HOTĂRÂRILE SENATULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT
„BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din CAHUL
APROBATE ÎN CADRUL ŞEDINŢELOR
din anul universitar 2009-2010
Proces verbal nr. 01
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 28 august 2009
Agenda şedinţei:
1. Aprobarea Planului de activitate al Universităţii pentru perioada septembrie 2009- iulie
2010.
2. Raportul Comisiei de Admitere 2009.
3. Cu privire la teza de licenţă
I. Aprobarea Planului de activitate al Universităţii pentru perioada septembrie 2009- iulie
2010.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă drept bază, Planul de activitate al Universităţii pentru perioada septembrie
2009- iulie 2010.
II. Raportul Comisiei de Admitere 2009.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă raportul Comisiei de admitere – 2009, prezentat de către secretarul responsabil
al comisiei, dna Bîrlea Svetlana.
III. Cu privire la teza de licenţă
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte că volumul tezei de licenţă nu va depăşi 60 de pagini iar volumul tezei de
master nu va depăşi 80 de pagini.
2. Se stabileşte volumul de 18 ore pentru coordonarea unei teze de licenţă.
Proces verbal nr. 02
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 17 septembrie 2009

I.
II.
III.
IV.

Agenda şedinţei:
Aprobarea Planurilor de activitate ale Facultăţilor pe anul de studii 2009-2010.
Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pe specialităţi.
Cu privire la lansarea evaluării calităţii procesului universitar: necesitatea,
obiectivele, planul de realizare.
Cu privire la aprobarea bursei Senatului.
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I. Aprobarea Planurilor de activitate ale Facultăţilor pe anul de studii 2009-2010.
S-a decis:
1. Se aprobă ca bază Planurile de activitate a Facultăţilor: Filologie şi Istorie; Drept şi
Administraţie Publică; Economie, Informatică şi Matematică.
II. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pe specialităţi.
S-a decis:
1. Se aprobă modificările la Planurile de studiu pentru specialităţile: Psihopedagogie;
Pedagogia Învăţământului Primar; Limba şi literatura Română / Limba şi literatura
Franceză.
2. Se exclude de pe ordinea de zi a şedinţei Senatului chestiunea privind aprobarea
modificărilor operate în Planul de studii pentru specialitatea Drept, pentru a fi examinat
la şedinţa următoare.
III. Cu privire la lansarea evaluării calităţii procesului universitar: necesitatea, obiectivele,
planul de realizare.
S-a decis:
1. Se aprobă Planul de activităţi al Secţiei Management al Calităţii în vederea realizării
Proiectului- pilot „Promovarea calităţii procesului de studii”.
IV. Cu privire la acordarea bursei Senatului.
S-a decis:
Examinând dosarele studenţilor candidaţi la bursa Senatului, înaintaţi de către Decanatele
Facultăţilor, apreciind meritele şi prestaţia academică a fiecăruia, având în vedere că instituţia
poate oferi o singură bursă nominală,
1. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Bliznicenco Iulia, Facultatea Economie,
Informatică şi Matematică, specialitatea Business şi Administrare, gr. BA-0701, pentru
obţinerea Bursei Senatului.
Proces verbal nr. 03
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 12 noiembrie 2009

1.

