Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 6 din 27 iunie 2016
1. În baza raportului cu privire la Organizarea procesului de studii în anul academic 2015-2016,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația prezentată.
2. În scopul sporirii calității procesului educațional se vor depune deligențe pentru:
- elaborarea unor criterii de apreciere și stimulare a cadrelor didactice, dar și a tuturor angajaților
UnAȘM în funcție de gradul de implicare în procesul de recrutare a abiturienților.
- identificarea posibilităților de stimulare a studenților, masteranzilor care participă la acțiuni de
promovare a UnAȘM.
- aplicarea diferențiată a coeficientului de salarizare a intensității muncii cadrelor didactice, în
funcție de % studenți restanțieri și gradul de participare în alte activități desfășurate de
catedrele de profil/decanate.
3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în seama dr., conf. univ. Port Angela,
prorector activitate didactică.
2. În baza informației privind desfășurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în anul
academic 2015-2016, și în scopul eficientizării procesului de organizare și desfășurare a studiilor
superioare de doctorat pentru anul academic 2016-2017, Senatul Universității Academiei de Științe a
Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația privind desfășurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în anul
academic 2015-2016.
2. Consiliile școlilor doctorale vor:
- revizui planurile de învățămînt pentru anul academic 2016-2017, în scopul optimizării
numărului de discipline la componenta de orientare spre specialitate (resp. directorii
școlilor doctorale, Secția cercetare, doctorat și formare continuă).
- examina, pînă la 01.07.16, rezultatele Sesiunii - 2016 și vor veni cu propuneri concrete
pentru lichidarea restanțelor (resp. directorii școlilor doctorale).
3. Secția cercetare, doctorat și formare continuă va opera, pînă la 01.08.2016, modificări la
Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III (resp. Claudia Oltu, șef Secție).
4. Școlile doctorale, Secția cercetare, doctorat și formare continuă vor organiza admiterea la
studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2016-2017, în strictă corespundere
cu Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii
superioare de doctorat, ciclul III. (resp. directorii școlilor doctorale, șef Secție).
5. Repartizarea granturilor doctorale se va realiza în conformitate cu Metodologia instituțională
de repartizare a granturilor în cadrul Școlilor doctorale și Planul de admitere (resp. directorii
școlilor doctorale).
6. De fortificat relațiile dintre școlile doctorale și Facultăți, catedre (resp. decanii, șefii de catedre
și directorii școlilor doctorale)
7. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în seama dnei dr. Tatiana Potîng,
prorector pentru cercetare și managementul calității.

3. În baza informației privind desfășurarea procesului de formare continuă în anii 2015-2016,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația prezentată.
2. Secția cercetare, doctorat și formare continuă
- va studia oportunitățile oferite de instituțiile superioare de invățămînt din țară și de peste
hotare pentru elaborarea programului de formare profesională continuă a cadrelor
didactico-științifice din cadrul UnAȘM, pînă la 01.12.2016 (resp. șef Secție);
- va mobiliza și valorifica toate mijloacele de informare disponibile în limitele instituționale
și noninstituționale pentru eficientizarea procesului de formare continuă
3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în seama dnei dr. Tatiana Potîng,
prorector pentru cercetare și managementul calității.
4. În baza raportului cu privire la evaluarea potențialului uman al universității în anul de studiu
2015-2016, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația prezentată.
2. În scopul majorării numărului de cadre didactice angajate titular faţă de cele angajate prin
cumul se vor depune deligențe pentru:
- crearea condiţiilor de atragere şi menţinere a personalului universitar competent şi eficient.
- promovarea tinerilor cu aptitudini pedagogice şi de cercetare, menținerea și dezvoltarea, pentru
obținerea performanțelor și incadrarea ulterioară în statele de funcții ale universităţii
3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în seama dnei Erhan Ana, prorector
probleme de administrare.
5. În examinării raportului cu privire la managementul financiar al Universității Academiei de
Științe a Moldovei în sem. I, anul 2016, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei,
HOTĂRĂȘTE:
Se ia act de informația prezentată.
6. În baza raportului cu privire la logistică și asigurarea bunei funcționări a UnAȘM în I sem. a
anului 2016 și în scopul eficientizării activității în semestrul 2, Senatul Universității Academiei de
Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația privind cheltuielile destinate pentru logistica UnAȘM în I sem. a anului
2016.
2. Se aprobă planul de activitate a secției pentru semestrul 2 al anului 2016 bazat pe următoarelor
componente :
- Pregătirea imobilelor către anul de învățămînt 2016-2017 și a sezonului rece al anului în
dependență de mijloacele financiare disponibile.
- Pregătirea căminului pentru cazare.
- Proceduri de achiziții.
- Asigurarea funcționării tuturor subdiviziunilor la subiectul asigurării cu cele necesare.
- Valorificarea eficientă a mijloaceler financiare.
3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în seama dnei Erhan Ana, prorector
probleme de administrare.
7. În temeiul art. 104, alin. (2), lit. c) a Codulului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152 din
17.07.2014) și în temeiul demersului domnului prof., dr. hab. Bumacov Vasile din 23 februarie 2016
privind suspendarea calității de membru al CDSI, în legătură cu acreditarea ca Ambasador al
Republicii Moldova în Japonia, Senatul Universității Academiei de Științe HOTĂRĂȘTE:
Se deleagă în componența Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională în calitate de
expert extern dr. hab., prof. univ. Țvircun Victor.
8. În vederea stabilirii principiilor generale și cerințelor de bază pentru normarea activităţii
științifico-didactice a personalului Universității Academiei de Științe a Moldovei, drept urmare a
examinării proiectului Regulamentului cu privire la normarea activității științifico-didactice în
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, elaborat în baza prevederilor Codului Educației al
Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 și Regulamentului cadru cu privire la normarea activității

științifico-didactice, aprobat prin ordinal Ministrului Educației nr. 304 din 22.04.2016, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice în Universitatea
Academiei de Științe a Moldovei, conform Anexei.
2. Controlul asupra executării prevederilor Regulamentului respectiv revine dnei dr., conf. univ.
Port Angela, prorector activitate didactică.
9. 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 recomandării Consiliilor facultăţilor de Ştiinţe ale
Naturii, Ştiinţe Socioumanistice și Ştiinţe Exacte, examinării dosarelor candidaţilor şi rezultatul
votării deschise a membrilor Senatului,
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:
- Badrajan Vladimir, anul II, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, specialitatea Filozofie media
sesiunii de vară 9,60
- Ceban Ana, anul I, Facultatea Științe Exacte, specialitatea Chimie, media sesiunii de vară 9,66
- Beșleaga Iulia, anul I, Facultatea Științe Exacte, specialitatea Chimie, media sesiunii de vară
9,65
2. Se recomandă în calitate de candidaţi pentru acordarea Bursei de Merit studenţii ciclului II, după
cum urmează:
- Roșca Mariana, anul I, Facultatea Ştiinţe ale naturii, program de masterat Dezvoltare rurală și
regională, media sesiunii de vară 9,96
- Meriacri Maria, anul I, Facultatea Ştiinţe ale naturii, program de masterat Dezvoltare rurală și
regională, media sesiunii de vară 9,92

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