
 
 

 

 
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

HOTĂRÂRI  
ședința nr. 1 din 1 septembrie 2015 

 

 

1. În temeiul prevederilor art. 103, alin. (2) a Codului Nr. 152 din  17.07.2014 educaţiei al 

Republicii Moldova, Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de 

conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova (Ordin ME nr.10 din 

14.01.2015), precum și regulamentului intern aprobat în sedința senatului nr. 8 din 19 iunie 2015 și în 

baza extraselor proceselor verbale ale ședinței Consiliilor studenţești ale facultăţilor Senatul 

Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. Se reînoiește mandatul membrilor senatului UnAȘM din rîndul studenţilor, după cum urmează: 

- Podgornîi Daniel, ciclul I specialitatea chimie, anul III; 

- Ciochină Mariana, student, ciclul II, anul II, program masterat Bioeconomie și economie 

ecologică; 

- Curagau Mihai, student, ciclul I, anul II, specialitatea Geografie; 

- Badrajan Vladimir, student anul II, specialitatea Filozofie; 

- Guțu Alexandra, studentă anul II, specialitatea Limba şi literatura română, limba engleză. 

2. Se reînoiește mandatul membrilor Consiliului de Administrație a UnAȘM din rîndul studenţilor, 

după cum urmează: 

- Bîrcă Tamara, studentă anul II, specialitatea Limba şi literatura română, limba engleză;  

- Roșca Mariana, student ciclul II, a. I, program de masterat Dezvoltare regională și rurală; 

Se substituie studenta ciclului II Ana Cîșlari din componența Consiliului de Administrație a 

UnAȘM prin studenta ciclului II, a. I, program de masterat Dezvoltare regională și rurală Roșca 

Mariana. 

Se substituie șefii de subdiviziuni din componența Consiliului de Administrație prin decanii 

facultăților UnAȘM, după cum urmează: 

- dr. Elenciuc Daniela, decan Facultatea Științe ale Naturii 

- dr. Ciobanu Rodica, decan Facultatea Științe Socioumaniste 

- dr. Coropceanu Eduard, decan Facultatea Științe Exacte 

3. Se reînoiește mandatul membrilor Comisiei de Etică a UnAȘM din rîndul studenţilor, după cum 

urmează: 

- Gutium Sofia, studentă anul I, specialitatea Filosofie. 

Se substituie studenta ciclului II Morăraşu Ecaterina din componența nominală a Comisiei de 

Etică a UnAȘM, prin studenta a. I, specialitatea Informatică Nastasiu Ana. 
 

4. Se aprobă componența nominală a Senatului UnAȘM, Consiuliului de Administrație a UnAȘM, 

Comisiei de Etică, conform Anexelor 1-3.  

 

2. În urma examinării planurilor de activitate a Senatului, Consiliului de administraţie şi 

Consiliilor facultăţilor și planul activităților extracurriculare, pentru anul de studii 2015-2016, Senatul 

Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă planul de activitate, pentru anul de studii 2015-2016 al: 

- Senatului universitar (Anexa 1); 

- Consiliului de administraţie (Anexa 2); 

- Consiliilor facultăţilor (Anexa 3). 



3. În scopul optimizării structurii și funcționării Sistemului de Management al Calității al 

Universității Academiei de Științe a Moldovei, racordării la actele normative în vigoare și specificării 

atribuțiilor noilor structuri SMC, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă declarația rectorului cu privire la politica UnAȘM în domeniul calității. 

2. Se abrogă Regulamentul privind Sistemul de Management al Calităţii în Universitatea 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat în ședința senatului nr. 1 din 28 august 2012. 

3. Se abrogă Regulamentul de funcţionare a Consiliului de Asigurare a Calităţii în Universitatea 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat în ședința senatului nr. 1 din 28 august 2012. 

4. Se aprobă Regulamentul privind organizarea Sistemului de Management al Calităţii în 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

5. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului de Asigurare a Calităţii în Universitatea 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

6. Se vor opera modificările de rigoare în structurile Sistemului de Management al Calității și se 

vor înainta spre aprobare în ședința senatului. 

7. Se aprobă nomenclatorul procedurilor interne de asigurare a calității. 

8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina prorectorului cercetare și 

managmentul calități, dr. Potîng Tatiana. 

5. În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor 

didactice în instituţiile de învăţămînt superior (Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 21 

septembrie 2010) și Codul cu privire la Știință și inovare, în temeiul demerselor de la Consiliile 

Facultăților și Consiliul științific al Centrului de Biologie Moleculară și în baza rezultatelor votării 

deschise a membrilor Senatului, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Se declară vacante şi se anunţă concurs pentru ocuparea posturilor didactice, după cum 

urmează:  

Catedra Biologie 

- conferenţiar universitar – 2,5 

Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului 

- conferenţiar universitar – 0,5 

- profesor universitar – 0,5 

Catedra Matematică şi Informatică 
- conferenţiar universitar – 2,0 

- profesor universitar – 0,5 

Catedra Fizică şi Chimie 
- conferenţiar universitar – 1,25 

- profesor universitar – 0,75 

Catedra Filosofie, istorie şi metodologia cercetării 

- conferenţiar universitar – 1,5 

- profesor universitar – 1,0 

Catedra Limbi şi Literaturi 
- conferenţiar universitar – 0,75 

- profesor universitar – 0,25 

4. În urma examinării audierii evidenţei orelor şi statelor de funcţii pentru noul an de studii, 

Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. Se aprobă statele de funcţii a personalui didactic și didactico-auxiliar pentru anul de studii 

2015-2016, conform Anexei. 