2.
3.
4.
5.
–
–
–

Agenda şedinţei:
Eficienţa implementării sistemelor ECTS şi SNCS: constatări după două promoţii Pro
Bologna ale USC (Raportor: Banu Felicia, lect. univ.sup., şef Secţia Managementul
Calităţii).
Problema privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă în cadrul USC (Raportor:
Cornea Sergiu,dr.,conf.univ., prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale).
Pregătirea instituţiei către sezonul rece: lucrări realizate şi probleme (Raportor: Drumov
Valeriu, prorector în probleme de administrare şi gospodărire).
Cu privire la organizarea modulului psihopedagogic pentru instruirea cadrelor didactice ale
USC (Raportor: Luchian Feodosia, şef Catedrăa Pedagogie şi Pshihologie)
Diverse.
cu privire la aprobarea spre publicare a monografiei „Аграрная экономика Республики
Молдова: состояние и пути реструктуризации”, autori D. Parmacli, N. Mocanu
cu privire la aprobarea cuantumului bursei Senatului.
Aprobarea modificărilor efectuate în planul de învăţământ la specialitatea Drept
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I. Eficienţa implementării sistemelor ECTS şi SNCS: constatări după două promoţii PRO
BOLOGNA ale USC
Ascultând şi examinând raportul prezentat de către Banu Felicia, Şef Secţia de
Management al Calităţii, având în vedere cele constatate,
Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Catedrele de specialitate vor ajusta conţinutul Ghidului studentului, introducând
modificările necesare la Regulamentul provizoriu de organizare şi desfăşurare a
procesului didactic pe baza ECTS şi SNCS aprobate de către Senat şi modificările la
planurile de învăţământ la specialităţi până la data de 31.01.2010.
2. Versiunile electronice perfectate ale Ghidului studentului de la toate specialităţile vor fi
depuse la Şeful Secţiei de Management al Calităţii.
3. Se pune în sarcina metodiştilor departamentali ECTS/SNCS să activizeze procedura de
promovare a principiilor ECTS şi SNCS inclusiv şi către corpul profesoral-didactic.
4. La propunerea şefilor de catedră, decanii vor desemna persoane responsabile de
completarea suplimentului la diplomă şi întocmirea catalogului cursurilor la specialitatea
ghidată de catedră promoţia 2009 până la data de 15.12. 2009.
5. Administraţia universităţii va prevedea surse de remunerare a persoanelor responsabile de
întocmirea catalogului cursurilor.
6. Se propune catedrelor de specialitate care ghidează programe de masterat sau planifică
organizarea programelor de masterat să coreleze planurile de învăţământ la ciclul I, II
asigurând continuitatea formării specialiştilor conform rigorilor înaintate de
ECTS/SNCS, planul-cadru pentru ciclu I şi regulamentul cu privire la studiile de
masterat.
II. Problema privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă în cadrul USC
Ca urmare a audierii şi examinării raportului prezentat de către conf.univ., dr., Cornea
Sergiu, prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, privind elaborarea şi susţinerea
tezelor de licenţă în cadrul USC,
constatând neajunsurile atestate la nivel de catedre în privinţa elaborării şi afişării în
termenul necesar a tematicii tezelor de licenţă, a stabilirii cerinţelor elaborării şi coordonării
tezelor în funcţie de specialitate,
având în vedere nivelul nesatisfăcător al unor teze de licenţă aprobate spre susţinere şi
deficienţele procesului de coordonare şi presusţinere al tezelor,
luând în consideraţie posibilitatea îmbunătăţirii situaţiei în acest domeniu din perspectiva
antrenării studenţilor în activităţile de investigare a problemelor de interes real, cu impact
regional şi local,
Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se atenţionează şefii de catedre asupra necesităţii respectării normei legale privind
elaborarea tezelor de licenţă.
2. Se obligă catedrele de profil să repartizeze conducerea tezelor de licenţă exclusiv
cadrelor didactice cu grade ştiinţifice (dr.hab./dr.) şi/sau lectorilor superiori,
conferenţiarilor şi profesorilor universitari. Responsabili de executare şefii de catedre.
3. Tematica propusă pentru tezele de licenţă se va include obligatoriu în programele
analitice ale cursurilor.
4. Termenul limită de afişare a tematicii recomandate pentru tezele de licenţă, va fi nu mai
târziu de luna mai a fiecărui an.
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5. La elaborarea tematicii tezelor de licenţă se vor lua în consideraţie aspecte şi probleme
cu conţinut practic sau de interes real, cu impact local şi regional.
6.

Consiliile Facultăţilor, în baza actelor normative în vigoare, vor elabora şi aproba până
la 15.01.2010 Regulamentele privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă în
conformitate cu reglementările existente, în baza cărora Catedrele de specialitate vor
elabora / actualiza Ghidurile respective.

7. Biblioteca universitară va completa fondul de carte metodologică şi ştiinţifică la
prezentarea cererii / listelor de titluri de către şefii de catedre.
III. Pregătirea instituţiei către sezonul rece: lucrări realizate şi probleme
În urma ascultării şi examinării raportului prezentat de către V. Drumov, prorector în
probleme de administrare şi gospodărire, privind pregătirea instituţiei către sezonul rece,
constatând rezultatele obţinute în această direcţie de către subdiviziunea gospodărească şi
problemele existente la zi, apreciind efortul demonstrat de către personalul tehnic auxiliar la
executarea lucrărilor necesare, atenţionând asupra necesităţii economisirii resurselor termice şi
energetice ale Universităţii,
Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1.Se ia act de raportul „Pregătirea instituţiei către sezonul rece: lucrări realizate şi probleme”,
prezentat de către prorectorul în probleme de administrare şi gospodărire, Drumov Valeriu.
2. Se atenţionează locatarii căminelor studenţeşti în vederea folosirii raţionale a energiei electrice
şi apei.
3. Se obligă prorectorul în probleme de administrare şi gospodărire de a lua măsuri suplimentare
în vederea neadmiterii utilizării instalaţiilor electrice neautorizate în blocurile de studii şi în
căminele studenţeşti.
4. Cadrele didactice vor monitoriza regimul de utilizare economă a energiei electrice pe perioada
activităţilor didactice

