Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 3 din 22 decembrie 2015
1. În urma examinării Raportului privind activitatea de cercetare științifică în anul 2015, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Raportul cu privire la activitatea de cercetare științifică în anul 2015 (Anexă la
prezenta Hotarîre).
2. În temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru alegerea în funcții didactice, constituită prin
ordinul nr. 01/cn-48a din 01.10.2015 (procesul verbal al ședinței Comisiei de concurs nr.1 din 2
decembrie 2015), a rezultatelor votării membrilor Senatului, consemnate în decizia Comisiei de
numărare a voturilor (procesul verbal al ședinței Comisiei de numărare a voturilor nr. 2 din 22
decembrie 2015) și a prevederilor 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 Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a
posturilor vacante în UnAȘM (aprobată în ședinta senatului nr. 1 din 8.09.2015), Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se declară aleși în postul de:
- conferenţiar universitar, Catedra Biologie, dr. Cepoi Liliana, dr. Elenciuc Daniela, dr.
Andronic Larisa, dr. Vrabie Valeria;
- conferenţiar universitar, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului, dr. Bejan Iurie;
- profesor universitar, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului, dr. hab. Nedealcov Maria;
- conferenţiar universitar, Catedra Matematică şi Informatică, dr. Izbaş Olga, dr. Izbaş
Vladimir;
- conferenţiar universitar, Catedra Fizică şi Chimie, dr. Druţă Vadim, dr. Mereuţă Aliona, dr.
Dragancea Diana;
- profesor universitar, Catedra Fizică şi Chimie, dr. hab. Arîcu Aculina;
- conferenţiar universitar, Catedra Filosofie, istorie şi metodologia cercetării dr. Sprîncean
Serghei, dr. Cosmescu Alexandru, dr. Gaiciuc Victor, dr. Lozovanu Dorin;
- profesor universitar, Catedra Filosofie, istorie şi metodologia cercetării dr. hab. Juc Victor;
- conferenţiar universitar, Catedra Limbi şi Literaturi, dr. Potîng Tatiana și dr. Ciobanu
Olesea.
2. Se vor perfecta contractele de angajare și se vor face înscrierile corespunzătoare în carnetele de
muncă a persoanelor nominalizate.
3. Controlul asupra executării hotărîrii se pune în responsabilitatea șefului secţiei Resurse umane
și logistică, Țapu Lucia.
3. În temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru alegerea în funcții științifice, constituită prin
ordinul nr. 01/cn-48a din 01.10.2015 (procesul verbal al ședinței Comisiei de concurs nr.1 din 30
noiembrie 2015), a rezultatelor votării membrilor Senatului, consemnate în decizia Comisiei de
numărare a voturilor (procesul verbal al ședinței Comisiei de numărare a voturilor nr. 3 din 22
decembrie 2015) și a prevederilor Codului Nr. 259 din 15.07.2004 cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova și Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a
posturilor vacante în UnAȘM (aprobată în ședinta senatului nr. 1 din 8.09.2015), Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:

1. Se declară aleși în postul de:
- cercetător ştiinţific principal, Centrul de Biologie Moleculară, acad. Duca Maria;
- cercetător ştiinţific coordonator, Centrul de Biologie Moleculară, dr. Port Angela și dr.
Budeanu Oleg;
- cercetător ştiinţific, Centrul de Biologie Moleculară, Abdușa Daniela, Martea Rodica, Mutu
Ana, Cernolev Elena, Țapu Lucia;
- cercetător ştiinţific stagiar, Centrul de Biologie Moleculară, Tabără Olesea.
2. Se vor perfecta contractele de angajare și se vor face înscrierile corespunzătoare în carnetele de
muncă a persoanelor nominalizate.
3. Controlul asupra executării hotărîrii se pune în responsabilitatea șefului secţiei Resurse umane
și logistică, Țapu Lucia.
4. În temeiul 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 Hotărîrea
Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 25 noiembrie 2004 cu
modificările ulterioare), a rezultatelor votării membrilor Senatului, consemnate în decizia Comisiei de
numărare a voturilor (procesul verbal al ședinței Comisiei de numărare a voturilor nr. 4 din 22
decembrie 2015), Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se recomandă candidatura dr. hab. Bahnaru Vasile, profesor universitar, catedra Limbi şi
Literaturi la conferirea titlului științifico-didactic de profesor universitar la profilul 621. Științe
ale limbajului.
2. Se recomandă candidatura dr. hab. Manic Ștefan, conferențiar universitar, catedra Biologie la
conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar la profilul 164. Biologie
vegetală.
5. În urma examinării Strategiei de formare continuă în cadrul Universității Academiei de Științe
a Moldovei, elaborată în corelație cu prevederile Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”
(aprobată prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012), Codului nr. 259-XV din 15 iulie 2004 cu privire la
știință și inovare al Republicii Moldova, Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova
(aprobată prin HG nr. 944 din 14 noiembrie 2014) și Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Strategia de formare continuă în cadrul Universității Academiei de Științe a
Moldovei, conform Anexei la prezenta Hotarîre.
6. În baza raportului privind evaluarea stării actuale a implementării TIC în activitatea de
instruire, cercetare și managment în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația prezentată. Se vor elabora planuri orientate spre mobilizarea angajaților
UnAȘM pentru valorificarea Tehnicilor Informaționale și Comunicaționale (TIC) și sporirea
eficienței managementului universitar și calității studiilor la toate nivelele de instruire. Se va
spori securitatea și responsabilitatea personală a angajaților pentru utilizarea individuală a
tehnicii de calcul.
2. Centrul de Biologie Moleculară și Facultatea de Științe Exacte va studia oportunitățile oferite de
programul LabView și va implementa soluțiile digitale ale softului pentru sporirea aptitudinilor
de cercetare ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor.
Responsabili: coordonatorul Centrului de Biologie Moleculară, acad. Duca M. și decanul
Facultății Științe Exacte, dr. Mereuța Aliona.
3. Secția Contabilitate și Finanțe și secția Resurse uname și logistică vor analiza și vor propune spre
implementare servicii suplimentare oferite de programul 1C în managementul financiar și cel al
resurselor umane, elaborând în luna ianuarie caietul de sarcini pentru ajustarea funcțiilor.

Responsabili: prorector administrare Erhan Ana, șeful secției Contabilitate și Finanțe Rață
Violeta.
4. Fiecare facultate va planifica și va realiza pînă la finele anului de studii 2015-2016 o
videoconferință (științifică, organizatorică, de promovare etc.)
Responsabili: decanii facultăților
5. Colaboratorii secţiei RII, responsabili de TIC vor continua să dezvolte pagina web a universităţii
prin dinamizarea acesteia şi transferul accentelor de pe componenta distribuitor de informaţie pe
componenta implicare prin introducerea mini filmuleţelor despre UnAŞM, facebook,
odnoklassniki, etc, sporind vizibilitatea şi amplificînd feedback-ul.
Responsabili: prorectorii UnAȘM și șeful secţiei Relații internaționale și informatizare.
6. De completat Biblioteca virtuală cu toate resursele metodico-didactice existente în UnAȘM și cu
studii noi și de efectuat conexiunea bibliotecii cu plaforma educațională.
Responsabil: șeful secţiei RII
7. Colaboratorii secţiei RII, responsabili de TIC vor finaliza dezvoltarea sistemului de Baze de date
și vor elabora toate conexiunile și nivelele de acces.
Responsabili: prorectorii UnAȘM și șeful secţiei Relații internaționale și informatizare
8. Fiecare catedră va planifica completarea (integrală sau parţială) a tuturor cursurilor care se vor
preda în semestrul de primăvară, termenul de realizare – 31 mai 2016.
Responsabili: Şefii de catedre
9. Secția Cercetare, doctorat și instruire continuă se va include în amplasarea pe platformă a
cursurilor și în managmentul academic la nivelul studiilor doctorale cu utilizarea TIC.
Responsabil: șeful secţiei Cercetare, doctorat şi instruire continuă
10. De a organiza în perioada lunilor ianuarie-februarie 2016 treninguri (pentru cadrele didactice,
pentru metodişti şi laboranţi) privind oportunitățile platformei și cu sarcinile care urmează să le
realizeze valorificînd e-learning UnAŞM; Biblioteca virtuală; Bazele de date, etc.
Responsabil: secţia Cercetare, doctorat şi instruire continuă
11. În planurile operaționale a fiecărui angajat pentru anul 2016 să fie incluse sarcini ce ţin de
valorificarea TIC şi formarea continuă în acest domeniu.
Responsabili: Prorectorii UnAŞM
12. Colectivul CBM va implementa în regim de urgenţă (ianuarie-februarie) toate oportunităţile
platformei şi a altor resurse digitale deschise în managementul datelor şi managementul
administrativ al cercetării. Fiecare angajat va deschide contul personal în sistemul Research gate,
Orcid, etc. contribuind astfel la promovarea cercetării şi imaginii Centrului.
Responsabil: Secretarul ştiinţific al CBM, dr. S. Clapco
13. Stimularea studenților de la toate nivelele de studii (licență, masterat, doctorat) să audieze
cursuri on-line certificate, ce se vor credita.
Responsabili: decanii facultăților, secția Cercetare, doctorat şi instruire continuă
14. Intensificarea colaborării cu instituțiile membre ale Școlilor Doctorale, în contextul creării unor
portale unice pentru doctoranzi.
Responsabili: responsabili de TIC, secția Cercetare, doctorat şi instruire continuă
7. În baza Hotărîrii de Guvern nr. 724 din 26 iunie 2006 cu privire la veniturile colectate ale
organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu modificările aprobate prin Hotărîrea
nr. 803 din 29 octombrie 2015, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei,
HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Planul de acțiuni pentru sporirea volumului veniturilor colectate din servicii prestate
contra plată, conform Anexei.
8. În urma examinării propunerilor parvenite de la catedrele din cadrul Universității, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Programul desfăşurării activităţilor ştiinţifice pentru anul 2016 (Anexă).

