
HOTĂRÂRILE  SENATULUI  UNIVERSITĂŢII  DE  STAT  

„BOGDAN  PETRICEICU  HASDEU” din CAHUL 

APROBATE ÎN CADRUL ŞEDINŢELOR 

din  anul universitar 2008-2009 

 

 

Proces verbal nr. 01 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 28 august 2008 

 

Agenda şedinţei: 

I. Aprobarea Planului de activitate a Universităţii pentru perioada 

septembrie 2008 – iulie 2009. 

II. Raportul Comisiei de Admitere 2008 

III. Cu privire la modificarea organigramei Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” 

din Cahul 

IV. Aprobarea Planului de studii la specialitatea 142.04 Psihopedagogie 

V. Cu privire la colectarea ajutorului material pentru sinistraţi 

 

I. Aprobarea Planului de activitate a Universităţii pentru perioada septembrie 

2008 - iunie 2009.  

S-a decis: 

În temeiul examinării tuturor compartimentelor planului, având în vedere necesitatea unei 

simple redactări tehnice a textului, 

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă ca bază Planul de activitate a Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

pentru anul şcolar 2008-2009. 

 

II. Raportul Comisiei de Admitere – 2008. 

S-a decis: 

În urma audierii raportului secretarului Comisiei de admitere cu privire la rezultatele 

Concursului de admitere la studii în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” şi în baza aprecierii 

activităţii desfăşurate de către comisie, 

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Raportul secretarului Comisiei de Admitere privind admiterea 2008. 

 

III. Cu privire la modificarea organigramei Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din 

Cahul 

S-a decis: 
 

În baza informaţiei parvenite de la secretarul responsabil al Comisiei de Admitere, având în 

vedere necesitatea optimizării repartizării specialităţilor pe catedre de profil,  

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 I. Începând cu 28 august 2008 se modifică organigrama catedrelor universitare precum urmează: 

1. Catedra de Informatică se afiliază la Catedra de Matematică. 

2. Se reorganizează Catedra de Matematică în Catedra de Matematică şi Informatică. 



3. Dl Bagrin Dumitru, şeful catedrei de Matematică va exercita în continuare funcţia de şef al 

Catedrei de Matematică şi Informatică, în condiţiile contractului individual de muncă în vigoare.  

4. Se înfiinţează Catedra de Inginerie şi Ştiinţe aplicate. 

5. Se modifică denumirea Catedrei de Ştiinţe Psihopedagogice şi Sociale în Catedra de Pedagogie 

şi Psihologie. 

6. Se modifică denumirea Catedrei de Istorie în Catedra de Istorie şi ştiinţe sociale, cu preluarea de 

la Catedra de Pedagogie şi Psihologie a disciplinelor de filozofie şi logică, şi a fondului de timp 

respectiv. 

II. Se stabilesc, pentru anul universitar 2008-2009, specialităţile ghidate de către catedrele de profil, 

precum urmează: 

FACULTATEA FILOLOGIE ŞI ISTORIE 

Catedra Filologie română: 141.08.01 Limba şi literatura română; 1101 Limba şi literatura 

română; 141.08/141.09.01 Limba şi literatura română şi franceză 

Catedra Filologie franceză: 141.09.1/141.09.04 Limba şi literatura franceză şi engleză 

Catedra Filologie engleză: 141.09.04/141.09.1 Limba şi literatura engleză şi franceză; 223.1 

Limba engleză 

Catedra Istorie şi ştiinţe sociale: 141.10 Istorie; 224.1 Istorie; 141.10/141.09.04 Istorie şi limba 

engleză 

Catedra Pedagogie şi psihologie: 142.03 Pedagogie în învăţământul primar; 142.04 

Psihopedagogie; 1201.01 Pedagogie şi psihologie; 141.13/142.04 Educaţie fizică şi 

psihopedagogie; 1301 Educaţie fizică şi sport 

FACULTATEA DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Catedra Administraţie publică: 313.1 Administraţie publică; 1051 Administraţie publică 

Catedra Drept: 381.1 Drept; 1001 Drept 

FACULTATEA ECONOMIE, INFORMATICĂ ŞI MATEMATICĂ 

Catedra Matematică şi Informatică: 141.01/141.02 Matematică şi informatică; 141.02/141.01 

Informatică şi  matematică 

Catedra Inginerie şi Ştiinţe aplicate: 444.1 Informatică; 521.8 Inginerie şi management în 

transport (naval); 851.1 Protecţia mediului ambiant 

Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă: 364.1 Finanţe şi bănci; 361.1 Contabilitate; 1805.03 

Finanţele şi contabilitatea firmei 

Catedra Economie şi Management în Afaceri şi Servicii: 363.1 Business şi administrare; 

1802.01 Managementul firmei; 812.1 Turism 

III. În scopul asigurării repartizării corecte a fondului de timp pentru activităţile didactice şi evitării 

dublărilor sau omiterilor, în termen de două săptămâni, şefii catedrelor vor perfecta şi vor prezenta spre 

aprobarea prorectorului pentru activitate didactică şi calitate (dna Macriţchi Natalia) nomenclatorul 

disciplinelor de specialitate şi generale, ghidate de catedra respectivă, conform planurilor de învăţământ 

în vigoare. 

 

IV. Aprobarea Planului de studii la specialitatea 142.04 Psihopedagogie 

S-a decis: 

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Planului de învăţământ la specialitatea 142.04 Psihopedagogie. 

 

Proces verbal nr. 02 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 25 septembrie 2008 

 

Agenda şedinţei: 

I. Cu privire la unele modificări în componenţa Senatului  

II. Aprobarea Planurilor de activitate a Facultăţilor pe anul de studii 2008-2009 . 

III. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pe specialităţi. 

  

I. Cu privire la unele modificări în componenţa Senatului 



S-a decis: 

În baza rezultatelor alegerilor desfăşurate la facultăţile USC privind desemnarea de noi 

membri ai Senatului din partea studenţilor, confirmate prin procesele verbale ale adunărilor 

generale a studenţilor de la facultăţi şi validate de către Comisia Electorală Universitară, reieşind 

din informaţia preşedintelui Comisiei Electorale Universitare, dl prorector Cornea Sergiu,  

    

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Se validează rezultatele alegerilor de noi membri ai Senatului din partea studenţilor, 

desfăşurate în cadrul facultăţilor universitare. 

2. Se confirmă în calitate de membri ai Senatului studenţii:  

      – Podbeglîi Iulia, anul II, Specialitatea Drept, FDAP 

      – Iordosopol Viorica, anul II, Specialitatea Filologie Română, FFI 

         – Marin Ilie, anul II, Specialitatea Pedagogia Învăţământului Primar, FFI 

        – Turceac Vadim, anul II, Specialitatea Finanţe şi Bănci, FEIM 

 

II. Aprobarea Planurilor de activitate a Facultăţilor pe anul de studii 2008-2009 

S-a decis: 

Luând cunoştinţă de conţinutul Planurilor de activitate a facultăţilor pentru anul de studii 

2008-2009, având în vedere necesitatea racordării lor la obiectivele strategice de stat şi ale 

instituţiei în domeniul politicii educaţionale,  

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă ca bază Planurile de activitate a facultăţilor USC: Drept şi Administraţie 

Publică, Filologie şi Istorie, Economie, Informatică şi Matematică. 

2. Planurile se vor completa cu activităţile în contextul Anului Tineretului. 

3. În planuri se vor include activităţile referitoare la perfecţionarea cadrelor didactice. 

4. Se va efectua redactarea corespunzătoare a compartimentelor Planurilor. 

5. Se va anexa la ele Planurile de activitate a metodiştilor ECTS. 

 

III. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pe specialităţi 

S-a decis: 

 

În urma audierii Informaţiei prorectorului activitate didactică şi calitate şi în baza 

propunerilor justificate, înaintate în timpul dezbaterilor referitoare la subiect,  

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modificările operate în Planurile de studii pe specialităţi, după cum urmează: 

– 142.03 Pedagogie în învăţământul primar 

– 142.04 Psihopedagogie 

– 141.01/141.02 Matematică şi Informatică 

– 141.02/141.01 Informatică şi Matematică 

– 141.02/141.01 Informatică şi Matematică(învăţământ  frecvenţă redusă) 

– 141.09.1/141.09.04 Limba şi literatura franceză şi engleză 

 

Proces verbal nr. 03 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 27 octombrie 2008 



 

Agenda şedinţei: 

 

I. Cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de concurs pentru alegerea rectorului 

USC din partea Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.  

