Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 4 din 20 martie 2017
1. În temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
Universității Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin Hotărîrea senatului nr. 8/3 din 19 iunie
2015 ținând cont de eliberarea din funcție din cadrul UnAȘM a dr. Șestacova Tatiana și în baza
deciziei adunării generale a echipei Centrului univeristar Genetică Funcțională de înaintare a dnei
Abdușa Daniela în componența senatului, precum și prin votul deschis, liber exprimat și unanim a
membrilor senatului, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se substituie dr. Șestacova Tatiana din componența Senatului universitar cu dna Abdușa
Daniela, Centrul universitar de Genetică Funcțională.
2. Dna Abdușa Daniela se alege în calitate de secretar al Senatului.
2. În baza raportului cu privire la Rezultatele sesiunii de examinare în sem. I, anul de studii 20162017, și în baza rezultatelor votării deschise a membrilor Senatului, Senatul Universității Academiei de
Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația prezentată.
2. A se analiza rezultatele sesiunii în cadrul ședințelor catedrelor de profil și ale facultăților în scopul
identificării soluțiilor pentru sporirea gradului de promovare a sesiunilor.
3. A se nominaliza în calitate de responsabili de dinamizarea activităților studențești în cadrul
specialității biologie și biologie moleculară angajații Centrului de Genetică Funcțională.
4. A se penaliza (prin retragerea primelor planificate) cadrele didactice care nu au prezentat curriculele
disciplinelor la catedre în termenii stabiliți.
5. A se oferi burse unice în valoare de 250 lei pentru șefii grupelor academice de la ciclul I care au
înregistrat cele mai bune rezultate la finele sesiunii de iarnă 2016-2017 și nu au restanțieri.
6. A se anunța concursul cea mai bună grupă academică la ciclul I conform rezultatelor sesiunii de
vară 2016-2017. Câștigătorii concursului vor beneficia de o excursie pe teritoriul Republicii
Moldova.
7. A se institui o primă unică în valoare de 500 lei pentru șefii formațiunilor academice de la ciclul I,
care vor asigura un management eficient al grupei și nu vor înregistra restanțieri la finalul sesiunii de
vară 2016-2017.
8. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina șefului secției Studii, Revenco
Adelina.
3. În baza audierii informației cu privire la Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii la
ciclul I, licență, în vederea acreditării și în baza rezultatelor votării deschise a membrilor Senatului,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Rapoartele de evaluare internă a programelor de studii de licență (10).
2. Responsabilii de programe (șefii de catedră) vor pregăti toate materialele aferente acredtării
confom Ghidului de evaluare externă până la 24.03.2017.
3. Corpul de control intern va verifica componența dosarelor și gradul de pregătire al
programelor în vederea acreditării externe începând cu 27.03.2017.

4. În scopul reglementării activității subdiviziunilor Universității Academiei de Științe a
Moldovei și facilitarea funcționării Sistemului de Management al Calității, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se abrogă Regulamentul secţiei Relaţii internaţionale şi informatizare, aprobat în ședința
senatului UnAȘM din 9 iulie 2010.
2. Se aprobă Regulamentul secției Internaționalizare și comunicare
3. Se abrogă Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii, aprobat în ședința senatului
UnAȘM din 17 septembrie 2009.
4. Se aprobă Regulamentul secţiei Studii.
5. Se aprobă Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice în cadrul Universității
Academiei de Științe a Moldovei.
6. Se avizează pozitiv Metodologia de calcul a taxei de studii
7. Se aprobă Procedura operațională privind conferirea titlului și eliberarea diplomelor
8. Se aprobă Matricea sondajelor realizate în cadrul procedurilor interne de asigurare a
calității
9. Responsabili pentru controlul punerii în aplicare a actelor normative aprobate se numesc
prorectorii.
5. În baza Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015) și a demerselor Decanilor facultăților,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă președinții comisiilor pentru susținerea tezelor de masterat după cum urmează:
Domeniul general de studii 22. Ştiinţe umanistice 31. Ştiinţe politice
Program de master Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
Program de master Securitate Naţională
Program de master Comunicare și mediere interculturală
BRAGA Lilia Ion - doctor, conferențiar cercetător, domeniul științific Științe Filosofice, cercetător științific
coordonator în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiințe a Moldovei.
Domeniul general de studii 22. Ştiinţe umanistice
Program de master Lingvistica contrastivă în context multilingv
BÂRBUȚĂ Ion Petru – doctor, conferențiar cercetător, domeniul ştiinţific Științe Filologie, cercetător
coordonator în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiințe a Moldovei.
Domeniul general de studii 42. Ştiinţe ale naturii
Program de master Biologie Moleculară
POSTOLACHE Gheorghe Gavril – doctor habilitat, domeniul ştiinţific Științe Biologice, șef de laborator
Geobotanică și Silvicultură, Grădina Botanică (Institut) Academiei de Ştiințe a Moldovei.
Domeniul general de studii 42. Ştiinţe ale naturii
Program de master Ştiinţe ale Mediului
Program de master Bioeconomie și economie ecologică
Program de master Dezvoltare regională și rurală
SOFRONI Valentin Efim – doctor habilitat, domeniul ştiinţific Științe Geografice, profesor universitar,
catedra Geografie Generală, Universitatea de Stat din Tiraspol.
Domeniul general de studii 44. Ştiinţe exacte
Program de master Matematică şi Informatică
Program de master Informatica Aplicată
CATARANCIUC Sergiu Gheorghe – doctor habilitat, profesor universitar, domeniul ştiinţific Ştiinţe
Matematice, şef de departament Matematică, Universitatea de Stat din Moldova.
Domeniul general de studii 44. Ştiinţe exacte
Program de master Chimia