9. În legătură cu modificarea organigramei Consiliului de Asigurare a Calității, în temeiul actelor
normative interne privind Sistemul de Management al Calității și în baza demersurilor parvenite din
cadrul faculăților universitare, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Componenţa modificată a Consiliului de Asigurare a Calităţii (Anexă).
10. În legătură cu modificarea organigramei Consiliului de Asigurare a Calității, în temeiul
actelor normative interne privind Sistemul de Management al Calității, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Planul de activitate al Consiliului de Asigurare a Calității pentru anul de studii 20152016 (Anexă).
11. În vederea stabilirii regulilor generale de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare
a studiilor superioare de licenţă în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, conform
prevederilor Codului Educației nr. 152 din 17.07.14 și ordinului Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 29
octombrie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare
a studiilor superioare de licenţă, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei,
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare
de licenţă în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prevederilor Regulamentului respectiv revine dnei dr. Port Angela,
prorector pentru activitate didactică.
12. În conformitate cu prevederile Codului Educației nr. 152 din 17.07.14 și ordinului
Ministerului Educaţiei nr. 1046 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea Regulamentului de
organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare a studiilor în baza sistemului naţional de credite de
studiu la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prevederilor Regulamentului respectiv revine dnei dr. Port Angela,
prorector pentru activitate didactică.
13. În temeiul art. 104 alin. (1) lit. e) a Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.14, ca urmare a examinării modalității de remunerare şi stimulare a muncii personalului UnAȘM
pentru anul 2016 elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 355 din 23.12.2005 Cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 Cu privire la
condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, Hotărârii Guvernului nr. 195
din 13.03.2013 Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt
superior de stat cu autonomie financiară, Hotărârii Guvernului nr. 47 din 12.01.2007 Cu privire la
salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la
bugetul de stat, cu completările şi modificările ulterioare și ale Regulamentului cu privire la stabilirea
premiilor şi ajutoarelor materiale personalului cu funcţii de conducere, corpul profesoral-didactic,
personalul didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc al Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei şi Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor
Centrului universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei aprobate
prin Hotărîrea nr. 37 din 23.02.12 a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică și
ținînd cont de demersurile șefilor de subdiviziuni și administrației universității, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se avizează pozitiv și se recomandă spre examinare în ședința Consiliului de Dezvoltare
Strategică Instituțională modalitatea de remunerare şi stimulare a muncii personalului UnAȘM
pentru anul 2016 (Anexa 1).

14. În urma examinării calculelor privind taxele pentru servicii cu plată oferite de Universitatea
Academiei de Științe a Moldovei în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.724 din 26 iunie 2006 cu privire la
veniturile colectate ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu modificările și
completările ulterioare, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă cuantumul taxelor la serviciile prestate contra plată conform Anexei.
2. Se va respecta corectitudinea modului de formare și utilizare a veniturilor colectate în
conformitate cu legislația în vigoare.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina contabilului șef Rață Violeta
15. În vederea optimizării structurii organizaționale a Universității Academiei de Științe a
Moldovei, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă organigrama Universității Academiei de Științe a Moldovei (Anexă).
2. Se va prezenta organigrama Universității Academiei de Științe a Moldovei spre examinare și
aprobare în ședința Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM.
3. Responsabil de executarea prezentei hotărîri se numește Erhan Ana, prorector probleme de
administrare.

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

DUCA Maria

Secretar Ştiințific al Senatului,
dr., conf. cercet.

CLAPCO Steliana

