
  

 

 

 

Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

HOTĂRÂRI  

ședința nr. 4 din 26.02.2018 

 

 

1. În baza raportului de evaluare „Realizări şi deficienţe în domeniul priorităţii strategice Excelența 

academică, UnAŞM 2013 - 2018” şi în scopul elaborării unui nou plan de acțiuni pentru 

implementarea obiectivelor strategice în domeniul managementului academic, Senatul Universității 

Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de informaţia „Realizări şi deficienţe în domeniul priorităţii strategice Excelența 

academică, UnAŞM 2013 - 2018”. 

2. Acţiunile planificate pentru implementarea strategiei de dezvoltare a universității în domeniul 

Excelența academică și Inserția absolvenților pe piața forței de muncă au fost  realizate în 

proporție de 90 %.    

3. Secţiile, facultățile şi departamentele universităţii vor înainta propuneri privind obiectivele în 

domeniul managementului academic pentru a fi incluse în noul proiect al Strategiei de 

dezvoltare a UnAŞM pentru anii 2019-2023. 

4. Realizarea hotărârii se pune în sarcina dr., conf. univ. Angela Port, prorector, activitate 

didactică. 

 

2. În baza informației privind activitatea de cercetare în anul 2017 și a raportului privind realizarea 

priorităților strategice Excelența în cercetare-inovare pentru anii 2013-2018, Senatul UnAȘM 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Se ia act de informația prezentată de dna dr. Tatiana Potîng privind activitatea de cercetare în 

anul 2017. 

2. Se ia act de raportul privind realizarea priorităților strategice Excelența în cercetare-inovare, 

2013-2018. 

3. Se aprobă următoarele obiective pentru Planul instituțional de dezvoltare strategică pentru anii 

2018-2023: 

- acreditarea programelor și școlilor doctorale din cadrul consorțiului academic – universitar; 

- dezvoltarea resursei umane; 

- internaționalizarea studiilor de doctorat.  

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei dr. Tatiana Potîng, 

prorector pentru cercetare și managementul calității. 

 

3. În baza Regulamentului privind organizarea sistemului de management al calității în Universitatea 

Academiei de Științe a Moldovei, Senatul UnAȘM HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă Metodologia privind recunoașterea și echivalarea creditelor de studiu transferabile 

la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. 

2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de 

doctorat, ciclul III. 

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei dr., conf. univ. Tatiana 

Potîng, prorector pentru cercetare și managementul calității și dnei dr., conf. univ. Angela 

Port, prorector, activitate didactică. 

 

 

 



4. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 ”Cu privire la modul de funcționare 

a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară”, HG nr. 74 din 

25.01.2007 ”Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea 

instituțiilor de învățământ de stat”, HG nr. 872 din 21.12.2015 ”Cu privire la lucrările și serviciile 

contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de funcționare și utilizare a veniturilor colectate de 

către autoritățile subordonate  Ministerului Educației”, în legătură cu apariția posibilităților de cazare 

în cămin a studenților străini, formarea fondului de investiții din mijloace proprii la data de 

31.12.2017, Senatul UnAȘM HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă taxa  de cazare pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cetățeni străini din alte 

instituții de învățământ cu condiții îmbunătățite de trai (anexa nr. 1, 1.1). 

2. Se aprobă taxa de cazare pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cetăţeni străini din alte 

instituții de învățământ cu condiții îmbunătățite de trai, plus cheltuielile adăugătoare aferente 

cazării (anexa nr. 2, 2.1) și servicii adăugătoare (anexa 3, 3.1). 

3. Se aprobă caietul de sarcini privind achiziționarea bunurilor destinate  amenajării căminul 

studenţesc, et. 2 şi 3 al Blocului A și crearea  locurilor de cazare care vor fi oferite cetăţenilor 

străini  în baza contractelor şi taxelor diferenţiate (anexa nr. 4). 

4. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminului studențesc cu 

modificările ulterioare. 

5. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei Ana Erhan, șef  direcția 

administrare logistică și economică. 

 

5. În temeiul pct. 61 al Planului-cadru  pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - master, 

studii integrate, ciclul III - Doctorat), Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie, 2015, 

Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE: 

1.  Se aprobă planurile de învățământ actualizate la programele ciclul II de studii:  Bioeconomie 

și economie ecologică, Dezvoltare regională și rurală, Comunicare şi mediere interculturală. 

2. Planurile de învățământ actualizate la programele de master:  Bioeconomie și economie 

ecologică, Dezvoltare regională și rurală, Comunicare şi mediere interculturală se vor prezenta 

spre coordonare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

          3. Realizarea hotărârii se pune în sarcina dr., conf. univ. Angela Port, prorector, activitate    

didactică. 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

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

 

          Secretar al Senatului                                                                       POPOVICI Ana-Maria 

                                                  

 


