Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 1 din 8 septembrie 2017
1. În urma examinării Raportului anual de activitate al UnAȘM, prezentat de dr. conf. univ., Port
Angela, prorector activitate didactică, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se apreciază pozitiv activitatea UnAȘM în anul de studii 2016-2017.
2. Se aprobă Raportul de activitate al UnAȘM pentru anul de studii 2016-2017.
3. Se va prezenta raportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în
termenii stabiliți.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în seama dnei dr. Angela Port, prorector
activitate didactică.
2. În temeiul prevederilor art. 103, 104 a Codului Educației al Republicii Moldova (nr. 152 din
17.07.2014) și a Cartei universitare, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei,
HOTĂRĂȘTE:
1. În vederea evaluării gradului de implementare a Strategiei de dezvoltare a UnAȘM în perioada
2013-2018 și stabilirii priorităților strategice pentru perioada 2019-2023, se insituie grupul de lucru
pentru elaborarea Planului de dezvoltare strategică a UnAȘM, cu următoarea componență:
1. DUCA Maria, acad., rector, UnAȘM, președinte
2. CLAPCO Steliana, dr., conferențiar universitar, cercet. șt. coordonator, membru CDSI, secretar
Membri:
3. ȚVIRCUN Victor, dr. hab., prof. univ., președinte CDSI
4. ROMANCIUC Lidia, dr., directorul Centrului Proiecte Internaţionale, AȘM, membru CDSI
5. PADURARU Galina, dr. conf. univ., conferențiar universitar, membru CDSI
6. ERHAN Ana, șef Direcție Administrare logistică și economică, membru CDSI
7. PORT Angela, dr., conf. univ., prorector activitatea didactică
8. POTÎNG Tatiana, dr., conf. univ., prorector cercetare și managementul calității
9. CHILARI Efim, dr., prorector relații internaționale
2. Structurile din cadrul UnAȘM (facultăți, departamente, secții) vor elabora și vor examina
rapoartele privind realizările și deficiențele în domeniul obiectivelor strategice incluse în strategiile
de dezvoltare a subdiviziunilor în perioada 2013-2018. Responsabili de elaborarea rapoartelor
privind realizarea obiectivelor strategice ale subdiviziunilor UnAȘM se numesc șefii de subdiviziuni
și prorectorii.
3. Rapoartele privind realizările și deficiențele în domeniul priorităților strategice incluse în Strategia
de dezvoltare a UnAȘM în perioada 2013-2018 se vor examina în cadrul ședinței senatului până la
finele anului de studii 2017-2018 (conform planului de activitate a senatului). Responsabili de
elaborarea și prezentarea rapoartelor se numesc prorectorii.
4. Grupul de lucru pentru elaborarea Planului de dezvoltare strategică a UnAȘM va analiza stadiul
actual și va propune obiectivele strategice de dezvoltare a instituţiei şi acţiunile principale pentru
perioada 2019-2023.
5. Planul strategic de dezvoltare a UnAȘM pentru 2019-2023 va fi coordonat de Consiliul pentru
dezvoltare strategică instituţională și propus spre examinare și aprobare în ședința senatului UnAȘM
până la finele anului de studii 2017-2018.