 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se înaintează în calitate de membri de bază în componenţa Comisiei de concurs pentru 

alegerea rectorului din partea Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, 

următoarele persoane: 

– Macriţchi Natalia, dr., conf. univ., prorector activitate didactică şi 

calitate 

– Bagrin Dumitru, lect. sup. univ., şef Catedră de Matematică şi 

Informatică 

– Ghenciu Maria, lect. sup. univ., preşedinte al Comitetului sindical 

universitar 

2. Se desemnează în calitate de membru supliant din partea USC, al Comisiei de concurs 

pentru alegerea rectorului din partea Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, 

Lazăr Angela, şeful Serviciului Personal. 

 

Proces verbal nr. 04 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 30 octombrie 2008 

 

Agenda şedinţei: 

1. Cu privire la rezultatele lucrărilor de reparaţie capitală a blocului de studii nr. 2, str. 

Dunării19  

2. Despre activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor în cadrul catedrelor USC  

3. Cu privire la completarea componenţei Comisiilor: de Etică şi Studenţi şi Dezvoltare 

socială.  

4. Cu privire la perfectarea Nomenclatorului dosarelor pe universitate.  

5. Diverse: 

– cu privire la aprobarea spre publicare a lucrării „Extinderea şi politica de vecinătate a      

Uniunii Europene”, autor Dandeş Nicolae, lect. univ., preşedinte a asociaţiei Pro Europa 

– cu privire la modificarea Regulamentului provizoriu privind procesul didactic în bază 

ECTS şi SNCS  

– cu privire la colectarea materialelor pentru volumul IV al Analelor USC. 

 

I. Cu privire la rezultatele lucrărilor de reparaţie capitală a blocului de studii nr. 2, str. 

Dunării, 19 

S-a decis: 

Ascultând informaţia prezentată de către prorectorul activitate economică şi probleme 

sociale referitoare la stadiul lucrărilor de reparaţie capitală a blocului de studii nr.2,  

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se i-a act de informaţia prezentată de către prorectorul activitate economică şi probleme 

sociale, dl Drumov Valeriu, cu privire la rezultatele lucrărilor de reparaţie capitală a blocului 

de studii nr. 2, str. Dunării, 19.  

 



II. Despre activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor în cadrul catedrelor USC 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se i-a act de raportul prezentat de către dl Cornea, prorector activitate de cercetare şi 

relaţii internaţionale 

2. Senatul apreciază efortul depus de către catedrele universitare în vederea includerii 

activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor în programul de studii 

3. Catedrele universitare vor întocmi planuri de lucru ştiinţific cu studenţii prin 

intermediul cercurilor ştiinţifice, grupurilor de cercetare 

4. Informaţia despre activitatea ştiinţifică a studenţilor urmează a fi diseminată prin 

publicaţii, avizări, etc. 

5. Administraţia universităţii va depune eforturile necesare pentru înfiinţarea Serviciului 

Ştiinţă, abilitat cu promovarea activităţii de cercetare universitară 

6. Prorectorul activitate ştiinţifică va elabora Regulamentul de activitate a Serviciului 

Ştiinţă al Universităţii şi va specifica obligaţiile de serviciu ale preconizatei subdiviziuni, 

prezentându-le Senatului spre aprobare.  

III. Cu privire la completarea componenţei Comisiilor: de Etică şi Studenţi şi Dezvoltare 

socială 

S-a decis:  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă noua componenţă a Comisiei Universitare de Etică, precum urmează : 

Studenţi: 

                                 Reapciuk Tatiana (Fac. Fil. şi Ist.) 

                                 Niculita Lilia (Fac. Dr. şi AP) 

                                 Raileanu Nelea (Fac. Econ, Inf. şi Matem) 

  Cadre didactice: 

                                Mircos Irina (Fac. Econ, Inf. şi Matem) 

                                Antemir Măria (Fac. Fil. şi Ist.)  

                                Blascu Olesea  (Fac. Dr. şi AP.) 

  Administraţie: 

                                Chiciuc Ludmila (secr. şt.) 

                                Lazari Angela (serviciu personal) 

  Reprezentanţii comunităţii: 

                                Strelciuc Silvia (directorul Centrului Regional Contact Cahul) 

2. Se aprobă noua componenţă a Comisiei Studenţi şi Dezvoltare Socială, precum 

urmează : 

  Studenţi 

Cristea Elena,  Fac. Dr. şi AP 

Iordosopol Viorica,  Fac. Fil. şi Ist. 

Chiper Alexandru, Fac. Economie, Inf. şl Matem 

  Cadre didactice: 

Ponamoreov Vitalie, Fac. Filol. şi Ist. 

Rotaru Marina,  Fac. Dr.şi AP  

Lungu Rita,  Fac.Econ. Inf.şi Mat. 

  Administraţie: 

Danilceac Oleg, prorector pentru activitatea educativă 

Cubreacov Iulia, Decanul fac. Economie,Inf şi Matematică  

Patraşcu Liliana, şef cat. Filologie engleză 

IV. Cu privire la perfectarea Nomenclatorului dosarelor pe universitate. 

S-a decis: 



1.Se aprobă Nomenclatorul dosarelor pe subdiviziunile universitare, cu modificările 

propuse. 

2. Nomenclatorul nou intră în vigoare de la 01 ianuarie 2009. 

3. Şeful Secţiei Personal împreună cu Rectorul, vor opera modificările convenite şi vor 

dispune repartizarea variantei finale către subdiviziunile Universităţii.  

V. Diverse: 
 

– cu privire la aprobarea spre publicare a lucrării „Extinderea şi politica de vecinătate a      

Uniunii Europene”, autor Dandeş Nicolae, lect. univ., preşedinte a asociaţiei Pro Europa 

S-a decis: 

1.Se aprobă înaintarea spre publicare a lucrării dlui Nicolae Dandiş, lect.univ., drd., 

„Extinderea şi politica de vecinătate a Uniunii Europene”. 

 

– cu privire la modificarea Regulamentului provizoriu privind procesul didactic în bază 

ECTS şi SNCS  

S-a decis: 

1.Se aprobă includerea pe agenda de lucru a şedinţei Senatului din 27.11.08 a  problemei 

privind aprobarea modificărilor în Regulamentul  provizoriu de organizare a studiilor în bază 

de ECTS şi SNSC. 

 

Proces verbal nr. 05 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 27 noiembrie 2008 

 

Agenda şedinţei: 

I. Studiul universitar al limbilor moderne: aplicabilitatea pe domenii de specialitate.  

II. Problematica modulului psihopedagogic în contextul pregătirii specialiştilor pe domenii.  

III. Cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor 

de licenţă. 

IV. Aprobarea materialelor pentru ANALELE USC, volumul IV, 2008. 

V. Cu privire la unele modificări în Regulamentul de organizare a procesului de studii în 

condiţiile ECTS şi SNSC.  

VI. Diverse: 

– cu privire la înaintarea către CNAA a dosarelor pentru conferirea titlului didactico-ştiinţific 

– cu privire la aprobarea disciplinelor de concurs pentru Admiterea 2009. 

– cu privire la transferul şedinţei Senatului din 25.12.2008 pe data de 23.12.2008.  

I. Studiul universitar al limbilor moderne: aplicabilitatea pe domenii de specialitate.  

S-a decis: 

Ascultând Raportul prorectorului activitate didactică şi calitate, luând în consideraţie 

propunerile înaintate în cadrul dezbaterilor privind eficientizarea studiului limbilor moderne la 

specialităţile neprofil,  

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de Raportul „Studiul universitar al limbilor moderne: aplicabilitatea pe 

domenii de specialitate”  prezentat de către prorectorul activitate didactică şi calitate. 

2. Catedrele de Filologie Franceză şi Filologie Engleză vor selecta sursele bibliografice 

necesare asigurării predării limbilor moderne aplicate în domenii de specialitate şi vor 

prezenta directorului Bibliotecii listele denumirilor de carte. 

3. Administraţia USC va prevedea în bugetul pentru anul 2009 surse necesare procurării 

literaturii recomandate. 



4. Cadrele didactice ale catedrelor de limbi moderne vor consulta şi vor utiliza în predarea 

disciplinelor sursele Bibliotecii EBSCO. 

5. Cadrele didactice ale catedrelor de limbi moderne vor elabora  şi vor înainta spre 

editare materiale didactice necesare asigurării cursurilor predate. 

6. Catedrele de profil vor perfecta planurile de studii pentru a echilibra numărul 

săptămânal al orelor de limbă modernă. 

7. Catedrele vor înainta propuneri de implementare a unor metode interactive de predare a 

limbilor moderne. 

