Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 5 din 8 aprilie 2016
1. În urma examinării Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminului studențesc
al Universității Academiei de ştiinţe a Moldovei, elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu
privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din
subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat, aprobat prin HG nr. 74 din 25.01.2007, Hotărîrii
Guvernului nr. 99 din 30.01.2007 Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de
învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării,
Senatul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminului studențesc al
Universității Academiei de ştiinţe a Moldovei, conform Anexei la prezenta Hotărîre.
2. În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern HG nr. 74 din 25.01.2007 Regulamentcadru privind funcționarea căminelor; HG nr.195 din 13.03.13 Privind condițiile de salarizare a
personalului din instiuțiile de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară, HG 381 nr. din
13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizarea personalului din unităţile bugetare, art. 30 al Legii
nr. 355 din 23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și ordinul MF nr.
542/108 din 21.08.99, Senatul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă schema de încadrare pentru personalul căminului UnAŞM pentru anul 2016,
conform Anexei la prezenta Hotărîre.
3. În urma examinării Contractului de închiriere a spațiilor în căminul UnAȘM, elaborat în
corelaţie cu prevederile Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea
instituţiilor de învăţămînt de stat, aprobat prin HG nr. 74 din 25.01.2007, Hotărîrii Guvernului nr. 99
din 30.01.2007 Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar
profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării, Legii privind asigurarea
sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.1513-XII din 16.06.93, Senatul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Contractul de închiriere tip, conform Anexei la prezenta Hotărîre.
4. În urma examinării calculelor privind taxele de cazare în cămin efectuate în conformitate cu
prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 99 din 30.01.2007 Cu privire la taxele de cazare în căminele
instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tethnic postsecundar,
superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării şi în baza Hotărîrei Asambleei Academiei de Ştiinţe a
Moldovei nr. XX/2 din 10 martie 2016, Senatul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă taxa lunară de cazare în cămin pentru:
 studenţii care îşi fac studiile cu finanţare din bugetul de stat şi în bază de contract – 40 la
sută din costul calculat ce constituie 490,00 lei;
 masteranzi şi doctoranzi care îşi fac studiile cu finanţare din bugetul de stat – nu mai mult de
50 la sută din costul calculat ce constituie 612,50 lei;
 masteranzii şi doctoranzi care îşi fac studiile în bază de contract, postdoctoranzi şi alte
categorii – costul integral al cheltuielilor, ce constituie 1225,00 lei, conform Anexei la
prezenta Hotărîre.
2. Se aprobă taxa pentru o zi (24 ore) de cazare în cămin pentru:
 alte categorii – 60,00 lei, conform Anexei la prezenta Hotărîre.

5. În conformitate cu prevederile 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 cu privire la stimularea muncii, acordarea premiilor şi ajutoarelor
materiale salariaților corpului profesoral-didactic, personalul administrativ și auxiliar, aprobat la
ședința Senatului nr. 8 din 27 mai 2013, Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor şi
ajutoarelor materiale angajaţilor Centrului Universitar Biologie Moleculară UnAŞM, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei nr. 37 din 23.02.2012, Hotărîrii Senatului UnAŞM nr. 3/10 din 12.12.2014 Cu privire la
completarea regulamentelor interne privind premierea, precum și în baza demersului înaintat de
prorectorul activitatea didactică, în scopul stimulării și remunerării cadrelor didactice pentru scrierea
proiectelor europene, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se va oferi premiu nominal în sumă de 1500,00 lei dnei dr. Tatiana Potîng, prorector cercetare şi
managementul calităţii, în legătură cu scrierea proiectului european SIRIUS: StartIng Research
career In School din cadrul programului Orizont 2020.
2. Secția Personal şi logistică va perfecta ordinele corespunzătoare.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Violeta Rață, contabil-şef UnAŞM.
6. În conformitate cu prevederile 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 cu privire la stimularea muncii, acordarea premiilor şi ajutoarelor
materiale salariaților corpului profesoral-didactic, personalul administrativ și auxiliar, aprobat la
ședința Senatului nr. 8 din 27 mai 2013, precum și în baza demersului înaintat de prorectorul pentru
activitate științifică, în scopul stimulării și remunerării cadrelor didactice pentru elaborarea în anul
2015 a lucrărilor metodico-didactice destinate studenților, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a
Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se vor oferi premii nominale în valoare de 300 lei per lucrare (în cazul lucrărilor cu volum de
pănă la 150 pagini) și 450 lei per lucrare (în cazul lucrărilor cu volum ce depășește 150 pagini)
cadrelor didactice ale UnAȘM, conform Anexei.
2. Secția Personal şi logistică va perfecta ordinele corespunzătoare.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Violeta Rață, contabil-şef UnAŞM.
7. În conformitate cu prevederile: HG nr. 195 din 13.03.2013 Privind condiţiile de salarizare a
personalului în instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, HG 381 nr. din
13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizarea personalului din unităţile bugetare, Regulamentului
cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajatilor Centrului Universitar Biologie
Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.37 din
23.02.2012, precum și în baza demersului înaintat de prorectorul pentru activitate științifică, în scopul
stimulării și remunerării personalului ştiinţific implicat în organizarea şi desfăşurarea conferinţei
științifice „ŞTIINŢELE VIEŢII ÎN DIALOGUL GENERAȚIILOR: CONEXIUNI DINTRE MEDIUL
ACADEMIC, UNIVERSITAR ȘI DE AFACERI” dedicată aniversării a 70-a de la crearea primelor
instituţii de cercetare şi a 55-a de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Senatul Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se vor oferi premii nominale personalului ştiinţific din cadrul Centrului Genetică Funcţională,
implicat în organizarea şi desfăşurarea conferinţei, după cum urmează:
- Clapco Steliana – 500,00 lei
- Martea Rodica – 500,00 lei.
2. Secția Personal şi logistică va perfecta ordinele corespunzătoare.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Violeta Rață, contabil-şef UnAŞM.
8. În conformitate cu prevederile: HG nr. 195 din 13.03.2013 Privind condiţiile de salarizare a
personalului în instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, HG 381 nr. din
13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizarea personalului din unităţile bugetare, Legii nr. 355
din 23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Regulamentului cu privire la