2. Se vor perfecta ordinele de angajare, contractele individuale. 

3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina șefului secției Resurse umane și logistică, 

Vasilieva S. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri revine prorect. pentru activ. didactică Port A 
 



2. Se declară vacante şi se anunţă concurs pentru ocuparea posturilor științifice din cadrul 

Centrului universitar de Biologie Moleculară, după cum urmează:  

- cercetător ştiinţific principal – 0,5 

- cercetător ştiinţific coordonator – 1,0 

- cercetător ştiinţific – 6,0 

- cercetător ştiinţific stagiar – 4,0 

3. Se va publica avizul în ziar și pe pagina web a UnAȘM.  

4. Se constituie Comisia de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în posturile 

didactice și didactico-științifice, cu următoare componență:   

- Port Angela, dr., conf. univ., prorector pentru activ. didact. - preşedinte 

- Vasilieva Silvia,  şef secţia Resurse umane și logistică, președinte sindicate - secretar 

Membri: 

- Revenco Adelina, șef secția Studii  

- Ciobanu Rodica , dr., decan, Facultatea Știinţe Socioumanistice 

- Boian Ilie, dr., șef catedră, Ecologie și Științe ale mediului. 

5. Se constituie Comisia de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în posturile 

științifice, cu următoare componență:   

- Potîng Tatiana, prorector cercetare și managementul calității, președinte 

- Vasilieva Silvia,  şef secţia Resurse umane și logistică, președinte sindicate - secretar 

Membri: 

- Clapco Steliana, secretar șt. CBM 

- Oltu Claudia, șef secție Cercetare, doctorat și formare continuă 

- Cepoi Liliana, dr. cadru didactic Facultatea Științe ale Naturii 

 

6. În scopul reglementării procesului de desfășurare a concursului de ocupare a posturilor 

vacante în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Senatul Universității Academiei de Științe a 

Moldovei HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante în Universitatea Academiei de 

Științe a Moldovei, conform anexei. 

 

7. În temeiul Codului Educației (nr.152 din 17 iulie 2014 ) și Regulamentului-cadru cu privire la 

organizarea ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 

28 iulie 2015 și în scopul reglementării procesului de organizare a studiilor superioare de masterat, 

Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă Regulamentul de organizare a studiilor superioare la ciclul II, masterat în 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, conform anexei. 

 

8. În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 195 din 13.03.2013 Cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie 

financiară și Regulamentului cu privire la stimularea muncii, acordarea premiilor şi ajutoarelor 

materiale salariaților corpului profesoral-didactic, personalul administrativ și auxiliar, aprobat la 

ședința Senatului nr. 8 din 27 mai 2013, precum și în baza demersului înaintat de prorectorul pentru 

activitate didactică, în scopul remunerării și stimulării cadrelor didactice și a personalului auxiliar 

didactic implicat activ în activități de promovare a imaginii universității, Senatul Universităţii 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. Se vor acorda premii nominale angajaților UnAŞM, după cum urmează:  

- Revenco Adelina, lector, sef secția Studii – 1000 lei 

- Ciobanu Rodica, dr., conf. univ., decan  – 800 lei; 

- Coropceanu Eduard, dr., conf. univ., decan – 800 lei; 

- Elenciuc Daniela, dr., decan – 800 lei; 

- Boian Ilie, dr., conf. univ., șef catedră – 500 lei; 

- Budeanu Oleg, dr., conf. univ., șef catedră – 500 lei; 

- Mereuța Aliona, dr., conf. univ., șef catedră – 500 lei; 



- Corlat Andrei, dr., conf. univ., șef catedră – 500 lei; 

- Spînu Stela, dr., conf. univ., șef catedră – 500 lei; 

- Bobînă Gheorghe, dr. hab., prof. univ., șef catedră – 500 lei. 

- Domenco Rodion, metodist – 800 lei. 

2. Secția Resurse umane și logistică va perfecta ordinele corespunzătoare. 

3. Executarea  prezentei  hotărîri  se pune în sarcina dnei Rață Violeta, contabil-şef UnAŞM. 

 

9. În urma examinării planului activităților extracurriculare pentru anul de studii 2015-2016, 

Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă planul activităților extracurriculare pentru anul de studii 2015-2016, conform anexei. 

 

10. În urma examinării demersurilor înaintate de decanii facultăților universității privind 

aprobarea listelor bursierilor, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

 Se aprobă aproba listele persoanelor ce vor beneficia de burse de studii pentru anul de 

învățămînt 2015-2016 (conform Anexei 1-3 la prezenta hotărîre). 

 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

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

 

 

Secretar Ştiințific al Senatului,                                                                                            

dr., conf. cercet.       CLAPCO Steliana 

 