II. Problematica modulului psihopedagogic în contextul pregătirii specialiştilor pe domenii.  

S-a decis: 

Luând cunoştinţă de conţinutul Raportului pregătit de către şeful Catedrei de Pedagogie 

şi Psihologie, apreciind oportunitatea soluţionării unor probleme concrete cu care se confruntă 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie în promovarea modulului psihopedagogic,  

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de Raportul „Problematica modulului psihopedagogic în contextul pregătirii 

specialiştilor pe domenii”, prezentat de către şeful Catedrei de Matematică şi Informatică, 

dl Bagrin Dm., membru a Comisiei speciale a Senatului. 

2. Catedra de Pedagogie şi Psihologie va selecta sursele bibliografice necesare asigurării 

disciplinelor din modulul psihopedagogic şi va înainta directorului bibliotecii lista 

manualelor şi literaturii recomandate. 

3. Administraţia USC va asigura finanţarea procurării literaturii recomandate. 

4. La întocmirea bugetului pentru anul 2009 se vor prevedea alocaţii pentru amenajarea unui 

cabinet specializat pentru predarea disciplinelor din modulul psihopedagogic. 

III. Cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de licenţă. 

S-a decis: 

În rezultatul examinării propunerilor înaintate de către Rectorat în vederea completării şi 

modificării Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare 

de licenţă,  

   Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă modificările şi completările operate în Regulamentul privind organizarea 

examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă (art.27, art.52), potrivit 

recomandărilor Rectoratului (a se vedea anexa). 

2. Se stabileşte că pentru ciclul I licenţă se exclude obligativitatea recenziei la teza de 

licenţă, menţinându-se doar pentru ciclul II masterat.  

IV. Aprobarea materialelor pentru ANALELE USC, volumul IV, 2008. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă lista autorilor incluşi în volumul IV al Analelor USCH, 2008. 

V. Cu privire la unele modificări în Regulamentul de organizare a procesului de studii în 

condiţiile ECTS şi SNSC.  

 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă modificările în Regulamentul (provizoriu) de organizare şi desfăşurare a 

procesului didactic pe baza ECTS şi SNSC:  punctul 3.2.2; punctul 2.6; şi punctul 3.2.3 

(a se vedea anexa). 

VI. Diverse: 



– cu privire la înaintarea către CNAA a dosarelor pentru conferirea titlului didactico-

ştiinţific 

S-a decis: 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice 

în instituţiile de învăţământ superior universitar aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 

16 noiembrie 2004, şi cerinţele CNAA cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice 

precum şi în temeiul rezultatelor procedurii de votare desfăşurate în cadrul şedinţei Senatului,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă înaintarea către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi CNAA a dosarului dlui 

Balcănuţă Nicolaie, dr. îng., şef Catedră de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate pentru a i se 

conferi titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar. 

 

Rezultatele votării deciziei: 

Pro – 24 membri ai Senatului 

Împotrivă – 0 membri ai Senatului 

Abţinuţi – 0 membri ai Senatului 

 

 

– cu privire la aprobarea disciplinelor de concurs pentru Admiterea 2009 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă disciplinele de concurs pentru admiterea la învăţământul universitar, ciclul I 

(licenţă) şi ciclul II (masterat) în sesiunea 2009, pe specialităţi cu indicarea ponderii în 

media de concurs (a se vedea anexa). 

– cu privire la transferul şedinţei Senatului din 25.12.2008 pe data de 23.12.2008.  

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă transferul şedinţei Senatului USCH din data de 25 decembrie 2008 pentru ziua   

de marţi, data de 23 decembrie 2008. 

 

Proces verbal nr. 06 

al Şedinţei extraordinare a Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 18 decembrie 2008 

 

Agenda şedinţei: 

1. Alegerea Rectorului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

S-a decis: 
1. Se aprobă componenţa comisiei de numărare a voturilor pentru desfăşurarea concursului de 

alegere a Rectorului, precum urmează: 

- Certan Ion, şef Catedra de Istorie; 

- Banu Felicia, şef Secţia Management al Calităţii; 

- Popa Alexandra, secretar decanatul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică; 

- Sadurschi Ludmila, lector universitar Catedra de Econ. şi Management în Afaceri şi  Servicii; 

- Marin Ilie, student anul II, specialitatea Pedagogie în Învăţământul Primar. 

S-a decis:  



1. Se validează deciziile Comisiei de numărare a voturilor privind desemnarea preşedintelui şi a 

secretarului Comisiei, înregistrate în procesul –verbal nr.1 al şedinţei Comisiei. 

S-a decis:      
1. Se validează  procesul-verbal nr. 02 al şedinţei Comisiei de numărare a voturilor şi rezultatele 

alegerii Rectorului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

 2. În baza rezultatelor votării secrete şi a proceselor verbale nr. 1 şi nr. 2 ale Comisiei de 

numărare a voturilor este ales în funcţia de Rector al  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul, dl Popa Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar.   

 

Proces verbal nr. 07 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 23 decembrie 2008 

 

Agenda şedinţei: 

I. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2008: realizări şi sarcini.  

II. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul în 

anul 2008.  

I. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2008: realizări şi sarcini.  

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de „Raportul  privind bilanţul activităţii administraţiei Universităţii de Stat „B. 

P.Hasdeu” din Cahul pe anul 2008: realizări şi sarcini”, prezentat de către rectorul 

Universităţii, dr.,conf.univ., preşedinte al Senatului. 

II. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul 

în anul 2008.  

 

S-a decis: 

Ascultând Raportul cu privire la realizarea hotărârilor Senatului Universităţii de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul adoptate în perioada 01.01.2008 – 23.12.2008, apreciind activitatea 

Senatului desfăşurată în vederea organizării procesului didactic, monitorizării activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi soluţionării problemelor social-economice ale Universităţii, accentuând 

faptul că peste 90% dintre deciziile aprobate de către organul suprem al instituţiei pe parcursul 

anului 2008 au fost îndeplinite calitativ şi în termenul stabilit, 

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă raportul secretarului ştiinţific al Senatului cu privire la realizarea deciziilor 

Senatului (pe perioada 01.01.08 – 23.12.08 ). 

2. Informaţia cu privire la realizarea deciziilor va fi adusă la cunoştinţa membrilor 

Senatului, la fiecare şedinţă ordinară. 

3. Secretarul ştiinţific va informa membrii Senatului despre rezultatele evaluării deciziilor 

aprobate în perioada anilor 1999-2008, în cadrul şedinţei din 26.02.2009. 

 

Proces verbal nr. 08 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 29 ianuarie 2009 

 



Agenda şedinţei: 

1. Bilanţul sesiunii de iarnă de evaluare a cunoştinţelor studenţilor USC.  

2. Evaluarea academică: diversificare şi impact.  

3. Cu privire la aprobarea formelor de evaluare la examenele de licenţă.  

4. Aprobarea criteriilor de evaluare a cadrului didactic.  

5. Cu privire la componenţa Comisiei de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor în posturile didactice şi funcţiile de conducere – şef catedră, decan.  

6. Anunţarea concursului pentru alegerea decanului Facultăţii de Filologie şi Istorie. 

 

I. Bilanţul sesiunii de iarnă de evaluare a cunoştinţelor studenţilor USC 

 

Ca rezultat al audierii rapoartelor decanilor cu privire la rezultatele reuşitei academice a 

studenţilor în cadrul sesiunii de evaluare finală a cunoştinţelor, precum şi a evidenţierii 

problemelor arzătoare legate de calitatea studiilor şi de asigurarea unor indici mai înalţi ai 

reuşitei şi frecvenţei, 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de rapoartele privind bilanţul sesiunii de iarnă de evaluare a cunoştinţelor 

studenţilor prezentate de către decanii facultăţilor USC. 

2. Se pune în sarcina Consiliilor facultăţilor în decurs de una lună elaborarea şi aplicarea 

unui mecanism de monitorizare a procesului de studii, în vederea îmbunătăţirii reuşitei şi 

frecvenţei studenţilor. 

3. Şefii de catedre sunt obligaţi în cadrul celei mai apropiate şedinţe de catedră să pună în 

discuţie problema cerinţelor academice ale titularilor la predarea cursurilor în vederea 

sporirii exigenţelor faţă de disciplinele predate şi faţă de atitudinea studenţilor vis-a-vis 

de obiectivele schiţate ale disciplinelor de studiu. 

4. Decanatele facultăţilor vor urmări activizarea lucrului diriginţilor de grupe cu studenţii. 

5. Se stabileşte termenul de trei luni în decursul cărora Rectoratul Universităţii va 

soluţiona problema  completării fondului de carte al Bibliotecii cu sursele solicitate de 

către catedre, potrivit listelor înaintate. 