stimularea muncii, acordarea premiilor şi ajutorului material corpului profesoral-didactic,
personalului administrativ şi auxiliar, aprobat la ședința Senatului nr. 8 din 27 mai 2013, precum și în
baza demersurilor înaintate de prorectorul pentru activitate științifică şi contabilul-şef, în scopul
stimulării și remunerării personalului de conducere, administativ privind sporirea volumului de lucru,
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se vor oferi premii nominale personalului de conducere, administativ privind sporirea volumului
de lucru, după cum urmează:
- Duca Maria, acad., prof.univ., rector – 2200,00 lei
- Potîng Tatiana, dr., prorector cercetare – 1500,00 lei
- Raţă Violeta, contabil şef – 1300,00 lei
- Jelescu Lilia, economist – 1200,00 lei
- Oltu Claudia, şef secţie – 500,00 lei.
2. Secția Personal şi logistică va perfecta ordinele corespunzătoare.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Violeta Rață, contabil-şef UnAŞM.
9. În conformitate cu prevederile 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 cu privire la stimularea muncii, acordarea premiilor şi ajutoarelor
materiale salariaților corpului profesoral-didactic, personalul administrativ și auxiliar, aprobat la
ședința Senatului nr. 8 din 27 mai 2013, precum și în baza demersului înaintat de prorectorul pe
administrare şi gospodărire, în scopul stimulării și remunerării personalului de conducere, auxiliar şi de
deservire implicat în organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de dare în exploatare a căminului
studenţesc, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se vor oferi premii nominale personalului de conducere, auxiliar şi de deservire, după cum
urmează:
 Erhan Ana, prorector – 2500,00 lei
 Cupcea Feodora, administrator – 1500,00 lei
 Barbuiani Serghei, şofer – 500,00 lei
 Pascal Ivan, îngrijitor spaţii verzi – 500,00 lei
 Meşină Mihail, paznic – 500,00 lei
 Stati Oleg, electrician – 500,00 lei
 Sviridov Mihail, paznic – 500,00 lei
 Bobeico Alexandru – 500,00 lei
 Morari Valeriu, paznic – 400,00 lei
 Ovcearic Alexandru, intendent – 400,00 lei
 Pascal Tatiana, îngrijitor de încăperi – 400,00 lei
 Goncearenco Tatiana, îngrijitor de încăperi – 400,00 lei
 Baran Svetlana, îngrijitor de încăperi – 400,00 lei
 Beldie Larisa, îngrijitor spaţii verzi – 300,00 lei
 Movilă Virgiliu – 400,00 lei
 Domenco Rodion – 400,00 lei.
2. Secția Personal şi logistică va perfecta ordinele corespunzătoare.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Violeta Rață, contabil-şef UnAŞM.
10. În urma examinării listei studenţilor pentru cazare în cămin, Senatul Universităţii Academiei
de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă lista studenţilor pentru cazare în cămin, conform Anexei la prezenta hotărîre.
11. În urma examinării Regulamentului privind organizarea și administrarea paginii oficiale a
Universității Academiei de Științe a Moldovei, elaborat în baza Regulamentului cu privire la paginile
ofociale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet, aprobat prin HG nr. 188 din 3
aprilie 2012, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind organizarea și administrarea paginii oficiale a Universității
Academiei de Științe a Moldovei, conform Anexei la prezenta hotărîre.

12. În temeiul Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 și în vederea
stabilirii cadrului general pentru organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru
anul universitar 2016-2017, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea admiterii la ciclul I, studii superioare de licență
pentru anul universitar 2016-2017 , conform Anexei.
2. Controlul asupra executării prevederilor Regulamentului respectiv revine dnei dr., conf. univ.
Port Angela, prorector activitate didactică.
13. În temeiul Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 și în vederea
stabilirii cadrului general pentru organizarea admiterii în ciclul II – studii superioare de master pentru
anul universitar 2016-2017, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea admiterii la ciclul II, studii superioare de master
pentru anul universitar 2016-2017 , conform Anexei.
2. Controlul asupra executării prevederilor Regulamentului respectiv revine dnei dr., conf. univ.
Port Angela, prorector activitate didactică.
Preşedinte al Senatului,
dr. hab., prof. univ., acad., rector

DUCA Maria

Secretar Ştiințific al Senatului, dr.

ȘESTACOVA Tatiana

