Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 6 din 6 iunie 2017
1. În baza raportului cu privire la Asigurarea bunei funcționări a UnAȘM în anul academic
2016-2017 (Dezvoltarea infrastructurii, prestarea de servicii, cooperarea cu mediul de afaceri) și a
rezultatelor votării deschise a membrilor Senatului, Senatul Universității Academiei de Științe a
Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de raportul prezentat.
2. Se vor planifica mijloace financiare în bugetul anului 2018 pentru reparația sălilor de studii și a
grupurilor sanitare din blocul Institutului de Chimie al AȘM, procurarea climatizoarelor și a
panourilor informative a facultăților Științe exacte și Științe Socioumanistice.
3. Se va elabora în termen de 1 lună un plan de măsuri privind identificarea candidaților pentru cazare
în căminul studențesc și a potențialior arendași a spațiilor libere din cămin.
4. Se va raporta despre măsurile întreprinse la ședințele Consiliului de Administrație ale UnAȘM.
5. Se va perfecta și se va prezenta la următoarea ședință a Consiliului de Administrație al UnAȘM un
raport privind valorificarea surselor financiare de la categoria venituri colectate din taxe de
studii și de cazare.
6. Se va executa expertiza tehnică a blocului adiacent B din str. Academiei 3/2 și se va elabora devizul
de cheltuieli privind mijloacele financiare necesare pentru reparație.
7. Se va elabora caietul de sarcini și devizul de cheltuieli pentru estimarea costurilor de instalare a
sistemului video în căminul studențesc.
8. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina d-nei Ana Erhan, şef direcţie
Administrare logistică şi economică.
2. În urma examinării raportului privind Internaționalizarea procesului de studii și cercetare în
UnAȘM: realizări și perspective, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă raportul privind Internaționalizarea procesului de studii și cercetare în UnAȘM:
realizări și perspective.
2. Se va analiza semestrial gradul de realizare a activităților propuse în cadrul acordurilor de
colaborare în vigoare.
3. Secția Internaționalizare și comunicare, în cooperare cu facultățile și catedrele universității, va
intensifica și diversifica activitatea privind selectarea și atragerea programelor de mobilitate,
promovarea acestora prin intermediul paginii oficiale a UnAȘM, rețelelor de socializare în
scopul implicării unui cerc mai larg de cercetători, studenți în participarea la programele de
mobilitate.
4. Secția Internaționalizare și comunicare va iniţia şi va continua organizarea, pe parcursul anului
de studii 2017/2018, a unor acțiuni (seminare, training-uri, ateliere de lucru) privind
experiențele de promovare a internaționalizării învățământului superior în Republica Moldova.
5. Se va atrage atenția cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și angajaților UnAȘM,
participanți la programele de mobilitate, conferințe internaționale, training-uri, expoziții etc.
privind utilizarea, în activitatea didactică și științifică, a practicilor instituțiilor europene în
domeniul educației, acumulate în timpul deplasărilor acestora peste hotare.
6. Responsabilitatea privind executarea prezentei hotărâri revine prorectorului dr. Efim Chilari.