6. În scopul lichidării cerinţei Comisiei de Acreditare cu privire la acoperirea disciplinelor 

de studiu cu suporturi de curs, se pune în sarcina catedrelor universitare elaborarea şi 

editarea în decursul anului academic 2008-2009, a notelor de curs pentru disciplinele 

fundamentale studiate la anul I şi II. Şefii de catedre vor perfecta timp de două 

săptămâni listele disciplinelor la care se vor elabora note de curs şi vor eşalona 

termenele editării în anul financiar 2009, începând cu luna martie curent. 

7. Borderourile de evaluare să se perfecteze în două exemplare , unul dintre exemplare să 

se depună la finele fiecărei sesiuni în Secţia Studii. 

II. Evaluarea academică: diversificare şi impact 

 

Examinând Raportul „Evaluarea academică: diversificare şi impact”, analizând rezultatele 

sondajelor întreprinse în mediul studenţilor cu privire la calitatea studiilor şi modurile de 

evaluare (curentă şi finală) a cunoştinţelor,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de Raportul „Evaluarea academică: diversificare şi impact”, prezentat de către 

şeful Secţiei Management al Calităţii. 

2. Se pune în sarcina şefului Secţiei Management al Calităţii multiplicarea şi difuzarea 

către subdiviziunile universitare a  materialului colectat în legătură cu pregătirea 

raportului. 



3.  În cadrul subdiviziunilor universitare (decanate, catedre, secţii) să se organizeze 

discutarea rezultatelor sondajelor efectuate cu privire la problema calităţii studiilor şi a 

evaluării academice a cunoştinţelor studenţilor. 

4. Se stabileşte că la una dintre şedinţele următoare ale Senatului, decanatele facultăţilor 

vor fi audiate pe problema calităţii studiilor. 

 

III. Cu privire la aprobarea formelor de evaluare la examenele de licenţă 
 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă forma de evaluare la examenele de licenţă pe specialităţi, precum urmează: 

 

Specialitatea I examen II examen III examen Teza de licenţă  

L/Lit. Română oral oral – oral 

L/Lit. Română şi 

Franceză 

oral oral oral oral 

L/Lit. Franceză şi 

Engleză 

oral oral oral oral 

L/Lit. Engleză şi 

Franceză  

oral oral oral oral 

Psihopedagogie oral oral – oral 

Ed. Fizică şi Psihologie oral oral – oral 

Pedagogie şi Psihologie oral oral – oral 

Istorie (22) scris scris – oral 

Istorie (14) scris scris – oral 

L/Lit. Engleză oral oral – oral 

Drept scris scris – oral 

Administraţie Publică scris scris – oral 

Managementul Firmei oral oral – oral 

Finanţe şi contab. 

Firmei 

scris scris – oral 

Business şi 

Administrare 

scris scris – oral 

Finanţe şi Bănci scris scris – oral 

Contabilitate scris scris – oral 

Matematică/Informatică scris scris scris oral 

Protecţia mediului oral oral – oral 

Turism scris scris – oral 

 

2. Catedrele universitare vor elabora  şi aproba criteriile de apreciere a răspunsurilor (inclusiv 

modelele de răspunsuri corecte la teste)  potrivit formei de evaluare pe specialităţi. 

 

IV. Aprobarea criteriilor de evaluare a cadrului didactic.  

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă ca bază Regulamentul privind evaluarea cadrelor didactice de către colegi, 

studenţi şi managementul Universităţii.  

2. Şefii de catedre vor organiza, pe parcursul lunii februarie 2009, discutarea 

Regulamentului numit precum şi a setului de materiale anexate, vor generaliza 



propunerile de modificare şi completare ce se impun şi le vor înainta până la data de 26 

februarie 2009, preşedintelui Comisiei de perfectare a actelor.   

3. Comisia de perfectare a actelor va examina propunerile de modificare şi completare a 

Regulamentului privind evaluarea cadrelor didactice de către colegi, studenţi şi 

managementul Universităţii, elaborând varianta finală, care se va înainta Senatului spre 

aprobare în a doua lectură, la şedinţa din 26 martie 2009. 

4. Regulamentul privind evaluarea cadrelor didactice de către colegi, studenţi şi 

managementul Universităţii aprobat în variantă finală va intra în vigoare din 01 

septembrie 2009.  

 

V. Cu privire la componenţa Comisiei de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor în posturile didactice şi funcţiile de conducere – şef catedră, decan 

 

În baza Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ 

superior universitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 16 noiembrie 2004 şi a 

Regulamentului Facultăţii şi Catedrei Universităţii, aprobat prin decizia Senatului USC din 24 

aprilie 2007 (proces verbal nr. 11), 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se constituie Comisia de Concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilorîn posturile 

didactice anunţate vacante în anul 2009, în posturile de decan al Facultăţii de Filologie şi 

Istorie şi al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică şi în posturile de şef de catedră la:  

– Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii 

– Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

– Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale 

– Catedra de Filologie Engleză 

– Catedra de Drept. 

 

2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de Concurs, precum urmează: 

– Macriţchi Natalia, conf. univ., dr., prorector activitate didactică şi calitate, preşedinte 

– Lazăr Angela, şef Serviciu Resurse Umane, secretar 

– Cubreacov Iulia, lector superior, decanul FEIM 

– Petcu Valeriana, lector superior, prodecanul FFI 

– Filipov Inna, lector superior, prodecanul FDAP 

– Chironachi Vladimir, metodist ECTS, FDAP 

– Coltuc Ilia, juristconsult 

 

VI. Anunţarea concursului pentru alegerea decanului Facultăţii de Filologie şi Istorie 

 

În baza Regulamentului Facultăţii şi Catedrei Universităţii, aprobat prin decizia Senatului 

Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, din 24 aprilie 2007 (proces verbal nr.11) 

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se anunţă concursul pentru ocuparea postului de decan al Facultăţii de Filologie şi 

Istorie. 

2. Se stabileşte data alegerilor decanului Facultăţii de Filologie şi Istorie – 31 martie 2009. 

3. Comisia de Concurs va publica prin afişaj decizia Senatului în termenii stabiliţi de art. 

7.2 al Regulamentului Facultăţii şi Catedrei universităţii. 

 



 

Proces verbal nr. 09 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 26 februarie 2009 

 

Agenda şedinţei: 

1. Cu privire la eficienţa şi perspectivele ştiinţei universitare (bilanţul activităţii 

ştiinţifice pe anul 2008)  

2. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii şi aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009   

3. Cu privire la anunţarea concursului de ocupare a posturilor didactice şi de conducere  

4. Aprobarea Statutului Centrului de formare continuă din cadrul Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu”din Cahul  

5. Cu privire la cuantumul Bursei Senatului  

6. Diverse. 

– cu privire la aprobarea spre publicare a lucrării „Activitatea Administraţiei Publice Locale: 

abordare sociologică”, autor – Cornea Valentina, doctor în sociologie, lector superior universitar 

– cu privire la conferirea numelui poetului Grigore Vieru sălii de lectură nr.2 a Bibliotecii 

universitare 

– cu privire la graficul şedinţelor Senatului (inclusiv despre ora convocării) 

– cu privire la instituirea comisiilor speciale ale Senatului pentru pregătirea subiectelor 

privind evaluarea activităţii facultăţilor universitare: Filologie şi Istorie şi Drept şi Administraţie 

Publică, Economie, Informatică şi Matematică în vederea asigurării calităţii studiilor. 

I. Cu privire la eficienţa şi perspectivele ştiinţei universitare 

S-a decis:  

În urma audierii şi examinării raportului privind bilanţul activităţii ştiinţifice universitare 

pe anul 2008, prezentat de către prorectorul activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. 

univ., Cornea Sergiu, constatând reuşitele obţinute şi neajunsurile manifestate în acest domeniu 

şi luând în consideraţie propunerile înaintate, 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de raportul privind eficienţa şi perspectivele ştiinţei universitare, prezentat de 

către prorectorul activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ., Sergiu 

Cornea. 

2. Se atenţionează şefii catedrelor universitare despre necesitatea amplificării activităţii de 

cercetare la nivelul catedrelor. 

3. Rezultatele activităţii ştiinţifice vor fi obligatoriu incluse în indicatorii de evaluare a 

cadrelor didactice. 

4. Se atenţionează şefii de catedre asupra activităţii nesatisfăcătoare la compartimentul 

ghidare a activităţii de cercetare ştiinţifică la catedrele pe care le conduc. 

5. Se constituie Comisia în componenţa: 

– Cornea Sergiu, dr., conf. univ., prorector 

– Şişcanu Ion, dr. hab., prof. univ. 