LUPAȘCU Tudor Grigore - membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat,
domeniul ştiinţific Ştiinţe Chimice, profesor cercetător, director al Institututului de Chimie al Academiei de
Ştiințe a Moldovei.
Domeniul general de studii 44. Ştiinţe exacte
Program de master Fizica
MACOVEI Mihai Alexandru - doctor habilitat, domeniul ştiinţific Ştiinţe Fizico – Matematice,
conferențiar cercetător, directorul Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiințe a Moldovei.
6. 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 20.04.2017 privind rezultatele votării a Comisiei de numărare a voturilor), Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se recomandă candidatura dr. Elenciuc Daniela, conferențiar universitar, catedra Biologie, la
conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar la profilul 163. Biologie celulară.
2. Se recomandă candidatura dr. Bejan Iurie, conferențiar universitar, catedra Ecologie şi Ştiinţe ale
Mediului, la conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar la profilul 153.
Geografie.
3. Se recomandă candidatura dr. Ciobanu Olesea, conferențiar universitar, catedra Limbi şi
Literaturi, la conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar la profilul 622.
Literatură.
4. Se recomandă candidatura dr. Mereuță Aliona, conferențiar universitar, catedra Fizică și Chimie,
la conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar la profilul 254. Tehnologii şi
produse chimice.
5. Se recomandă candidatura dr. Potîng Tatiana, conferențiar universitar, catedra Limbi şi
Literaturi, la conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar la profilul 622.
Literatură.
6. Se va înainta Ministerului Educației și Consiliului Național pentru Acreditare şi Atestare spre
examinare dosarele examinate și demersul instituției privind conferirea titlului științifico-didactic
de conferențiar universitar.
7. 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 Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante în Universitatea Academiei de
Știinţe a Moldovei, aprobat în Ședința Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015, în temeiul demersurilor
de la Consiliul Facultății Științe Exacte și Consiliul Facultății Științe ale Naturii 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 Fizică şi Chimie
- conferenţiar universitar – 1,0
Catedra Ecologie și Științe ale Mediului
- lector universitar – 0,5
2. Se va publica avizul în ziar și pe pagina web a UnAȘM.
3. 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
- Țapu Lucia, şef secţia Personal și logistică, președinte sindicate - secretar

Membri:
- Revenco Adelina, șef secția Studii
- Mereuța Aliona, dr., decan, Facultatea Știinţe Exacte
- Corlat Andrei, dr., șef catedră, Matematica și informatica.
8. În temeiul art. 11 al 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 de salarizare și stimulare a personalului Universității Academiei de Științe a
Moldovei, aprobat la ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională nr. 6 din 23 decembrie
2016, în baza demersului înaintat de prorectorul cercetare și managmentul calității, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se vor acorda premii în valoare de un salariu lunar, după cum urmează:
- dr., conf. univ. Mereuța Aliona, decan Facultatea Științe Exacte;
- dr., Velișco Natalia, șef catedră Fizică și chimie;
2. Secția Personal și logistică va perfecta ordinul corespunzător.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Rață Violeta, contabil-şef UnAŞM.
Preşedinte al Senatului,
dr. hab., prof. univ., acad., rector

Duca Maria

Secretar al Senatului

Abdușa Daniela

