
 
 

 

 
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

HOTĂRÂRI  
ședința nr. 3 din 12 decembrie 2014 

 

 

1. În urma audierii rapoartelor de cercetare științifică, Senatul Universităţii Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. Se aprobă raportul științific final la proiectul instituțional, cercetări fundamentale, 

“Aspecte funcţionale şi genetico-moleculare ale genomului la floarea-soarelui (Helianthus 

annuus L.)”, 2011-2014, conducător acad. Duca M. 

2. Se aprobă raportul privind activitatea științifică și inovațională a Universității Academiei 

de Științe a Moldovei în anul 2014 și în perioada 2011-2014. 

3. Se aprobă raportul științific final la proiectul pentru tineri cercetători, cercetări aplicative, 

“Expresia genelor implicate în răspunsul defensiv al florii-soarelui la mana (Plasmopara 

halstedii F. Berl et de Toni)”, conducător dr. Șestacova T. 

4. Se aprobă raportul științific final la proiectul bilateral moldo-român, cercetări aplicative,  

„GECOMAP - Analiza polimorfismului genetic intraspecific pentru elaborarea markerilor 

moleculari a unor chemotipuri de plante medicinale şi aromate”, conducător dr. Budeanu 

O. 

5. Se aprobă raportul științific intermediar (etapa a. 2014) la proiectul bilateral moldo-

german, cercetări aplicative, „Utilizarea Microscopului Holografic Digital pentru Studiul 

Țesuturilor Biologice utilizând LabVIEW”, conducător acad. Duca M. 

 

2. În temeiul Cap. III, art. (3), lit. b a Hotărîrii de Guvern Nr. 983 din  22.12.2012 cu 

privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de 

autonomie financiară și în scopul stimulării materiale a angajaților UnAȘM și motivării cadrelor 

didactice, științifice și didactico-științifice de a intensifica activitatea de scriere a proiectelor 

educaționale, de cercetare, utilizare a platformei e-learning și alte facilități TIC în procesul de 

instruire, dezvoltare de doctorate în co-tutelă etc., precum și optimizării și asigurării 

transparenței mecanismului de oferire a premiilor, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. Se aprobă Lista activităților pentru care se vor oferi premii și cuantumul acestora (Anexă). 

2. Se completează Regulamentul cu privire la stimularea muncii, acordarea premiilor şi 

ajutorului material salariaţilor corpului profesoral didactic, personalului administrativ şi 

auxiliar şi Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale 

angajaţilor Centrului universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei cu Lista activităților pentru care se vor oferi premii și cuantumul acestora. 

3. Se vor aduce la cunoștința angajaților prevederile prezentei hotărîri. 

4. Responsabilitatea de diseminare a informației sunt numiți șefii subdiviziunilor universitare. 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

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

 

Secretar Ştiințific al Senatului,                                                                                            

dr., conf. cercet.       CLAPCO Steliana 


