Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 8 din 19 iunie 2015
1. În urma examinării Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de
conducere ale Universității Academiei de Științe a Moldovei ce este elaborat în conformitate cu
Codul Educației (nr.152 din 17 iulie 2014 ) și Regulamentul-cadru privind organizarea și
funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova
(Ordin ME nr.10 din 14.01.2015) și stabilește cadrul normativ de organizare și funcționare a
organelor de conducere ale Universității Academiei de Științe a Moldovei (UnAȘM), Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
Universității Academiei de Științe a Moldovei (Anexă).
2. În urma examinării Regulamentului privind condițiile de acordare a burselor nominale
studenţilor Universității Academiei de Științe a Moldovei ce este elaborat în conformitate cu Codul
educaţiei nr. 152 din 17.07.2014. (publicat în Monitorul Oficial 24.10.2014), cu prevederile
Regulamentului-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 (Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006) și
stabileşte condiţiile de acordare a burselor nominale studenţilor din Universitatea Academiei de
Științe a Moldovei (UnAȘM) cu scopul încurajării acestora în obținerea performanţelor academice,
ştiinţifice, cultural-artistice, sportive și implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat,
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind condițiile de acordare a burselor nominale studenţilor
Universității Academiei de Științe a Moldovei (Anexă).
3. În temeiul art. 103 alin. (3), lit. h) a Codulului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152 din
17.07.2014) și pct. 13, 8) al Ordinului Ministrului Educației nr. 10 din 14.01.2015 și în baza deciziei
Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională a Universității Academiei de Științe a Moldovei
(proces verbal nr. 1 al ședinței CDSI UnAȘM din 9 iunie 2015), Senatul Universităţii Academiei de
Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
Se confirmă lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională a Universității
Academiei de Științe a Moldovei, după cum urmează:
1. Bumacov Vasile, dr. hab., prof. univ., ex-ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare,
2. Rață Violeta, șef secție Contabilitate și finanțe, UnAȘM
3. Prohnițchii Valeriu, ex-consilier al Prim-ministrului RM, economist
4. Romanciuc Vera, consultant principal al Direcției generale economie, patrimoniu și finanțe al
Ministerului Educației
5. Boțan Igor, dr., directorul executiv al Asociaţiei pentru democraţie participativă ADEPT
6. Romanciuc Lidia, dr., directorul Centrului Proiecte Internaţionale, AȘM
7. Duca Maria, acad., rector, UnAȘM
8. Paduraru Galina, dr. conf. univ., conferențiar universitar la catedra Limbi și literaturi, facultatea
Științe Socioumanistice, UnAȘM
9. Velișco Natalia, dr., lector superior, catedra Fizică și Chimie, facultatea Științe Exacte, UnAȘM

4. În conformitate cu Statutul Universității Academiei de Științe a Moldovei și în baza
rezultatelor votării deschise a membrilor Senatului, Senatul Universității Academiei de Științe a
Moldovei HOTĂRĂȘTE:
Se recomandă dr. hab., prof. univ., acad. Maria DUCA, rector, în calitate de candidat pentru
acordarea distincției „Ordinul Republicii”, pentru promovarea unui management de performanță în
calitate de rector, conducător de proiecte naționale și internaționale, merite deosebite în dezvoltarea
științelor biologice și pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare.
5. În conformitate cu Statutul Universității Academiei de Științe a Moldovei și în baza
rezultatelor votării deschise a membrilor Senatului, Senatul Universității Academiei de Științe a
Moldovei HOTĂRĂȘTE:
Se recomandă dr., conf. univ. Angela PORT, prorector pentru activitate didactică, în calitate de
candidat pentru decorarea cu distincția „Meritul Civic”, pentru promovarea unui management de
performanță în calitate de prorector și conducător de proiecte de cercetare, merite deosebite în
dezvoltarea științelor biologice și pregătirea cadrelor științifice.
6. 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:
Fratea Adrian, anul II, Facultatea Ştiinţe ale Naturii, specialitatea Geografie
Badrajan Vladimir, anul I, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, specialitatea Filozofie
Gabor Ana, anul II, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, specialitatea Filozofie
Naconecinaia Natalia, anul II, Facultatea Științe Exacte, specialitatea Chimie
2. Se recomandă în calitate de candidaţi pentru acordarea Bursei de Merit studenţii ciclului II,
după cum urmează:
Covali Tamara, anul I, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, program de masterat Comunicare și
mediere interculturală
Lungu Daniela, anul I, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, program de masterat Lingvistica
contrastivă în context multilingv.
7. În conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.2014, Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 „Cu privire la modul de funcţionare a
instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară”, Hotărîrea Guvernului
nr. 724 din 26.06.2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor subordonate Academiei de
Ştiinţe a Moldovei”, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind perceperea taxelor pentru studii universitare a Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Anexă).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dr. conf. univ. Port Angela,
prorector pentru activitatea didactică, d-nei Violeta Raţă, contabil-şef UnAŞM.
8. În conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.2014, Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 „Cu privire la modul de funcţionare a
instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară”, Hotărîrea Guvernului
nr. 724 din 26.06.2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor subordonate Academiei de
Ştiinţe a Moldovei”, Hotărîrea Guvernului nr. 390 din 16.06.2015 „Cu privire la planurile (comanda
de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în

instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016”, Senatul
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se introduce taxa pentru studii superioare de licenţă (ciclul I) în mărime de 4250,00 lei.
Calculul taxei de studii, se anexează.
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dr. conf. univ. Port Angela,
prorector pentru activitatea didactică, d-nei Violeta Raţă, contabil-şef UnAŞM.
9. În conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.2014, Regulamentului de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studiu, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
Se avizează Contractul-tip pentru studii superioare de licenţă şi masterat, anexa 1-4 a prezentei
hotărîri.
Preşedinte al Senatului,
dr. hab., prof. univ., acad., rector

DUCA Maria

Secretar Ştiințific al Senatului,
dr., conf. cercet.

CLAPCO Steliana