IV. Cu privire la organizarea modulului psihopedagogic pentru instruirea cadrelor
didactice ale USC.
În conformitate cu cerinţa Legii Învăţământului nr.547 din 21.07.95, art. 54, p.3 cu
privire la interzicerea pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de alt profil decât
pedagogic de a profesa în învăţământ dacă nu au efectuat pregătirea teoretică şi practică în
domeniile pedagogiei, psihologiei şi metodicii de specialitate, având în vedere posibilitatea
organizării acestei pregătiri în cadrul Centrului de formare continuă de pe lângă Universitatea de
Stat „B.P.Hasdeu” şi necesitatea ajustării situaţiei în această privinţă la cerinţele acreditării
academice a specialităţilor ce urmează în viitorul apropiat,
Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă planul de studii al modulului psihopedagogic pentru cadrele didactice
universitare care nu au trecut formarea didactică în instituţiile pe care le-au absolvit.
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2. Se aprobă lista cadrelor didactice ale USC – absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ
superior de alt profil decât pedagogic, obligate să promoveze pregătirea teoretică şi
practică în domeniile pedagogiei, psihologiei şi metodicii de specialitate în cadrul
Centrului de formare continuă universitar.
3. Cursurile de formare didactică pentru cadrele didactice numite se vor organiza prin
învăţământ cu frecvenţă redusă în perioada februarie 2010 - februarie 2011.
4. Administraţia Universităţii va identifica mijloacele financiare necesare pentru
remunerarea muncii cadrelor didactice ce vor realiza cursurile în cadrul modulului
psihopedagogic pentru angajaţii universităţii.
V. Diverse.
– Cu privire la aprobarea cuantumului bursei Senatului.
Având în vedere schimbarea valorii burselor obişnuite şi de merit în direcţia creşterii
precum şi obiectivul stimulator urmărit prin acordarea bursei nominale a Senatului, corelând cu
posibilităţile financiare ale Universităţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte cuantumul Bursei nominale a Senatului în mărime de 900 (nouă sute) lei
lunar, începând cu 01 septembrie 2009.
– Aprobarea modificărilor efectuate în planul de învăţământ la specialitatea Drept
Ascultând informaţia cu privire la modificările operate în Planul de studii, având în
vedere deciziile Catedrei de Drept (din 28.08.09) şi a Consiliului Facultăţii de Drept şi
Administraţie Publică (din 01.09.09) şi justificarea logică a modificărilor propuse,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul de studii pentru specialitatea Drept cu modificările operate.
– Aprobarea spre publicare a monografiei „Аграрная экономика Республики Молдова:
состояние и пути реструктуризации”, autori: dr. hab., prof. univ., D. Parmacli şi dr.,
conf. univ., N. Mocanu.
Examinând recomandarea Comisiei Metodico - Ştiinţifice (proces verbal nr. 01 din
22.10.09) privind aprobarea spre editare a lucrării autorilor: dr. hab., prof. univ., D. Parmacli şi
dr., conf. univ., N. Mocanu cu titlul „Аграрная экономика Республики Молдова: состояние и
пути реструктуризации”, având în vedre recenziile asupra monografiei şi aprecierile înalte date
lucrării de către specialişti consacraţi în domeniu precum: dr. hab., prof. univ., V. Doga,
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi dr., conf.
univ., O. Sîrbu, Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea spre publicare a monografiei „Аграрная экономика Республики
Молдова: состояние и пути реструктуризации”, autori: dr. hab., prof. univ., Catedra
de Economie şi Management în afaceri şi servicii, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul, Dmitrii Parmacli şi dr., conf. univ., şef Catedră de Finanţe şi Bănci,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Natalia Mocanu.
Proces verbal nr. 04
al Şedinţei extraordinare a Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
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din 02 decembrie 2009
Agenda şedinţei:
I. Cu privire la demersul Consiliului Orăşănesc Cahul despre transmiterea terenurilor
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” în proprietate publică a oraşului.
S-a decis:
În conformitate cu prevederile legale privind statutul, modul de utilizare, şi înstrăinare a