– Axentii Victor, dr., conf. univ. 

– Parmacli Dumitru, dr. hab., prof. univ. 

– Chiciuc Liudmila, secretar ştiinţific, 

care va elabora şi va propune spre examinare Senatului din martie 2009, indicatorii de 

performanţă a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrului didactico-ştiinţific universitar. 

II. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii şi aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2009. 



S-a decis:  

Ascultând şi examinând raportul Serviciului economic cu privire la gestiunea resurselor 

financiare ale instituţiei în anul 2008, analizând bugetul de venituri şi cheltuieli preconizat pentru 

anul 2009 şi confruntând planul de activităţi universitare cu finanţare de la buget cu posibilităţile 

reale ale instituţiei în condiţiile financiare austere ce se prevăd în anul 2009, având în vedere că 

planul de activităţi propus este echilibrat şi coordonat cu Serviciul economic al Universităţii, 

 Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă raportul serviciului economic privind executarea bugetului USC pentru anul 

2008. 

2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru anul 2009. 

3. Se aprobă Planul de activităţi universitare finanţate din bugetul universităţii pentru anul 

2009. 

III. Anunţarea concursului de ocupare a posturilor didactice şi de conducere 

S-a decis: 

 

1. În baza Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ 

superior universitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 16.11.2004, se declară 

vacante şi se anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice:  

 

Catedra Filologie Română 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar – 3 

 

Catedra Filologie Franceză 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar – 1 

Lector universitar - 1 

 

Catedra Filologie Engleză 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar – 1 

Lector superior universitar – 1 

Lector universitar – 1 

 

Catedra Istorie şi Ştiinţe Sociale 

Conferenţiar universitar – 1 

 

Catedra Pedagogie şi Psihologie 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar - 2 

Lector superior universitar – 2 

 

Catedra Matematică şi Informatică  

Profesor universitar – 1 

Lector superior universitar – 1 

Lector universitar – 2 

 

Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate 

Profesor universitar – 1 

Lector superior universitar – 2 



Lector universitar – 2 

 

Catedra Economie şi Management în Afaceri şi Servicii 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar - 1 

Lector superior universitar – 2 

Lector universitar – 2 

 

Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar - 1 

Lector superior universitar – 2 

Lector universitar – 2 

 

Catedra Administraţie Publică 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar – 1 

 

Catedra Drept 

Profesor universitar – 1 

Conferenţiar universitar - 1 

Lector superior universitar – 3 

Lector universitar – 3 

 

2. În baza Regulamentului Facultăţii şi Catedrei Universităţii, aprobat de Senatul USC la 24 

aprilie 2007 (proces verbal nr. 11), se anunţă concurs pentru ocuparea posturilor de şef de 

catedră, precum urmează: 

 Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii;  

 Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă;  

 Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale;  

 Catedra de Filologie Engleză;  

 Catedra de Drept 

 Catedra de Administraţie publică. 

 

3. Comisia de concurs va aduce la cunoştinţă despre prezenta respectând prevederile art. 6 al 

Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior 

universitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 16.11.2004 şi art. 7 (2) al  

Regulamentului Facultăţii şi Catedrei Universităţii.  

 

4. Darea de seamă despre activitatea didactico-ştiinţifică a candidatului va fi confirmată de şeful 

catedrei doar după verificarea înscrisurilor în Planul individual al cadrului didactic ce candidează 

şi prezenţei la catedră a materialelor didactice (programe analitice, note de curs, teste, bareme 

etc.) ale candidatului. 

 

5. Listele publicaţiilor candidatului pentru ocuparea posturilor didactice vor fi întocmite conform 

cerinţelor Consiliului Naţional pentru Atestare şi Acreditare (Formular 1 la Regulamentul cu 

privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi 

titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova) şi semnate de către Secretarul 

ştiinţific doar la prezentarea originalelor ediţiilor/lucrărilor/publicaţiilor în care sunt tipărite 

lucrările autorului, şi/sau a copiilor articolelor care vor include: foaia de titlu a ediţiei cu 

indicarea CIP şi ISBN/ISSN, sumarul/cuprinsul ediţiei care include autorii şi denumirile 

articolelor publicate, copia articolului/articolelor candidatului. 



 

IV. Aprobarea Statutului Centrului de formare continuă din cadrul Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

S-a decis: 

 În temeiul examinării proiectului de Statut al Centrului de formare continuă ce urmează a 

fi deschis în cadrul instituţiei, apreciind înalt încrederea acordată de către Ministerul Educaţiei şi 

Tineretului în vederea posibilităţii de funcţionare a Centrului preconizat, sub auspiciile şi cu 

contribuţia academică a Universităţii,    

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Statutul Centrului de formare continuă din cadrul Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

2. Se aprobă ca şi bază Programele de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 

2009. 

V. Cuantumul Bursei Senatului 

S-a decis: 

Având în vedere modificarea valorii burselor de merit în direcţia creşterii precum şi 

obiectivul stimulativ urmărit prin acordarea bursei nominale a Senatului în raport cu posibilităţile 

financiare ale instituţiei, 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stabileşte cuantumul Bursei nominale a Senatului în mărime de 600 (şase sute) lei 

lunar, începând cu 01 februarie 2009. 

VI. Diverse 

– Aprobarea spre editare a monografiei „Activitatea Administraţiei Publice Locale: 

abordare sociologică”, autor – doctor în sociologie, şef Catedra de Administraţie Publică, 

Cornea Valentina 

S-a decis: 

Examinând recomandarea Comisiei Metodico - Ştiinţifice privind aprobarea spre editare 

a lucrării doctorului în sociologie, Valentina Cornea, „Activitatea Administraţiei Publice Locale: 

abordare sociologică”, având în vedre recenziile şi aprecierile înalte date lucrării de către 

specialiştii în domeniu,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă înaintarea spre publicare a monografiei „Activitatea Administraţiei Publice 

Locale: abordare sociologică”, autor  Valentina Cornea,  doctor în sociologie, Catedra 

de Administraţie Publică. 

– Conferirea numelui poetului Grigore Vieru sălii de lectură nr.2 a Bibliotecii universitare 

S-a decis: 

Ca omagiu şi recunoştinţă faţă de creaţia şi personalitatea distinsului poet regretat, 

Grigore Vieru, în intenţia de a imortaliza numele poetului în Universitatea pe care a vizitat-o de 

mai multe ori, luând în consideraţie specificul fondului pus la dispoziţia cititorilor în sala nr.2 a 

Bibliotecii universitare,   

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă conferirea numelui poetului Grigore Vieru, sălii de lectură nr.2 a Bibliotecii 

Universitare. 

– Instituirea comisiilor speciale ale Senatului pentru pregătirea subiectelor privind 

evaluarea activităţii facultăţilor universitare: Filologie şi Istorie şi Drept şi Administraţie 

Publică în vederea asigurării calităţii studiilor 

S-a decis: 



În vederea pregătirii către şedinţa Senatului din 19 martie 2009 a subiectelor cu privire la 

evaluarea activităţii facultăţilor universitare: Filologie şi Istorie şi Drept şi Administraţie Publică 

promovate în scopul  asigurării calităţii studiilor şi pregătirii specialiştilor pe domenii, 

specificând necesitatea aprecierii imparţiale a situaţiei atestate la facultăţi şi a completării 

rapoartelor metodiştilor ECTS, 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se numeşte Comisia Senatului în componenţa: Bagrin Dumitru, Miron Oxana, Marin Ilie, 

pentru evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul Facultăţii de Filologie şi Istorie. 

2. Se numeşte Comisia Senatului în componenţa: Balcănuţă Nicolae, Sadurschi Ludmila, 

Podbeglîi Iulia, pentru evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul Facultăţii de Drept şi 

Administraţie Publică. 

3. Se numeşte Comisia Senatului în componenţa: Zgârcibabă Elena, Şavga Magda, Moraru 

Radion, pentru evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul Facultăţii de Economie, 

Informatică şi Matematică. 

4. Comisiile formate vor aduce la cunoştinţa Senatului rezultatele monitorizării procesului 

de promovare a calităţii studiilor pe perioada anului universitar 2007-2008 şi semestrul I 

al anului 2008-2009. 