3. În temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru alegerea în funcții didactice, constituită prin
ordinul nr. 01/cn-30 din 24 martie 2017 (procesul verbal al ședinței Comisiei de concurs nr.2 din 31
mai 2017), 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 6 iunie 2017) 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
Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice în cadrul Universității Academiei de Științe a
Moldovei (aprobat în ședinta senatului nr. 4 din 20.03.2017), Senatul Universității Academiei de
Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Dna dr. Velișco Natalia se declară aleasă în postul de conferenţiar universitar, Catedra Fizică și
Chimie.
2. Se va perfecta ordinul de angajare, contractul individual de muncă și se vor face înscrierile
corespunzătoare în carnetul de muncă a dnei Velișco N.
3. Executarea prezentei hotărâri se pune în responsabilitatea șefului secţiei Personal și logistică,
Țapu Lucia.
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 06.06.2017 privind rezultatele votării a Comisiei de numărare a voturilor), Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se recomandă candidatura dr. hab. Juc Victor, profesor universitar, catedra Filosofie, Istorie și
Metodologia Cercetării, la conferirea titlului științifico-didactic de profesor universitar la
profilul 561. Politologie.
2. Se recomandă candidatura dr. Sprincean Serghei, conferențiar universitar, catedra Filosofie,
Istorie și Metodologia Cercetării, la conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar
universitar la profilul 631. Filosofie.
3. Se va înainta Ministerului Educației și Consiliului Național pentru Acreditare şi Atestare spre
examinare dosarele examinate și demersul instituției privind conferirea titlului științificodidactic de conferențiar/profesor universitar.
5. În conformitate cu ordinul Ministerului Educației, nr. 273 din 02.05.2017 Pentru stabilirea
termenelor de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul I - studii superioare de licență și în ciclul
II – studii superioare de masterat, pentru anul de studii 2017-2018 și în baza prevederilor
Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II- studii superioare de master în Universitatea
Academiei de Științe a Moldovei (aprobat în ședința senatului nr. 1 din 08.09.2015) și al
Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru
anul universitar 2017 – 2018 (Ordinul Ministrului Educației nr. 272 din 02.05.2017 ), Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de
licență pentru anul universitar 2017 – 2018 prin care se stabilește metodologia de organizare
a procesului de admitere la studii superioare de licență în Universitatea Academiei de Științe a
Moldovei.
2. Se stabilesc termenii de organizare și desfășurare a turului I al concursului de admitere la
ciclul I și II de studii universitare pentru anul de învățământ 2017-2018, în perioada 24 iulie 08 august 2017, după cum urmează:
1. depunerea cererilor de participare la concurs – 24- 31 iulie
2. anunţarea rezultatelor intermediare - 03 august
3. depunerea actelor în original – până la 06 august
4. anunţarea rezultatelor finale – 08 august

3.

Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de admitere, după cum urmează:
1. DUCA Maria, acad. – preşedinte
2. CHILARI Efim, dr. – vice-președinte
3. BOIAN Ilie, dr., conf. univ. – secretar
4. DOMENCO Rodion, dr. – membru
5. MARTEA Rodica, dr. – membru
4. Se aprobă componenţa nominală a Secretariatului tehnic al Comisiei de admitere:
1. ROȘCA Mariana – membru
2. VIZITIU Liliana – membru
3. NACONECINAIA Natalia – membru
5. Se aprobă componenţa Comisiei de examinare a contestărilor:
1. BOBĂNĂ Gheorghe, prof. univ. – preşedinte
2. CIOBANU Rodica dr. conf. univ. – membru
3. SPÎNU Stela dr. conf. univ. – membru
4. MEREUȚA Aliona dr. conf. univ.. – membru
5. CORLAT Andrei dr. conf. univ. – membru
6. VELIȘCO Natalia dr. conf. univ.. – membru
7. ELENCIUC Daniela dr. conf. univ.. – membru
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina prorectorului pentru activitate
didactică dr. conf. univ. PORT Angela.
6.1. În scopul reglementării activității Secției cercetare, doctorat și managementul calității,
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se abrogă Regulamentul de activitate al secţiei Şcoli doctorale şi instruire continuă aprobat în
ședința senatului nr. 5 din 28 decembrie 2012.
2. Se aprobă Regulamentul Secției cercetare, doctorat și managementul calității.
3. Responsabilitatea de executare a prevederilor Regulamentului respectiv se pune în seama dnei
dr. Tatiana Potîng, prorector pentru cercetare și managementul calității.
6.2. În scopul implementării procedurilor interne de evaluare a calității stipulate în
Nomenclatorul procedurilor interne de evaluare a calității (aprobat prin Hotărârea Senatului din
08.09.2015, proces-verbal nr. 1), Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă ediția a II-a a Procedurii operaționale A-2 privind opinia absolvenților UnAȘM
referitoare la calitatea studiilor și a Procedurii operaționale A-3 privind continuarea studiilor și
inserția absolvenților în câmpul muncii, din cadrul Sistemului de Management al Calității.
1. Implementarea Procedurilor operaționale A-2 și A-3 se pune în aplicare de la data aprobării.
2. Responsabilitatea de executarea prezentei hotărâri se pune în seama dnei dr. Tatiana Potîng,
prorector pentru cercetare și managementul calității.
6.3. În conformitate cu prevederile Hotărârii 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, Hotărârii de Guvern nr. 381 din 13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizare a
personalului din unităţile bugetare şi în baza demersului Șefului Direcției administrare logistică și
economică A. Erhan, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările în schema generală de încadrare a personalului din universitate pentru
anul 2017 aprobată prin Hotărârea Senatului UnAȘM nr. 3/3 din 29 decembrie 2016, după
cum urmează:
 Excluderea unității de Metodist principal Logistică
 Includerea unității de Administrator cămin studențesc.
2. Se vor pune în aplicare modificările respective începând cu 01 iunie 2017.

