HOTĂRÎRE
cu privire la înfiinţarea Universităţii de Stat din Cahul
nr. 519 din 07.06.99
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-61/550 din 10.06.1999

***
În scopul realizării prevederilor Legii învăţămîntului şi asigurării localităţilor din sudul republicii cu cadre de înaltă calificare,
Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei şi a Ministerului Economiei şi Reformelor, coordonată cu Ministerul
Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi Primăria mun.Cahul, privind înfiinţarea, începînd cu 1 iulie 1999, a Universităţii de Stat din
Cahul subordonată Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, căreia i se va transmite baza tehnico-materială a Colegiului de Pedagogie şi Arte
"Iulia Haşdeu" şi a Colegiului Tehnic Agricol din mun.Cahul, fără alocări suplimentare de la buget.
[Pct.1 modif. prin Hot.Guv. nr.1551 din 23.12.03, în vigoare 16.01.04]
[Pct.1 în redacţia Hot. Guv. nr.1296 din 25.12.2000]

2. Se stabileşte că Universitatea de Stat din Cahul va pregăti specialişti:
cu studii superioare universitare – la specializările, pentru care a obţinut licenţe de la Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei;
cu studii superioare de scurtă durată în cadrul colegiilor sus-menţionate la specialităţile determinate prin planurile de admitere.
[Alin. în redacţia Hot. Guv. nr.1296 din 25.12.2000]

În cadrul Universităţii de Stat din Cahul îşi desfăşoară activitatea subdiviziunea liceală teoretică finanţată din bugetul local.
3. Disponibilizarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar ale colegiilor reorganizate se va efectua în conformitate cu
prevederile legislaţiei muncii.
4. Transmiterea bazei tehnico-materiale şi didactice a colegiilor reorganizate către Universitatea de Stat din Cahul se va efectua în
baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 9 octombrie 1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor construcţiilor şi altor mijloace fixe".
5. Se stabileşte pentru universitatea nou-creată planul de admitere cu finanţare de la bugetul de stat la specializările universitare
pentru anul de studii 1999-2000 în număr de 170 persoane, din contul micşorării cotei de admitere în instituţiile universitare de stat
existente, iar la specializările cu studii superioare de scurtă durată, conform Planului de înmatriculare pentru anul 1999.
6. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, în comun cu rectoratele universităţilor de stat din Moldova, va întreprinde măsurile necesare
întru asigurarea Universităţii de Stat din Cahul cu literatură ştiinţifică, metodică şi didactică, utilaj de laborator şi tehnică de calcul.
7. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, şi Primăria
mun.Cahul, vor elabora şi aproba schema de încadrare şi devizul de cheltuieli ale Universităţii de Stat din Cahul pe a doua jumătate a
anului 1999 şi vor prevedea mijloacele financiare necesare pentru anul 2000.
8. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei va înainta Guvernului spre confirmare candidatura la postul de rector al Universităţii de Stat din
Cahul.
9. Primăria mun.Cahul:
va contribui la consolidarea bazei tehnico-materiale a universităţii nou-create;
va asigura profesorii universităţii cu spaţiu locativ în condiţiile legii;
va asigura reconstrucţia unui cămin în vederea creării condiţiilor necesare de trai pentru colaboratorii universităţii.
10. Din anexele 3 şi 4 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.816 din 28 iulie 1998 "Cu privire la reorganizarea
instituţiilor de învăţămînt superior de scurtă durată (colegiilor) şi afilierea lor la instituţiile de învăţămînt superior universitar" (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73, art.720) cu completările operate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1217
din 21 decembrie 1998 "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.816 din 28 iulie 1998" (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1998, nr.114-115), art.1144) se exclud următoarele poziţii: "Colegiul de Pedagogie şi Arte "Iulia Hasdeu" din
Cahul;" şi "Colegiul Tehnic Agricol din Cahul".
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