Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 1 din 9 septembrie 2016
1. 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 Hotărîrea Senatului din sedința nr. 8, 19 iunie 2015,
Regulamentului de funcționare a Consiliului de Asigurare a Calității în UnAȘM, precum și în baza
demersurilor parvenite din cadrul faculăților universitare, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se reînoiește mandatul membrilor senatului UnAȘM din rîndul studenţilor, după cum urmează:
- Podgornîi Daniel, ciclul II specialitatea chimie, anul I;
- Curagau Mihai, student, ciclul I, anul III, specialitatea Geografie;
- Badrajan Vladimir, student anul III, specialitatea Filozofie;
Se desemnează în componența senatului UnAȘM din rîndul studenţilor
- Meriacri Maria, student, ciclul II, anul II, program masterat Dezvoltare regională și rurală;
- Vizitiu Liliana, studentă anul III, 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 III, specialitatea Limba şi literatura română, limba engleză;
Roșca Mariana, student ciclul II, a. II, program de masterat Dezvoltare regională și rurală;
3. Se reînoiește mandatul membrilor Consiliului de Asigurare a Calității din rîndul studenţilor, după
cum urmează:
- Fratea Adrian, sudent ciclul II, a. I, program Dezvoltare rurală și regională.
- Buţco Oxana - student, an. II, Specialitatea Chimie
4. Se reînoiește mandatul membrilor Consiliului Facultăților din rîndul studenţilor, după cum
urmează:
- Consiliul Facultății Științe ale Naturii - Zara Ion, sudent ciclul II, a. I, program Biologie
Moleculară.
- Consiliul Facultăţii Ştiinţe Exacte - Lungu Felicia, master an.II, Specialitatea Matematică şi
Informatică; Podgornîi Daniel, master an.I, Specialitatea Chimie; Bodac Dumitru, licenţă, an.II,
Specialitate Informatică.
5. Se reînoiește mandatul membrilor Comisiei de Etică a UnAȘM din rîndul studenţilor, după cum
urmează:
- Nastasiu Ana, studentă anul II, specialitatea Informatică.
- Gutium Sofia, studentă anul III, specialitatea Filosofie
6. Se aprobă componența nominală a Senatului UnAȘM, Consiuliului de Administrație a UnAȘM,
Consiliului de Asigurare a Calității, Comisiei de Etică, conform Anexelor 1-4 la prezenta hotărîre.
2. În urma audierii raportului privind Totalurile Admiterii – 2016, studii superioare de licenţă şi
masterat: probleme și perspective de eficientizare a procesului de recrutare a studenților, prezentat de
secretarul comisiei de admitere, dr. Velișco Natalia, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informația prezentată.

2. În scopul eficientizării procesului de recrutare a studenților, până la finele anului, se vor
elabora rapoartele de autoevaluare a programelor de studii, universității (Responsabili:
prorectorii, șefii de subdiviziuni, decanii, șefii de catedre).
3. Fiecare Facultate, secție, va planifica și va realiza activități de promovare a imaginii
universității (Responsabili: șefii de subdiviziuni, decanii).
4. Se va intensifica implicarea Senatului Studențesc în activități de promovare.
3. În urma examinării planurilor de activitate a Senatului, Consiliului de administraţie,
Consiliului de Asigurare a Calității şi Consiliilor facultăţilor și planul activităților extracurriculare,
pentru anul de studii 2016-2017, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă planul de activitate, pentru anul de studii 2016-2017 al:
- Senatului universitar (Anexa 1);
- Consiliului de administraţie (Anexa 2);
- Consiliului de Asigurare a Calității (Anexa 3);
- Consiliilor facultăţilor (Anexa 4).
4. În urma examinării statului de funcții științifico-didactice, didactice și didactico-auxiliare
pentru anul de
studii 2016-2017, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă statele de funcţii a personalui științifico-didactic, didactic și didactico-auxiliar
pentru anul de studii 2016-2017, conform Anexei.
2. Se vor perfecta ordinele de angajare, contractele individuale.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina șefului secției Personal și logistică, Țapu
Lucia.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri revine prorect. pentru activ. didactică Port
Angela.
5. În temeiul art. 103 alin. (3), lit. h) a Codulului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152 din
17.07.2014) și în baza hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (proces verbal
nr. 4 din 6 septembrie 2016), 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. PROHNIȚCHII Valeriu, ex-consilier al Prim-ministrului RM, economist, desemnat 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. RAȚĂ Violeta, șef secție Contabilitate și finanțe, UnAȘM