3.
4.

Se va salariza funcția de Administrator cămin din fondul mijloacelor colectate.
Responsabil de executarea prezentei hotărâri se numește dna Ana Erhan, Șef Direcție
Administrare logistică și economică.

7. În temeiul art. 28 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova Nr. 259 din
15.07.2004, Senatul Universității Academiei de Științe prin vot unanim HOTĂRĂȘTE:
Se va acorda dlui Rainer ARNOLD, prof. dr. dres. h.c., Universitatea din Regensburg, titlul de
Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiințe a Moldovei.
8.1. În conformitate cu articolul 40, capitolul VI al Regulamentului privind mobilitatea
academică al Universității Academiei de Științe a Moldovei din 01.09.2014, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se va constitui la nivel instituțional Comisia de organizare a mobilității academice în UnAȘM
în următoarea componență:
 Dr. Efim Chilari – prorector relații internaționale;
 Dr. Aliona Mereuța – decan Facultatea Științe Exacte;
 Dr. Rodica Ciobanu – decan Facultatea Științe Socioumaniste;
 Dr. Daniela Elenciuc – decan Facultatea Științe ale Naturii;
 Dr. Rodica Martea – șef secția internaționalizare și comunicare.
2. Se pune în sarcina comisiei promovarea posibilităților de participare în proiectele de mobilitate,
stabilirea procedurilor de selecție și recomandarea candidaților.
3. Realizarea hotărârii se pune în sarcina dr. Efim Chilari, prorector.
8.2. În conformitate cu Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a
burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din
instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar
profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006, în bază demersurilor Consiliilor facultăţii Ştiinţe ale
Naturii și Ştiinţe Exacte, examinării dosarelor candidaţilor şi rezultatele votării deschise, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se recomandă în calitate de candidaţi pentru acordarea Bursei de Merit studenţii ciclului I,
după cum urmează:
- Țenu Nadejda, anul II, Facultatea Ştiinţe Exacte, specialitatea Chimie
- Nastasiu Ana, anul II, Facultatea Științe Exacte, specialitatea Informatică
- Colomeeț Valeria, anul II, Facultatea Științe ale naturii, specialitatea Biologie moleculară,
- Balan Veronica anul II, Facultatea Științe ale naturii, specialitatea Biologie moleculară
2. Se recomandă în calitate de candidaţi pentru acordarea Bursei de Merit studenţii ciclului II,
după cum urmează:
- Naconecinaia Natalia, anul I, Facultatea Ştiinţe exacte, program de master Chimie
- Pruteanu Elena, anul I, Facultatea Ştiinţe exacte, program de master Chimie
- Vrabie Elena, anul I, Facultatea Ştiinţe exacte, program de master Matematică și Informatică
- Luca Dorina, anul I, Facultatea Ştiinţe exacte, program de master Matematică și Informatică.

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

Duca Maria

Secretar al Senatului

Abdușa Daniela

