Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 2 din 23.11.2017
1. În baza informaţiei „Realizări şi deficienţe în domeniul priorităţii strategice Internaţionalizarea
UnAŞM 2013 - 2018” şi în scopul elaborării noilor obiective în domeniul Internaţionalizării, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informaţia „Realizări şi deficienţe în domeniul priorităţii strategice
Internaţionalizarea UnAŞM 2013 – 2018”.
2. Activitatea Secţiei Internaționalizare şi Comunicare, a facultăților şi departamentelor UnAŞM
în domeniul priorităţii strategice Internaţionalizarea UnAŞM pentru perioada 2013 – 2018 se
apreciază ca fiind realizată parțial.
3. Secţia studii va analiza oportunitățile privind dezvoltarea programelor în limbi de circulație
internațională.
4. Secţia Internaţionalizare şi Comunicare va mediatiza și coordona participarea comunității
academice a UnAȘM în diverse programe de mobilitate academică, evenimente ştiinţifice
internaţionale pe pagina web oficială a UnAŞM, reţelele de socializare şi mijloacele massmedia.
5. Secţiile, facultățile şi departamentele universităţii vor înainta propuneri privind obiectivele în
domeniul Internaţionalizării pentru a fi incluse în noul proiect al Strategiei de dezvoltare a
UnAŞM pentru anii 2019-2023.
6. Realizarea hotărârii se pune în sarcina dr. Efim Chilari, prorector.

2. În baza informației privind parcursul UnAȘM în Programul Euroaxess, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația privind parcursul UnAȘM în Programul Euroaxess.
2. A informa periodic cadrele didactico-științifice și de cercetare, școlile doctorale, angajații
subdiviziunilor din cadrul UnAȘM privind oportunitățile Programului Euroaxess (resp: șefii de
departamente, directorii școlilor doctorale, șefii secțiilor).
3. Motivarea cadrelor didactico – științifice și de cercetare, a studenților-doctoranzi în
implicarea inițiativelor Euroaxess (resp: dr. Tatiana Potîng, prorector și dr. Stela Clapco).
4. Grupul de lucru pentru implementarea prevederilor Cartei Europene a Cercetărilor și Codului
de Conduită va elabora, până la 20 decembrie curent, raportul intermediar privind realizarea
Programului Euroaxess, pentru trimestrul II al anului 2017 (resp: dr. Tatiana Potîng, prorector).
5. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei dr. Tatiana Potîng,
prorector pentru cercetare și managementul calității.
3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 355 din 23.12.2005 ”Cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar” cu modificările din data de 06.10.2017; Hotărîrii 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” modificată conform HG766 din 28.09.17; Hotărîrii Nr. 381
din 13.04.2006 ”Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” cu
modificarea prin HG 766 din 28.09.17, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se majorează salariul de funcție pentru personalul de conducere, didactic și științificodidactic începând cu 01 septembrie 2017 conform anexei.

2. Se majorează cuantumul salariului tarifar pe oră pentru personalul încadrat în activitatea
didactică începând cu 01 septembrie 2017.
3. Se stabilește, în limitele fondului de salarizare pentru anul 2017, cuantumul salariului majorat
K=1,35 pentru rectorului și personalul de conducere universității.
4. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se numește dna Violeta Rață, contabil-şef
UnAŞM.
4. În temeiul Ordinului nr. 352 din 08.11.2017 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova Cu privire la modificarea Regulamentului-cadru privind organizarea examenului
de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul nr.1047 din 29 octombrie 2015 și
în scopul bunei organizări a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare
de licenţă în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în revizia a doua.
2. Se va sigura transparența informației prin plasarea prezentului Regulament pe pagina web
oficială a universității.
3. Secţia Studii va monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului în organizarea și
desfășurarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență.
4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei dr. conf. univ. Angela
Port, prorector activitate didactică.
5. În scopul reglementării regimului recunoaşterii și echivalării de către UnAȘM a creditelor de studiu
obținute în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din țară sau de peste hotare, inclusiv în cazul
unor mobilități, conform Codului Educației (nr.152 din 17 iulie 2014), Regulamentului de organizare
a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (ordinul
Ministerului Educaţiei nr. 1046 din 29 octombrie 2015), Regulamentului-cadru cu privire la
mobilitatea academică în învăţământul superior aprobat prin (Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 27
ianuarie 2014), Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea creditelor
de studiu
transferabile la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.
2. Se va asigura transparența informației prin plasarea prezentei Metodologii pe pagina web
oficială a universității.
3. Secţia Studii va monitoriza respectarea prevederilor Metodologiei în organizarea și
desfășurarea procedurii de recunoaştere și echivalare a creditelor de studiu obținute la
instituţii de învăţământ superior din țară sau de peste hotare, inclusiv în cadrul mobilităților
ERASMUS, diverse programe de mobilitate academică, precum și în cazul altor mobilități.
4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei dr. conf. univ. Angela
Port, prorector activitate didactică.
6. În scopul reglementării principiilor şi procedurilor de organizare şi desfăşurare a Spartachiadei
„Mens sana in corpore sano” a cadrelor didactice, colaboratorilor şi studenţilor în cadrul Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea Spartachiadei „Mens sana in corpore sano” a
cadrelor didactice, colaboratorilor şi studenţilor în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
2. Comitetul organizatoric pentru desfăşurarea Spartachiadei va prezenta spre examinare şi
aprobare Programul integral al competiţiilor sportive planificate pentru anul de studii 2017-2018
şi va întreprinde acţiunile respective de realizare ale acestora.
3. Secţia Internaţionalizare şi Comunicare va populariza scopurile şi rolul Spartachiadei şi va
mediatiza desfăşurarea competiţiilor pe pagina web oficială a UnAŞM, reţelele de socializare şi
mijloacele mass-media.
4. Realizarea hotărârii se pune în sarcina dr. Efim Chilari, prorector relații internaționale.

7. În temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
Universității Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin Hotărârea senatului nr. 8/3 din 19 iunie
2015 și ținând cont de remanierile de cadre din UnAȘM și exmatricularea unor studenți (ciclul III) în
legătură cu finalizarea studiilor, în baza deciziei adunărilor generale ale subdiviziunilor universității
sau ale membrilor Școlilor Doctorale, precum și prin votul deschis, liber exprimat și unanim a
membrilor senatului, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se include în componența Senatului dna Rață Violeta, contabil șef UnAȘM.
2. Se substituie dr. Abdușa Daniela din componența Senatului universitar cu dna Ana-Maria
Popovici.
3. Se încheie mandatul cu studenții ciclul III, Kazak Natalia, anul III, Școala Doctorală Științe
Fizice și Munteanu Anastasia, anul I Școala Doctorală Științe Geonomice în senatul UnAȘM.
4. Se desemnează în componența Senatului, studenții ciclul III, după cum urmează:
- Moldovan Lăcrimioara, a. I, ȘD Științe juridice, politice și sociologice;
- Gînsari Irina, a. III, ȘD Științe chimice și tehnologice;
- Eni Mihaela, a. I., ȘD Științe umaniste
5. Popovici Ana Maria se alege în calitate de secretar al Senatului.
6. Secția Personal și logistică va perfecta ordinul de numire în funcție a secretarului Senatului.

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