3. În temeiul prevederilor art. 103, alin. (2) a Codului Nr. 152 din 17.07.2014 Educaţiei al Republicii Moldova,
Regulamentului-cadru și Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova, aprobate prin Ordinul ME nr.10 din 14.01.2015 și
Hotărârea Senatului din ședința nr. 8, 19 iunie 2015, Regulamentului de funcționare a Consiliului de Asigurare
a Calității în UnAȘM, precum și în baza deciziilor parvenite din cadrul facultăților universitare, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se reînnoiește mandatul membrilor senatului UnAȘM din rândul studenţilor, după cum urmează:
- Podgornîi Daniel, ciclul II, anul II, Facultatea Științe Exacte,
- Curagău Mihai, ciclul II, anul I, Facultatea Științe ale Naturii,
- Vizitiu Liliana, ciclul II, anul I, Facultatea Științe Socioumanistice
Se desemnează în componența senatului UnAȘM din rândul studenţilor
- Moisa Anastasia, ciclul I, anul I, Facultatea Științe Exacte,
- Gore Marcela, ciclul I, anul III, Facultatea Științe Socioumanistice
Se substituie în componența senatului UnAȘM reprezentantul personalului ştiinţifico-didactic al Facultății
Științe ale Naturii dr. Bacal Svetlana prin dr., conf. univ. Leorda Ana.
2. Se reînnoiește mandatul membrilor Consiliului de Administrație a UnAȘM din rândul studenţilor, după
cum urmează:
- Roșca Mariana, ciclul II, anul I, Facultatea Științe ale Naturii.
Se desemnează în componența Consiliului de Administrație a UnAȘM din rândul studenţilor
- Timuș Axenia, ciclul I, anul II, Facultatea Științe Socioumanistice
3. Se reînnoiește mandatul membrilor Consiliului de Asigurare a Calității din rândul studenţilor, după
cum urmează:
- Fratea Adrian, ciclul II, anul II, Facultatea Științe ale Naturii.
- Buţcu Oxana, ciclul I, an. III, Facultatea Științe Exacte.
4. Se reînnoiește mandatul membrilor Consiliilor Facultăților din rândul studenţilor, după cum urmează:
- Consiliul Facultăţii Ştiinţe Exacte - Bodac Dumitru, licenţă, an. III, Specialitate Informatică.
- Consiliul Facultății Științe ale Naturii - Cheptene Sofia, ciclul II, anul II, program de master Biologie
moleculară; Turcan Doina, ciclul II, anul I, program de masterat Biologie moleculară; Beschier Veronica,
ciclul II, anul II program de masterat Dezvoltare regională și rurală.
Se desemnează în componența Consiliului Facultăților din rândul studenţilor
- Consiliul Facultății Științe ale Naturii - Cervaciuc Nicu, ciclul I, anul III
- Consiliul Facultăţii Ştiinţe Exacte - Mocan Dorin, ciclul II, anul I, program de master Matematică și
Informatică; Cazacu Cătălina, ciclul I, anul II, specialitatea Chimie; Misco Anastasia, ciclul II, anul I,
program de master Chimie
- Consiliul Facultăţii Științe Socioumanistice - Podgornâi Gabriela, ciclul II, an I; Chicu Valentina,
ciclul I, anul II
5. Se reînnoiește mandatul membrilor Comisiei de Etică a UnAȘM din rândul studenţilor, după cum
urmează:
- Nastasiu Ana, studentă anul II, specialitatea Informatică.
Se desemnează în componența Comisiei de Etică Munteanu Ana, ciclul I, anul III, FSU
6. Se aprobă componența nominală a Senatului UnAȘM, Consiliului de Administrație a UnAȘM,
Consiliului de Asigurare a Calității, Comisiei de Etică, conform Anexelor 1-4 la prezenta hotărâre.

4. În temeiul art. 103 alin. (3), lit. h) a Codului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152 din
17.07.2014) și în baza hotărârii Biroului Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică
al Academiei de Științe a Moldovei nr. 49 din 06.07.2017 cu privire la aprobarea componenței
actualizate a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională, Senatul Universităţii Academiei de
Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
Se confirmă lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională a
Universității Academiei de Științe a Moldovei, după cum urmează:
1. ȚVIRCUN Victor, dr. hab., prof. univ., coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a
AŞM, desemnat de senatul UnAȘM, președinte
2. IACOB Mihaela, șef adjunct, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare,
desemnată de Ministerul Educației