6. În vederea realizării prevederilor Codului Educației nr. 152 din 17.07.14 (art. 94),
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Secțiunea I) aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 și Regulamentului instituţional privind organizarea
şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (Secțiunea I), ținând cont de propunerile privind completarea și modificarea unor prevederi
din Regulamentul intern de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat,
ciclul III parvenite de la școlile doctorale și în scopul îmbunătățirii procesului de desfășurate a
admiterii la studii superioare de doctorat în anul 2016-2017, Senatul Universității Academiei de Științe
a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se abrogă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de
doctorat, ciclul III, aprobat în ședința senatului nr. 2 din 7 octombrie 2015.
2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de
doctorat, ciclul III cu modificări și completări, conform Anexei.
3. Noua variantă a Regulamentului nominalizat se va pune în aplicare din data aprobării.
4. A informa școlile doctorale privind completările și modificările aprobate (responsabil: Secția
cercetare, doctorat și formare continuă).
7. În temeiul prevederilor art. 83, 113, 114 a Codului Educației al Republicii Moldova (nr. 152 din
17.07.2014) și a Hotărârii de Guvern nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor
de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a
Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii
programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare
continuă, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. A iniția procedura de evaluare internă a calităţii și a elabora Rapoartele de autoevaluare în
vederea acreditării instituției și programelor de studii la ciclul I (învățământ superior de licență)
și ciclul II (învățământ superior de master), după cum urmează:
a) Ciclul I
421.1 Biologie
444.1 Informatică
421.2 Biologie moleculară
442.1 Chimie
424.1 Ecologie
441.1 Fizică
425.1 Geografie
221.1 Filosofie
443.1 Matematică
222.1 Limbi şi literaturi
b) Ciclul II
Biologie
Biologie moleculară
Bioeconomie și economie ecologică
Ştiinţe ale mediului
Dezvoltarea rurală și regională
Demografie
Comunicare și mediere interculturală
Chimie
Lingvistica contrastivă în context multilingv
Fizică
Globalizare: istorie, politici,culturi europene
Matematică şi Informatică
Securitate naţională
Informatică aplicată
2. Catedrele universitare vor elabora rapoartele de autoevaluare pe programe de studii, iar
facultățile și secțiile vor elabora raportul de autoevaluare a instituției, în conformitate cu
standardele de acreditare, criteriile şi indicatorii reflectați în Metodologia, aprobată prin HG nr.
616 din 18.05.2016 și Ghidul de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior, aprobat
de Consiliul de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Profesional (ANACIP), proces verbal nr. 9 din 23.06.2016.
3. Responsabili de calitatea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii și veridicitatea
informațiilor prezentate se numesc șefii de catedre.
4. Responsabili de calitatea rapoartelor de autoevaluare a instituției și veridicitatea informațiilor
prezentate se numesc decanii și șefii de secții.
5. Rapoartele de autoevaluare vor fi elaborate până la data de 10 decembrie 2016.

6. Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii se vor coordona cu prorectorii și se vor
analiza în cadrul ședințelor Comisiilor de Asigurare a Calității a facultății în perioada 10-20
decembrie 2016.
7. Rapoartele de autoevaluare a instituției se vor coordona cu prorectorii și se vor analiza în cadrul
ședinței Consiliului de Asigurare a Calității în perioada 10-20 decembrie 2016.
8. Consiliul/Comisiile de Asigurare a Calității vor examina şi vor analiza structura și conţinutul
raportului din punct de vedere al corespunderii cu fiecare standard de acreditare în parte și cu
cerințele Metodologiei și Ghidului, corectitudinii și veridicității informației prezentate, precum
și a existenței documentelor de referință corespunzătoare.
9. Rezultatele autoevaluării se vor prezenta de către prorectorul, cercetare și managementul
calității în şedinţa Senatului din luna decembrie.

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

DUCA Maria

Secretar al Senatului, dr.

ȘESTACOVA Tatiana