Proces verbal nr. 10 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 19 martie 2009 

 

Agenda şedinţei: 

1. Cu privire la asigurarea calităţii studiilor în pregătirea specialiştilor la Facultatea de 

Filologie şi Istorie şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică  

2. Aprobarea indicatorilor de apreciere a activităţii ştiinţifice a cadrului didactic  

 

I. Cu privire la asigurarea calităţii studiilor în pregătirea specialiştilor la Facultatea de 

Filologie şi Istorie şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 

S-a decis:  

 

În urma ascultării şi examinării rapoartelor metodiştilor departamentali ECTS, Verşina 

M., Chironachi Vl. şi a constatărilor făcute de către Comisiile speciale ale Senatului privind 

asigurarea calităţii studiilor şi mecanismelor de asigurare a calităţii în pregătirea specialiştilor la 

Facultatea de Filologie şi Istorie, şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, având în vedere 

sugestiile şi modificările propuse pentru proiectul de decizie, 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

     HOTĂRĂŞTE: 

   
1. Activităţile de promovare a calităţii studiilor şi implementării ECTS preconizate a fi 

îndeplinite în anul universitar 2007-2008 şi sem. I al anului universitar 2008-2009, în 

general au fost realizate. 

2. Se stabilesc ca sarcini de realizare în sem. II al anului universitar 2008-2009 următoarele 

obiective: 

 activizarea procesului de elaborare şi editare a suporturilor didactice ce vor 

include cerinţele învăţământului Pro Bologna (teorie, aplicaţii, lucru individual, 

tehnici (modele) de evaluare ) 

 activizarea lucrului grupurilor Pro Bologna 

 punerea la punct a procedurilor de întocmire şi completare a documentaţiei de 

evidenţă a calităţii activităţii studenţilor şi cadrelor didactice inclusiv: 

perfecţionarea planurilor de studiu, perfecţionarea ghidului studentului, 



completarea în termenii stabiliţi a borderourilor de evaluare curentă, asigurarea 

transparenţei evaluării cunoştinţelor prin determinarea unor criterii clare de 

apreciere (bareme, modele de teste, etc.), care vor fi aduse la cunoştinţa 

studenţilor 

 modernizarea metodelor de predare 

3. Consiliile Facultăţilor vor examina rapoartele Comisiilor Senatului, opiniile şi 

recomandările expuse în punctul 2 al prezentei şi vor stabili sarcini concrete de realizare 

a obiectivelor menţionate, desemnând persoanele responsabile de executare. 

4. Metodiştii ECTS vor include în planurile de activitate acţiuni realizate în comun cu 

diriginţii grupelor academice şi şefii  catedrelor de specialitate, în vederea individualizării 

promovării principiilor Pro Bologna. 

5. Administraţia Universităţii va căuta soluţii pentru a amenaja către începutul anului 

universitar 2009-2010 un cabinet specializat de Pedagogie şi Psihologie. 

6. Consiliul de Administraţie va pune în discuţie problema organizării în anul universitar 

2009-2010 a instruirii pedagogice (prin modul de 60 c.a.) a cadrelor didactice, de 

specialitate nepedagogică ce nu au promovat formarea respectivă. 

7. Şeful Secţiei Management al Calităţii, metodiştii departamentali ECTS, vor continua 

activităţile de promovare şi monitorizare a procesului de implementare a calităţii studiilor 

universitare şi vor intensifica dialogul cu studenţii şi cadrele didactice, inclusiv prin 

acţiuni extracuriculare şi informale. 

8. Metodiştii ECTS, în colaborare cu Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate Academică, 

vor analiza şi înainta propuneri privind armonizarea studiilor prin mobilitate academică. 

Cele propuse urmează să aibă un caracter relevant şi instrumentar adecvat de realizare. 

9. Problematica promovării şi asigurării calităţii procesului de studii va fi pusă în discuţie în 

cadrul şedinţelor Senatului, cel puţin una dată pe an şi semestrial în Consiliile 

Facultăţilor. 

10. Administraţia Universităţii va finanţa procurarea echipamentului necesar pentru dotarea 

Laboratorului de criminalistică, conform ofertei decanatului Facultăţii de Drept şi 

Administraţie Publică. 

II. Aprobarea indicatorilor de apreciere a activităţii ştiinţifice a cadrului didactic  

S-a decis:    

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

     HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Criteriile de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrului didactico- 

ştiinţific universitar drept bază pentru elaborarea documentului final. 

2. În decurs de două săptămâni, până la data de 02 aprilie 2009, catedrele vor examina 

Criteriile de bază şi vor înainta Comisiei Senatului, desemnate prin hotărârea din 

26.02.09, sugestiile şi propunerile elaborate. 

3. Comisia Senatului va prezenta spre aprobare în cadrul şedinţei din 09 aprilie 2009, 

Criteriile de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrului didactico- ştiinţific 

universitar în pachet cu Regulamentul privind evaluarea cadrelor didactice de către 

colegi, studenţi şi managementul universităţii. 

4. Se desemnează responsabil pentru executarea deciziilor cuprinse în pp.1-3 ale prezentei, 

Cornea Sergiu, prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale. 

 

Proces verbal nr. 11 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 09 aprilie 2009 

 

Agenda şedinţei: 



1. Cu privire la alegerea decanului Facultăţii de Filologie şi Istorie  

2. Anunţarea concursului pentru alegerea decanului Facultăţii de Drept şi Administraţie 

Publică. 

3. Aprobarea Planului de studii pentru ciclul II, specialitatea Lingvistică. Literatură. 

Deontologie.  

4. Cu privire la conferirea titlului Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat „B. P. 

Hasdeu” 

5. Diverse. 

– cu privire la constituirea Comitetului organizatoric pentru organizarea festivităţilor 

consacrate împlinirii a 10 ani de activitate a USC. 

–  aprobarea spre publicare a lucrărilor autorilor: Balţatu L., Iurchevici Iu. 

 

I. Cu privire la alegerea decanului Facultăţii de Filologie şi Istorie 

S-a decis: 

 

1. Cu 24 voturi - pro, 0 voturi - împotrivă şi 1(un) vot - abţinut, se aprobă alegerea de către 

Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, a decanului facultăţii de Filologie 

şi Istorie, prin vot deschis.  

S-a decis: 

 

În conformitate cu prevederile Statutului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, aprobat prin decizia Senatului din 27 februarie 2007, (cap III, p 3.1, litera b), în baza 

rezultatelor alegerilor desfăşurate la 31 martie 2009, în cadrul Consiliului Facultăţii de Filologie 

şi Istorie (proces verbal nr. 4) şi în urma alegerii prin vot deschis desfăşurate în cadrul şedinţei 

Senatului, 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

     HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se alege în postul de decan al Facultăţii de Filologie şi Istorie ,  cu 25 voturi pro din 25 

membri ai Senatului prezenţi în şedinţă, dl Axentii Victor, doctor în filologie, conferenţiar 

universitar.  

II. Anunţarea concursului pentru alegerea decanului Facultăţii de Drept şi Administraţie 

Publică. 

S-a decis: 

 

În temeiul Statutului Universităţii (aprobat prin decizia Senatului din 27 februarie 2007), a 

Regulamentului Facultăţii şi Catedrei Universităţii (aprobat prin decizia Senatului din 24 aprilie 

2007) şi în legătură cu expirarea termenului contractului individual de muncă al decanului 

Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică,  

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

     HOTĂRĂŞTE: 

1. Se anunţă concursul pentru ocuparea postului de decan al Facultăţii de Drept şi 

Administraţie Publică. 

2. Se stabileşte data alegerilor decanului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică – 18 

iunie 2009. 

3. Comisia de Concurs va publica prin afişaj decizia Senatului în termenii stabiliţi de art. 

7.2 al Regulamentului Facultăţii şi Catedrei universităţii. 

 

III. Aprobarea Planului de studii pentru ciclul II, specialitatea Lingvistică. Literatură. 

Deontologie. 

S-a decis: 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 



     HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Planul de studii pentru ciclul II (program de masteratde 120 credite) la 

specialitatea Lingvistică. Literatură. Deontologie (profesionalizare). 

 

IV. Cu privire la conferirea titlului Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat „B. P. 

Hasdeu” 

S-a decis: 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

     HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă conferirea titlului Doctor Honoris Cauza pentru consolidarea cooperării 

interuniversitare, aportul deosebit la dezvoltarea Universităţii şi cu ocazia celebrării 

celei de-a 10-a aniversare de la fondarea USC, dlui Bîrsan Iulian-Gabriel, profesor 

universitar, doctor inginer, Universitatea „Dunărea de Jos”Galaţi, România. 

2. Se aprobă conferirea titlului Doctor Honoris Cauza pentru consolidarea cooperării 

interuniversitare, aportul deosebit la dezvoltarea Universităţii şi cu ocazia celebrării 

celei de-a 10-a aniversare de la fondarea USC, dlui Bostan Ion, profesor universitar, 

doctor habilitat, academician al AŞM, rector al Universităţii Tehnice din Moldova. 

