Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr.7 din 29 iunie 2017
1. În baza audierii raportului privind realizările în organizarea procesului educațional în cadrul
Universității Academiei de Științe a Moldovei pentru anul de studii 2016-2017, prezentat de dr. Port
Angela, prorector activitatea didactică, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de raportul de activitate al Universității Academiei de Științe a Moldovei în anul de studii
2016-2017. Raportul se va lua ca bază pentru perfectarea raportului anual de activitate în formă
finală.
2. Se aprobă rapoartele anuale de activitate ale catedrelor și facultăților din cadrul Universității
Academiei de Științe a Moldovei.
3. Se vor perfecta în variantă finală rapoartele de autoevaluare a programelor la ciclul I, licență, cu
toate anexele, până la 24 iulie 2017 (responsabili șefii de catedre, decanii).
4. Se va verifica calitatea dosarelor de autoevaluare în perioada 24-30 iulie curent.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se numește dr., conf. univ. Port A., prorector
activitate didactică.
2. În baza audierii raportului privind orientarea studenţilor în carieră şi evaluarea gradului de inserţie
a absolvenţilor UnAȘM în câmpul muncii, prezentat de dna Revenco A., șeful secției Studii, și în scopul
ameliorării procesului de monitorizare a gradului de inserție și creșterea ratei de angajare, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se va realiza evidenţa sistematică şi analiza traseului profesional al absolvenţilor.
2. Se va actualiza permanent pagina web – www.edu.asm.md/ Studenti/ Tutoriat şi orientare
profesională/(meniuri: locuri de muncă vacante, potenţiali angajatori, etc.)
3. Se vor organiza training-uri cu participarea invitaților de la Agenţia de Ocupare a Forţei de
Muncă și se va stimula participarea studenților la diverse târguri de angajare.
4. Se va realiza chestionarea și analiza periodică a sondajelor de opinie a absolvenţilor şi
angajatorilor.
5. Executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina responsabilului de Tutoriat și decanatelor.
3. În baza raportului privind evaluarea potențialului uman, în concordanță cu criteriile de acreditare,
anul 2016-2017, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informația prezentată.
2. Se va evalua anual statul de funcții didactico-științifice în vederea identificării posturilor
vacante pentru ocuparea prin concurs și se va anunța concursul.
3. Se va elabora, timp de o lună, un plan de acțiuni, în vederea majorării numărului de cadre
didactice angajate titular, față de cele angajate prin cumul.
4. Se va elabora un plan de acțiuni privind instruirea resurselor umane din cadrul universității.
5. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Erhan Ana, șef Direcție
administrare logistică și economică.
4. În scopul asigurării desfășurării procesului de studii a studenților în bază de contract la
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, în temeiul Codului Educației al Republicii Moldova nr.
152 din 17.07.2014, Hotărârii Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 ”Cu privire la modul de funcționare a
instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară”, Hotărârii Guvernului nr.

724 din 26.06.2006 ”Cu privire la veniturile colectate ale organizaţiilor subordonate Academiei de
Ştiinţe a Moldovei”, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se vor aplica, în anul de studii 2017-2018, Contractele – tip pentru studii superioare de licență,
masterat și doctorat aprobate prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică
Instituțională nr. 2/4 din 01 septembrie 2015.
2. Se vor pune în aplicare pentru anul academic 2017-2018 taxele de studii aprobate prin Hotărârea
Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională nr. 2/2 din 01 septembrie 2015, după cum
urmează:
 Studii superioare de licență (ciclul I) - 4250,00 lei pentru cetăţenii Republicii Moldova şi
8500,00 lei - pentru cetăţenii străini şi apatrizi, conform calculului din Anexa 1.
 Studii superioare de masterat (ciclul II) - 5100,00 lei pentru cetăţenii Republicii Moldova
şi 10200,00 lei - pentru cetăţenii străini şi apatrizi, conform calculului din Anexa 2.
 Studii superioare de doctorat (ciclul III) - 10000,00 lei (cu frecventă la zi) şi 9000,00 lei
(cu frecvență redusă) pentru cetăţenii Republicii Moldova şi respectiv 20000,00 lei (cu
frecventă la zi) şi 18000,00 lei (cu frecvență redusă) – pentru cetăţenii străini şi apatrizi,
conform calculului din Anexa 3 și 4.
3. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se numesc dna dr. Port A., prorector activitate
didactică, dna dr. Potîng T., prorector cercetare și managmentul calității, dna Rață V., contabil
șef.
5. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.195 din 13.03.2013 ”Cu privire la
condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu
autonomiefinanciară”, 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” și
Regulamentului privind condițiile de salarizare și stimulare a personalului Universității Academiei de
Științe a Moldovei aprobat prin Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională nr. 3 din 23
decembrie 2016, precum și în baza demersurilor prorectorilor și șefilor de subdiviziuni, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se vor oferi premii în scopul cointeresării materiale personalului de conducere, administrativ,
didactic, științific, didactico-auxiliar şi de deservire, conform Anexei.
2. Secția Personal şi logistic va perfecta ordinele de premiere.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Violeta Rață, contabil-şef UnAŞM.
Preşedinte al Senatului,
dr. hab., prof. univ., acad., rector
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