3. ROMANCIUC Vera, consultant principal în Serviciul finanțe pentru educație și știiință
agricolă din Direcția finanțe și politici bugetare în cadrul Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, desemnată de Ministerul Finanțelor
4. BOȚAN Igor, dr., directorul executiv al Asociaţiei pentru democraţie participativă
ADEPT, desemnat de fondator
5. ROMANCIUC Lidia, dr., directorul Centrului Proiecte Internaţionale, AȘM, desemnată de
senatul UnAȘM
6. PADURARU Galina, dr. conf. univ., conferențiar universitar la catedra Limbi și literaturi,
facultatea Științe Socioumanistice, UnAȘM, aleasă de adunarea generală a membrilor
consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din senat și din consiliile facultăților
7. CLAPCO Steliana, dr., conferențiar universitar la catedra Biologie, cercet. șt. coordonator în
cadrul Centrului universitar de Genetică Funcțională, facultatea Științe ale Naturii, UnAȘM,
aleasă de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților
studenților din senat și din consiliile facultăților
8. DUCA Maria, acad., rector, UnAȘM
9. ERHAN Ana, șef Direcție Administrare logistică și economică, UnAȘM.
5. În urma examinării planurilor de activitate a Senatului, Consiliului de administraţie, Consiliului de
Asigurare a Calității şi Consiliilor facultăţilor, pentru anul de studii 2017-2018, în scopul reglementării
activității consiliilor menționate, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă planul de activitate, pentru anul de studii 2016-2017 al:
- Senatului universitar (Anexa 1);
- Consiliului de administraţie (Anexa 2);
- Consiliilor facultăţilor (Anexa 3).
2. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului de asigurare a calității pentru anul universitar
2017 - 2018. (Anexa 4.). Secția cercetare, doctorat și managementul calității va organiza și va
monitoriza desfășurarea activităților programate.
3. Responsabilitatea pentru controlul executării prezentei hotărâri se pune în seama prorectorilor.
6. În scopul reglementării activității Consiliului de Administrație, Senatul Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
2. Responsabilitatea de controlul executării prevederilor Regulamentului respectiv se pune în
seama dlui dr. Efim Chilari, prorector relații internaționale.
7. În conformitate cu prevederile Codului educației privind asigurarea calității, Cartei UnAȘM,
cerințelor Sistemului Național de Asigurare a Calității și în rezultatul examinării procedurilor de sistem
PS-2; PS-3, PS- 4; PS-6; PS-7 ; PS-8 și a procedurilor operaționale PO P-11 și PO P-4, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRÂŞTE:
3. Se aprobă:
 procedurile de sistem:
PS-1 Elaborarea, modificarea, retragerea regulamentelor/metodologiilor
PS-2 Elaborarea procedurilor interne
PS-3 Circuitul documentelor în UnAȘM
PS-4 Sesizarea cererilor, reclamațiilor, contestațiilor
PS-6 Aprecierea gradului de satisfacție a studenților
PS-7 Evaluarea nivelului de satisfacție a angajatorului
PS-8 Aprecierea gradului de satisfacție a angajaților
 procedurile operaționale:
PO. P-1 Evaluarea prestației cadrelor didactico-științifice de către studenți
PO. P-4 Evaluarea conducătorilor de doctorat
PO. A-1 Evaluarea cursurilor și a curricula disciplinare

