Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 2 din 17 noiembrie 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 învățământ superior din Republica Moldova,
aprobate prin Ordinul ME nr.10 din 14.01.2015 și Hotărârea 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 Școlilor doctorale și a Consiliului Facultății de Științe
Socioumanistice, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se reînoiește mandatul membrilor senatului UnAȘM din rândul studenţilor (ciclul III), după
cum urmează:
- Kazak Natalia, doctorand a. III, Școala Doctorală Științe Fizice
Se desemnează în componența senatului UnAȘM din rândul studenţilor (ciclul III)
- Munteanu Anastasia, doctorand a. I, Școala Doctorală Științe Geonomice.
2. Se substituie din componența Senatului, dr. Melenciuc Dumitru, conf. univ. catedra Limbi și
Literaturi prin dr. Cristei Tamara, conf. univ. catedra Limbi și Literaturi.
3. Se aprobă componența modificată a Senatului UnAȘM, conform Anexei la prezenta hotărâre.
2. În baza raportului privind Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei
resurselor umane în acord cu principiile Codului și Cartei europene a cercetătorilor, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă rezultatele evaluării activității în domeniul implementării Strategiei resurselor
umane în acord cu principiile Codului și Cartei europene a cercetătorilor.
2. Se va definitiva Raportul privind implementarea Strategiei resurselor umane în acord cu
principiile Codului și Cartei europene a cercetătorilor și planul de activitate pentru următorii
2 ani până la 25 noiembrie 2016.
3. Se va transmite raportul Comisiei Europene și se va plasa pe pagina web a universității până
la 30 noiembrie 2016.
4. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dr. Potîng Tatiana, prorector
cercetare și managmentul calității și dr. Chilari Efim, prorector probleme de administrare.
3. În urma audierii raportului privind Totalurile Admiterii – 2016, doctorat și postdoctorat:
probleme și soluții, prezentat de dr. Potîng T., prorector, cercetare și managementul calității, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informația prezentată.
2. Se va fortifica joncțiunea dintre catedrele, decanatele UnAȘM și Școlile doctorale și se vor
organiza ședințe de lucru cu conducătorii de doctorat în scopul identificării candidaturilor
pentru admiterea la ciclul III din anul viitor (Responsabili: dr. Potîng T., prorector, cercetare
și managementul calității, Oltu Claudia, șeful secției Cercetare, doctorat și instruire
continuă, decanii, directorii și secretarii Școlilor Doctorale).
3. În scopul atragerii doctoranilor străni, se vor perfecta și transmite mesaje în diverse
universități străine, în special cele cu care Universitatea are acorduri de colaborare

(Responsabili: secția Cercetare, doctorat și instruire continuă și secția Relații internaționale
și informatizare).
4. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dr. Potîng Tatiana, prorector
cercetare și managmentul calității și dr. Chilari Efim, prorector probleme de administrare.
4. În temeiul prevederilor Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de
înaltă calificare (Anexa 3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova) și
dezideratelor Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea
gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova (Aprobat prin
Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 25 noiembrie
2004 cu modificările ulterioare), precum și rezultatele votului secret al membrilor senatului (procesverbal nr. 2 din 17.11.2016 privind rezultatele votării a Comisiei de numărare a voturilor), Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se recomandă candidatura dr. hab. Nedealcov Maria, profesor universitar catedra Ecologie şi
Ştiinţe ale Mediului pentru conferirea titlului științifico-didactic de profesor universitar la
profilul 153. Geografie.
2. Se va înainta Ministerului Educației și Consiliului Național pentru Acreditare şi Atestare spre
examinare dosarul dnei Nedealcov M. și demersul instituției privind conferirea titlului
științifico-didactic de profesor universitar.
5. În temeiul prevederilor Regulamentui privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific
de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiintifico-didactice a
CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7) cu modificările și completările ulterioare, precum
și în baza demersului parvenit de la Consiliul Științific al Centrului universitar de Genetică
funcțională, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă componența nominală a Seminarului Științific de Profil la specialitățile: 162.01.
Genetică vegetală și 162.02. Genetica omului şi animalelor, după cum urmează:
1. Duca Maria, academician, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, președinte
2. Palii Andrei, membru corespondent, doctor habilitat în biologie, profesor universitar,
vicepreședinte
3. Port Angela, doctor în biologie, conferențiar universitar, secretar
4. Micu Vasile, academician, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător
5. Palii Ina, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar
6. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în medicină, profesor universitar
7. Rotaru Tudor, doctor habilitat în agricultură
8. Șestacova Tatiana, doctor în biologie
9. Clapco Steliana, doctor în biologie, conferențiar cercetător
10. Stratan Valentina, doctor în biologie
11. Sacara Victoria, doctor în medicină, conferențiar universitar
12. Zgardan Dan, doctor în biologie, conferențiar universitar
13. Elenciuc Daniela, doctor în biologie, conferențiar universitar
14. Levițchi Alexei, doctor în biologie
2. Se va înainta Consiliului Național pentru Acreditare şi Atestare solicitarea de a institui în
cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitățile
162.01. Genetică vegetală și 162.02. Genetica omului şi animalelor în componența nominalizată.
6. În temeiul prevederilor art. 106, alin. (7) a Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152
din 17.07.2014 și în baza informației privind veniturile colectate de la darea în locaţiune a spaţiilor
aflate în gestiunea Universităţii, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:

1.

Se avizează pozitiv darea în locațiune a spaţiilor neutilizate ale Universităţii AȘM și
semnarea contractelor de locaţiune cu următorii agenţi economici:
n/o
1
2
3
4

5

Denumirea
spațiului
Sala sport
Încăperi de
producere
Încăperi de
producere
Spațiu pentru
amplasarea
aparatului de
cafea
Librărie

Adresa imobilului
Str. Gh. Asachi
62/6
Str. Academiei 3/2
Str. Academiei 3/2
Str. Academiei 3/2

Potențial
arendaș
SRL ”XTZ
sport”
SRL
”Gronislux”
SRL AutoPower”
SRL ”Djarvis”

Suprafața,
m2
540,44
176,2
112,16
2,00

Perioada de
locațiune
01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017

șos. Hîncești 55/4

ÎI Batîr
21,76
01.01.2017Alexei”
31.12.2017
2. Se va înainta propunerea de dare în locațiune a spaţiilor neutilizate ale Universităţii spre
examinare și aprobare în ședința Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională.
3. Se va informa fondatorul privind decizia finală.
7. În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1) a Codului Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152
din 17.07.2014, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se avizează pozitiv Metodologia de salarizare și stimulare a personalului Universității
Academiei de Științe a Moldovei, conform anexei la prezenta hotărâre.
2. Se va înainta Metodologia spre examinare și aprobare în ședința Consiliului pentru dezvoltare
strategică instituţională.

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

DUCA Maria

Secretar al Senatului, dr.

ȘESTACOVA Tatiana