3. Se aprobă conferirea Diplomei Cum Lauda pentru contribuţia esenţială la formarea şi 

dezvoltarea Universităţii, consolidarea cooperării interuniversitare, şi cu ocazia 

celebrării celei de-a 10-a aniversare de la fondarea USC, dlui Şişcanu Ion, profesor 

universitar, doctor habilitat, primul rector al Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din 

Cahul. 

 

V. Diverse 

 

– cu privire la constituirea Comitetului organizatoric pentru organizarea festivităţilor 

consacrate împlinirii a 10 ani de activitate a USC. 

S-a decis: 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

     HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă componenţa nominală a Comitetului organizatoric pentru organizarea 

festivităţilor consacrate împlinirii a 10 ani de la fondarea USC, precum urmează: 

– Popa Andrei, preşedinte 

– Cornea Sergiu 

– Macriţchi Natalia 

– Drumov Vasile 

– Danilceac Oleg 

– Simora Nadejda 

– Ghenciu Maria 

– Bostănel Sabrina 

 

– aprobarea spre publicare a lucrărilor autorilor: Balţatu L., Iurchevici Iu. 

S-a decis: 

Examinând recomandarea Comisiei Metodico - Ştiinţifice privind aprobarea spre editare 

a lucrărilor doctorului în filologie, Ludmila Balţatu, „Traducerea artistică şi literatura 

comparată (în baza experienţei traducătorilor din Republica Moldova)” şi doctorului în 

sociologie, Iulia Iurchevici, „Problematica familiei studenţeşti”, având în vedre recenziile şi 

aprecierile înalte date lucrărilor de către specialiştii în domeniu,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 



2. Se aprobă înaintarea spre publicare a monografiei „Traducerea artistică şi literatura 

comparată (în baza experienţei traducătorilor din Republica Moldova)”, autor  Ludmila 

Balţatu,  doctor în filologie, Catedra de Filologie Română. 

3. Se aprobă înaintarea spre publicare a monografiei „Problematica familiei studenţeşti”, 

autor Iulia Iurchevici, doctor în sociologie, Catedra de Pedagogie şi Pshihologie. 

 

– cu privire la evenimentele din 6-7 aprilie 2009. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul dezaprobă acţiunile 

de violenţă cu implicarea studenţilor şi a minorilor şi cheamă studenţii, cadrele didactice  şi toţi 

colaboratorii universităţii să păstreze în continuare calmul şi disciplina în activitate.  

 

Proces verbal nr. 12 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 21 mai 2009 

 

Agenda şedinţei: 

 

1. Cu privire la asigurarea calităţii studiilor în instruirea studenţilor de la specialităţile 

Facultăţii Economie, Informatică şi Matematică  

2. Mobilitatea inter- şi intrauniversitară: principii şi mecanisme. 

3. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere.  

4. Diverse. 

– aprobarea spre publicare lucrării Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare 

modale în limba română actuală, autor doctor în filologie, Zgârcibabă Elena. 

– anunţuri. 
 

I. Cu privire la asigurarea calităţii studiilor în instruirea studenţilor de la specialităţile 

Facultăţii Economie, Informatică şi Matematică 

S-a decis: 

Ca rezultat al ascultării şi examinării raportului metodistului ECTS de la facultate, 

Ciubenco Mariana şi a constatărilor făcute de Comisia specială a Senatului cu referire la 

asigurarea calităţii studiilor studenţilor Facultăţii de Economie Informatică şi Matematică,  

 

Senatul  Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, 

        

HOTĂRĂŞTE: 

   

1. Activităţile în scopul promovării calităţii studiilor şi implementării ECTS 

preconizate a fi îndeplinite la nivel de facultate în decursul anului universitar 2007-

2008 şi sem I al anului univ. 2008-2009, în temei au fost realizate. 

2. Se stabilesc ca sarcini de realizare în sem II al anului universitar 2008-2009 

următoarele obiective: 

activizarea procesului de elaborare şi editare a suporturilor didactice ce vor include 

cerinţele învăţământului Pro Bologna în special la disciplinele fundamentale (teorie, 

aplicaţii, lucru individual, tehnici (modele) de evaluare ) 

îmbunătăţirea  lucrului grupului Pro Bologna 



punerea la punct a procedurilor de întocmire şi completare a documentaţiei de evidenţă 

a calităţii activităţii studenţilor şi cadrelor didactice inclusiv: perfectarea planurilor 

de studiu, perfectarea ghidului studentului, completarea în termenii stabiliţi a 

borderourilor de evaluare curentă, asigurarea transparenţei evaluării cunoştinţelor 

prin determinarea unor criterii clare de apreciere (bareme, modele de teste, etc.), 

care vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor 

modernizarea metodelor de predare, utilizarea tehnicilor interactive în predare şi la 

consolidarea materiei studiate  

3. Metodistul ECTS va include în planurile de activitate acţiuni realizate în comun cu 

diriginţii  grupelor academice şi şefii  catedrelor de specialitate, în vederea 

individualizării promovării principiilor Pro Bologna. 

4. Consiliul de Administraţie va pune în discuţie problema organizării în anul 

universitar 2009-2010 a instruirii pedagogice (prin modul de 60 c.a.) a cadrelor 

didactice ce nu au promovat formarea respectivă. 

5. Şeful Secţiei Management al Calităţii, metodistul ECTS, vor continua activităţile de 

promovare şi monitorizare a procesului de implementare a calităţii studiilor universitare 

şi vor îmbunătăţi dialogul cu studenţii şi cadrele didactice, inclusiv prin acţiuni 

extracuriculare şi informale. 

6. Metodistul ECTS în colaborare cu Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate 

Academică vor analiza şi înainta propuneri privind armonizarea studiilor prin 

mobilitate academică. Cele propuse urmează să aibă un caracter relevant şi 

instrumentar adecvat de realizare. 

7. Decanul facultăţii împreună cu diriginţii grupelor academice, vor elabora mecanisme 

eficiente de diminuare a absenţelor în vederea îmbunătăţirii reuşitei academice. 

 

II.Mobilitatea inter- şi intrauniversitară: principii şi mecanisme  

 S-a decis: 

 Audiind Raportul cu privire la mobilitatea intrauniversitară şi interuniversitară la 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, subliniind rolul mobilităţii academice în 

creşterea calităţii studiilor la USC şi apreciind activitatea Secţiei Integrare Europeană şi 

Mobilitate Academică în acest domeniu, 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de  Raportul cu privire la mobilitatea intrauniversitară şi interuniversitară la 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, prezentat de Vitalie Ponomariov, şeful 

Secţiei Integrare Europeană şi Mobilitate Academică; 

2. Se stabileşte pentru şedinţa următoare a Senatului USC, examinarea proiectului 

Regulamentului cu privire la mobilitatea academică la Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” 

din Cahul; 



3. În vederea intensificării relaţiilor de colaborare în domeniul mobilităţii interuniversitare, 

Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate Academică va elabora şi propune spre semnare 

Acorduri de Mobilitate Academică, adiţionale Acordurilor de Colaborare, cu universităţi 

din Republica Moldova şi de peste hotare; 

4. În vederea asigurării realizării integrale a mobilităţii în cadrul programului EMECW Lot 6, 

studenţii şi cadrele didactice selectate vor semna un Contract de Mobilitate cu USC, în care 

se vor stipula drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi; 

5. Studenţilor absolvenţi ai anului academic 2008-2009, care au efectuat mobilităţi în cadrul 

Programului Erasmus Mundus, li se vor include în suplimentele la diplomă, ca şi discipline 

opţionale, cursurile din mobilitate care nu fac parte din planurile de studii. Suplimentar, în 

compartimentul suplimentului „Informaţii suplimentare” se vor introduce date privind 

perioada, denumirea programului, cursurile efectuate, finalităţile, etc. 

 

III. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere.  

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se validează rezultatele votării şi se aprobă alegerea în postul de şef  al Catedrei de 

Istorie şi Ştiinţe Sociale, dl Certan Ion, dr. în istorie. 

2. Se validează rezultatele votării şi se aprobă alegerea în postul de şef  al Catedrei de 

Administraţie Publică, dna Cornea Valentina, dr. în sociologie. 

3. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de profesor universitar la Catedra 

de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, dl Parmacli Dumitru, dr.hbt., 

prof.univ. 

4. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la 

Catedra de Filologie Română, dl Axentii Victor, dr.,conf.univ. 

5. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la 

Catedra de Filologie Română, dna Balţatu Liudmila, dr.în filologie. 

6. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la 

Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale, dl Certan Ion, dr.în istorie. 

7. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la 

Catedra de Administraţie Publică, dna Cornea Valentina, dr. în sociologie. 

8. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie, dna Iurchevici Iulia, dr. în sociologie. 

9. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la 

Catedra de Filologie Română, dna Zgârcibabă Elena, dr.în filologie. 

IV. Diverse 

Aprobarea spre publicare lucrării Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare 

modale în limba română actuală, autor doctor în filologie, Zgârcibabă Elena. 

 

S-a decis: 

Examinând recomandarea Comisiei Metodico - Ştiinţifice privind aprobarea spre editare 

a lucrării doctorului în filologie, Zgârcibabă Elena, „Problema predicatului verbal compus cu 

semiauxiliare modale în limba română actuală”, având în vedre recenziile şi aprecierile înalte 

date lucrării de către specialiştii în domeniu,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Se aprobă înaintarea spre publicare a monografiei „Problema predicatului verbal compus 

cu semiauxiliare modale în limba română actuală”, autor Zgârcibabă Elena ,  doctor în 

filologie, Catedra de Filologie Română. 

 



Proces verbal nr. 13 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 24 iunie 2009 

 

Agenda şedinţei: 

1. Bilanţul sesiunii de vară de evaluare a cunoştinţelor studenţilor USC.  

2. Raportul anual privind reuşita academică ca indicator al calităţii procesului 

educaţional din USC  

3. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit şi a candidaţilor, absolvenţi 2009, pentru 

conferirea medaliei „Pentru excelenţă”. 

4. Cu privire la rezultatele examenelor de licenţă . 

5. Cu privire la realizarea Planului USC de prevenire şi contracarare a corupţiei . 

6. Alegerea decanului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică . 

7. Cu privire la înaintarea către CNAA a dosarelor pentru conferirea titlului didactico-

ştiinţific. 

8. Aprobarea Regulamentului privind mobil. acad. la Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul. 

9. Cu privire la realizarea deciziilor Senatului USC . 

10. Aprobarea Planului de activitate a Senatului pentru anul universitar 2009-2010. 

 

I. Bilanţul sesiunii de vară de evaluare a cunoştinţelor studenţilor USC; II. Raportul anual 

privind reuşita academică ca indicator al calităţii procesului educaţional din USC; IV. Cu 

privire la rezultatele examenelor de licenţă. 

 

S-a decis: 

Audiind informaţia decanilor, Raportul anual privind reuşita academică şi Raportul cu privire la 

rezultatele examenelor de licenţă,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de informaţia decanilor privind rezultatele sesiunii de vară a anului universitar 

2008-2009. 

2. Se recomandă Consiliilor Facultăţilor discutarea şi elaborarea activităţilor de stimulare a 

frecvenţei studenţilor. 

3. Se recomandă juriilor facultăţilor în corelare cu metodiştii ECTS să evalueze cauzele 

nereuşitei studenţilor restanţieri şi să propună măsuri de stimulare a reuşitei academice. 

4. Metodiştii ECTS în colaborare cu şefii catedrelor vor asigura informarea studenţilor 

privind selectarea opţiunilor la disciplinele de specialitate şi vor perfecta contractele 

anuale de studii în termenii stabiliţi. 

5. Şeful Secţiei Management al Calităţii va pune la dispoziţia catedrelor rezultatele 

sondajului efectuat pentru a fi puse ulterior în discuţie la nivel de catedră şi facultate. 

6. Până la 15 septembrie 2009 Catedrele de profil vor actualiza tematica tezelor de licenţă. 

7. Cerinţele pentru elaborarea şi conducerea tezei de licenţă vor fi discutate în şedinţa 

Senatului din 22.10.2009. 

III. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit şi a candidaţilor, absolvenţi 2009, pentru 

conferirea medaliei „Pentru excelenţă”. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă înaintarea candidaturii studentului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, 

gr D-0701, Todorov Maxim, pentru obţinerea Bursei Preşedintelui. 



2. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, gr FFE-0701, 

Stănilă Iulia, pentru obţinerea Bursei Republicii. 

3. Se aprobă înaintarea candidaturii studentului Facultăţii de Economie, Informatică şi 

Matematică, gr. FB-0701, Turceac Vadim, pentru obţinerea Bursei Guvernului. 

4. Se aprobă înaintarea spre examinare către Comisia Guvernamentală a candidaturilor 

studentelor: Agoşcova Irina, Facultatea de Economie Informatică şi Matematică, 

specialitatea Finanţe şi Bănci şi Burungiu Natalia, Facultatea de Filologie şi Istorie, 

specialitatea Limbi şi Literaturi, pentru acordarea medaliei „Pentru Excelenţă”. 

 

V. Cu privire la realizarea Planului USC de prevenire şi contracarare a corupţiei . 

S-a decis: 

În scopul prevenirii şi contracarării eventualelor cazuri de manifestare a corupţiei în USC, a 

înlesnirii realizării consecvente a Planului universitar de prevenire şi contracarare a corupţiei,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act despre mersul realizării Planului USC de prevenire şi contracarare a corupţiei. 

2. Se indică Consiliului de coordonare să-şi revadă modalităţile de lucru în vederea 

realizării Planului de prevenire şi contracarare a corupţiei în USC, stabilind accentul pe 

controlul şi evidenţa îndeplinirii corecte, integrale şi în termenii stabiliţi a prevederilor 

Planului. Responsabil de executare: preşedintele Consiliului de Coordonare. 

3. Consiliul de Administraţie să asigure condiţii materiale în vederea creării de panouri, 

monitorizării acţiunilor planificate. 

4. Secţia Management al Calităţii, metodiştii ECTS, sindicatul studenţesc să elaboreze 

metode de lucru cu studenţii, structurile instituţionale, cadrele didactice în vederea 

asigurării transparenţei informaţiei, publicităţii activităţilor desfăşurate, corectitudinii 

realizării formelor de evaluare a cunoştinţelor. 

5. Administraţia USC să monitorizeze permanent activităţile desfăşurate de către  

subdiviziunile universitare în direcţia lichidării premiselor fenomenului corupţiei în USC. 

 

VI. Alegerea decanului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică . 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă validarea rezultatelor alegerii decanului Facultăţii de Drept şi Administraţie 

Publică  în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii 22.06.09, precum urmează: pe listă – 9 

membri ai Consiliului, prezenţi în şedinţă – 7 persoane, au votat pro – 3 persoane, 

împotrivă – 4 persoane. 

 

VII. Cu privire la înaintarea către CNAA a dosarelor pentru conferirea titlului didactico-

ştiinţific. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă înaintarea către CNAA a dosarului dlui Anton Ion, doctor în istorie, 

conferenţiar interimar la Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale, pentru conferirea titlului 

didactico-ştiinţific de conferenţiar universitar. 

 

VIII. Aprobarea Regulamentului privind mobilitatea academică la Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 



1. Se aprobă Regulamentului privind mobilitatea academică la Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul cu următoarea completare la finele  punctului 26: „la care se anexează 

şi fişele disciplinelor (catalogul cursurilor)”. 

 

IX. Cu privire la realizarea deciziilor Senatului USC . 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de raportul secretarului ştiinţific, lect. sup. Chiciuc Liudmila privind realizarea 

deciziilor Senatului Universităţii. 

X. Aprobarea Planului de activitate a Senatului pentru anul universitar 2009-2010. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă drept bază Planul de activitate a Senatului Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” 

din Cahul pentru anul universitar 2009-2010. 

 

Proces verbal nr. 14 

al Şedinţei Senatului 

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

din 15 iulie 2009 

Agenda şedinţei: 

I. Cu privire la disciplinele de concurs pentru Admiterea-2009. 

II. Cu privire la examenul de admitere pentru studii de masterat la specialitatea Integrare 

europeană şi politici de vecinătate 

 

I. Cu privire la disciplinele de concurs pentru Admiterea-2009. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă lista disciplinelor de concurs pentru admitere la învăţământ universitar, ciclul I 

(studii de licenţă), lista se anexează 

2. Se aprobă probele de concurs pentru admitere la învăţământ universitar, ciclul II (studii 

de masterat), lista se anexează. 

 

II. Cu privire la examenul de admitere pentru studii de masterat la specialitatea 

Integrare europeană şi politici de vecinătate 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă probele de concurs pentru admitere la învăţământ universitar, ciclul II (studii 

de masterat), specialitatea Integrare europeană şi politica de vecinătate, precum urmează: 

– Politologie şi integrare europeană (cu notă) 

– Limba modernă (test (admis/respins)) 

– Informatica (test (admis/respins)). 

 

 

Secretar ştiinţific                                           Liudmila Chiciuc, lector superior universitar  

  

 

 

 