4. Procedurile menționate vor fi puse în aplicare de la data aprobării, conform Matricei
sondajelor realizate în cadrul procedurilor interne de asigurare a calității (responsabili: decanii,
șefii de departamente și șefii de subdiviziuni).
5. Secția cercetare, doctorat și managementul calității va monitoriza aplicarea procedurilor și va
totaliza rezultatele sondajelor obținute (responsabil: șef secție).
6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în seama dnei dr. Tatiana Potîng,
prorector cercetare, doctorat și managementul calității.
8. În urma examinării statului de funcții științifico-didactice, didactice și didactico-auxiliare
pentru anul de
studii 2017-2018, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă statele de funcţii a personalului științifico-didactic, didactic și didactico-auxiliar
pentru anul de studii 2017-2018, conform Anexei.
2. Se vor perfecta ordinele de angajare, contractele individuale.
3. Executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina șefului secției Personal și logistică, Țapu
Lucia.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine prorectorului pentru activ. didactică Port
Angela.
10. În temeiul art. 103, alin. (12) a Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.2014 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante în
Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei, în baza Hotărârii Senatului nr. 8 din 17.08.2017 Cu
privire la optimizarea structurii organizatorice și funcționale a UnAȘM, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se declară vacante şi se anunţă concurs pentru funcţiile de conducere, după cum urmează:
- decan Facultatea Ştiinţe ale Naturii
- decan Facultatea Ştiinţe Exacte
- decan Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
- şef Departament Științe umanistice
- şef Departament Științe biologice și geonomice
- şef Departament Chimie, matematică și informatică.
2. Se constituie Comisia de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţia
de decan şi şef de departament, cu următoare componență:
- Potîng Tatiana, dr., conf. univ., prorector cercetare şi managementul calităţii - preşedinte
- Abdușa Daniela, lector universitar - secretar
Membri:
- Port Angela, dr., conf. univ., prorector pentru activ. didact.
- Revenco Adelina, șef secția Studii
- Țapu Lucia, şef secţia Personal și logistică, președinte comitetul sindical.
3.
Comisia de concurs va afișa un aviz pe pagina web a UnAȘM și la facultățile și
departamentele din cadrul UnAȘM privind deschiderea concursului la posturile de decan și
șefi de departamente vacante și va asigura desfășurarea corectă a concursului.
4.
Responsabilitatea de controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina președintelui
Comisiei de concurs.
11. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 195 din 13.03.2013 Cu privire la
condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ superior de stat cu autonomie
financiară, HG 381 nr. din 13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizarea personalului din unităţile
bugetare, Regulamentului privind condițiile de salarizare și stimulare a personalului Universității
Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Strategică
Instituţională nr. 3 din 23 decembrie 2016, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabilește salariul de funcţie cu cuantumul majorat (K=1,5), în temeiul Anexei nr. 1, pct. 1 din
HG nr. 195 din 13.03.2013, începând cu 01.09.2017, următorilor angajaţi:
- Daniela Elenciuc, dr., conferenţiar universitar
- Aliona Mereuţa, dr., conferenţiar universitar
- Rodica Ciobanu, dr., conferenţiar universitar
- Ilie Boian, dr., conferenţiar universitar
- Spînu Stela, dr., conferenţiar universitar
- Velişco Natalia, dr., conferenţiar universitar.
2. Se aprobă supliment lunar, în mărime de 50% din salariul de funcţie pentru secretar- referent,
ţinând cont de sporirea volumului lucrărilor executate, extinderea zonelor de deservire și a
sarcinilor suplimentare prevăzute în planul operațional pentru anul 2017, în temeiul pct. 10 din
HG nr.195 din 13.03.13, începând cu 01.09.2017. În cazul în care salariatul nu-și îndeplinește
obligațiunile suplimentare, suplimentul poate fi suspendat.
3. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se numește dna Ana ERHAN, şef Direcţia
administrare logistică şi economică.
12. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 195 din 13.03.2013 Cu privire la
condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie
financiară, Regulamentului privind condițiile de salarizare și stimulare a personalului Universității
Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Strategică
Instituţională nr. 3 din 23 decembrie 2016, precum și în baza demersurilor prorectorului pentru
activitatea didactică, dr., conf. univ., Angela Port și șefului de Direcție administrare logistică și
economică, Ana Erhan, în scopul stimulării materiale a angajaţilor, Senatul Universităţii Academiei de
Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se va oferi premiu în valoarea unui salariu lunar dr., Ilie Boian, șef departament, pentru
activitatea în comisia de admitere a UnAȘM.
2. Se vor oferi premii personalului auxiliar implicat în pregătirea blocurilor către anul de
învățământ 2017-2018, conform Anexei.
3. Secția personal şi logistică va perfecta ordinele de premiere.
4. Executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Violeta Rață, contabil-şef UnAŞM.
13. În scopul reglementării procesului de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor
vacante în Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se abrogă Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante în Universitatea Academiei de
Știinţe a Moldovei, aprobat în ședința senatului nr. 1 din 8 septembrie 2015.
2. Se aprobă Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante în Universitatea Academiei de
Știinţe a Moldovei în redacție nouă, conform anexei.
14. În temeiul Ordinului Ministerului Educației, culturii și cercetării nr. 670 din 01.08.2017 Cu
privire la punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 482 din 28.06.2017, Senatul Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă programele de studii superioare în derulare actualizate în conformitate cu
Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior,
aprobat prin HG nr.482 din 28.06.2017, începând cu anul de studii 2017-2018 (Anexa 1).

Preşedinte al Senatului,
dr. hab., prof. univ., acad., rector

DUCA Maria

Secretar al Senatului

ABDUȘA Daniela

