnAȘM au fost amenajate conform standartelor și cerințelor europene. Spațiile de 

învățământ și cercetare sunt mobilate și echipate cu mobilier, utilaj, mijloace tehnice de 

instruire și cosumabile conform cerințelor SniP II. 68-78 ”Instituții superioare de 

învățămînt”, asigură desfășurarea optimă a procesului de învățare. 

În această perioadă a fost procurat: 

 echipament în sumă de 2433373 lei (72,83%, din mijloace proprii 13,90%, din diferite 

proiecte 13,26% ), inclusiv mijloace fixe 2360220 lei;  

 mobilier pentru laboratore, săli de curs, birouri și săli de conferinte, în sumă de 

1015329lei ( 97,71% procurate din surse bugetare, 2,86% din mijloace proprii); 
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 echipament digital, TC, tehnică audio-video în sumă de 2433376 lei (72,84% din 

mijloace bugetare, 13,25% din diferite proiecte, 13,91% din mijloace proprii);  

 reagenţi pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator, tezelor de an, licenţă şi master, au 

fost procuraţi în sumă de 1350681lei (93,88% din mijloace bugetare, 5,98% din 

diferite proiecte, 0,14% din mijloace proprii) 

 echipament sportiv - scări de gimnastică suedeze, biciclete, cărare automată p/u fugă, 

mese de tenis, panou pentru baschet și pentru volei, static atletic, trenajoare 

multifuncționale, etc.  

Asigurarea studenților cu cămin. Anul curent a fost dat în exploatare căminul 

studenţesc, care conform Hotărârii Asambleei AȘM nr.XX/2 și Hotărârii CSȘDT nr.222 

din data de 25.08.2016 se află în gestiunea operativă a UnAȘM. Gestionarea căminului  

se realizează în baza Legii cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, Regulamentului-

cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat, 

aprobat prin HG nr. 74 din 25.01.2007; Hotărârii Guvernului nr. 99 din 30.01.2007 ”Cu 

privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ secundar 

profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării” a 

”Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminului studențesc al 

Universității Academiei de ştiinţe a Moldovei” aprobat de către Senatul UnAȘM din 8 

aprilie 2016, proces verbal nr. 5 și a Metodoligiei de cazare aprobat de către CDSI în data 

de 18.11.2016. 

Căminul reprezintă o clădire cu două blocuri (A şi B) a cîte 6 etaje. Suprafața la sol 

a căminului este de 1482,3 m
2
, suprafața totală – 6197,5 m

2
. 

În cămin sînt prevăzute 391 locuri de cazare, inclusiv 81 odăi de 2 persoane, 71 odăi 

de 3 persoane şi 4 odăi de 4 persoane. La parterul căminului (A) sînt amplasate 28 de 

locuri amenajate, destinate profesorilor invitaţi şi oaspeţilor universităţii şi institutelor 

AŞM, precum şi punctul medical 74,4 m
2 
, care urmează a fi amenajat. 

În subsolul căminului se află spaţii destinate pentru servicii, care urmează a fi 

amenajate - spălătorie 117,15 m
2
; frizerie 77,4 m

2
; reparația încălțămintei 18,8 m

2
; 

reparație haine 18,8m
2
; cantină 607,95m

2 
; sală sport 169,9m

2
; librărie 19,2m

2
. 

De menționat că blocul căminului studențesc este amenajat corespunzător, camerele 

dispun de mobiler, fiecare două camere de locuit au grup sanitar separat cu cabine de dus. 

La fiecare etaj există bucătărie amenajată cu plite lectrice, mobiler, masini de spălat. La 

parterul căminului studenții au posibilitatea de a accesa rețeua internet. Căminul dispune 

de autorizație de funcționare care atestă starea tetnică, sanitaro-epidemilogică, norme 

sanitare de iluminare și de încălzire. Asigurarea cu locuri în cămin este la nivel de 100% 

pentru toti studenții, masteranzii și doctoranzii UnAȘM. Pentru amenajarea căminului au 

fost procurate bunuri în sumă de 1430649lei. Din ele 81,31% din mijloace bugetare, 

18,68 din mijloace proprii.
 

Studenții UnAȘM se bucură  de asistență medicală în cadrul Preventoriul medical 

AȘM (Acord de colaborare, 29.09.2016) și de serviciile medicale ale CMF nr.7. În 

incinta căminului studențesc a fost atribuit spațiu de primire pentru studenţi, care va fi 

deservit de medicul de sector.  