terenurilor aflate în folosinţa instituţiilor de învăţământ superior,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se respinge demersul Consiliului Orăşănesc Cahul către Guvernul Republicii Moldova
privind atribuirea unor terenuri aflate în folosinţa Universităţii de Stat „Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
2. Se stabileşte înaintarea către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, a răspunsului
la scrisoarea nr. 08/14-792G din 26.11.2009, cu următorul conţinut:
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Prin prezenta, ca răspuns la scrisoarea nr. 08/14-792G din 26.11.2009, Va aducem la
cunoştinţă că Senatul Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul (USC) în şedinţa
extraordinară din 02.12.2009 a examinat demersul Consiliului orăşenesc Cahul către Primministrul Republicii Moldova cu referire la transmiterea terenurilor agricole din proprietatea
Universităţii în proprietatea oraşului, expus în scrisoarea nr. 9/24(33/24)-XXIII din 13.11.2009.
Prin vot unanim, Senatul Universităţii RESPINGE şi DEZAPROBĂ iniţiativa Consiliului
orăşenesc Cahul din următoarele motive:
1.
Universitatea a fost fondată prin Hotărârea Guvernului nr. 519 din 7 iunie 1999 în
scopul asigurării localităţilor din sudul republicii cu cadre de înaltă calificare. De aici rezultă
că baza tehnico-materială a USC serveşte pentru interesele unui areal mult mai larg decât
oraşul Cahul, raioanele din sudul ţării având nevoie până în prezent de specialişti din diverse
domenii. Instituţia noastră şi-a început activitatea prin pregătirea specialiştilor din învăţământ,
economie, administraţie publică, drept – domenii unde se solicită o asigurare tehnico-materială
relativ mai mică decât în profilurile tehnic şi agricol. Aceasta însă nu înseamnă că misiunea
Universităţii, stabilită de Guvern la momentul înfiinţării trebuie modificată. Mai mult ca atât,
în condiţiile când este necesară dinamizarea dezvoltării economice, USC îşi vede rolul proactiv în pregătirea cadrelor şi din domeniile tehnic şi agricol pentru care şi sunt necesare
terenuri agricole experimentale şi de practică.
Considerăm că anume în acest moment, când se discută înstrăinarea unei părţi din
patrimoniul Universităţii, este important să se înţeleagă încă o dată importanţa Universităţii în
calitate de instituţie atât educaţională cât şi formatoare de structură economică locală şi
regională. Istoria de sute de ani a celor mai vestite instituţii superioare europene confirmă că,
secole de-a rândul autorităţile publice locale pentru a creşte numărul de cetăţeni educaţi şi
instruiţi au contribuit la sporirea patrimoniului universitar şi nu la deteriorarea lui. La fel,
articolul 62(4) al Legii Învăţământului stabileşte că „Ministerele, departamentele, agenţii
economici şi autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să transmită instituţiilor de
învăţământ utilaje, instalaţii, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu
de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a
specialiştilor şi pentru alte servicii”. Cu excepţia repartizării a 2 apartamente conform p. 9, alin.
2 al Hotărârii Guvernului nr. 519 din 07.06.1999, în cei 10 ani de activitate, USC nu a beneficiat
de asemenea gesturi din partea autorităţilor locale. Astfel, până în prezent nu s-au executat
prevederile Hotărârii menţionate, expuse în p.9 alin.1 – primăria mun. Cahul va contribui la
6

consolidarea bazei tehnico-materiale a universităţii nou-create, şi p.9, alin 3 – primăria mun.
Cahul va asigura reconstrucţia unui cămin în vederea creării condiţiilor necesare de trai pentru
colaboratorii universităţii.
Vă mai informăm că, în perioada 1999-2009, Universitatea, din mijloacele speciale
acumulate de la învăţământul pe bază de contract şi darea în locaţiune a spaţiilor şi terenurilor
agricole, a investit în repararea blocurilor de studii şi căminelor 6881,8 mii lei faţă de 1017,0 mii lei
alocaţi din bugetul de stat (anexăm 2 tabele informative). Alocaţiile primăriei Cahul în această
perioadă au constituit 0 (zero) lei.
Constatăm că, fiind amplasată în centrul urbei, în imediata apropiere de sediul Consiliului
orăşenesc şi a primăriei Cahul, în toţi cei zece ani de la înfiinţare instituţia noastră nu a beneficiat de
vre-o iniţiativă a consilierilor locali cu scopul de a pune în discuţie problemele cu care se confruntă
Universitatea şi a găsi soluţii de susţinere a dezvoltării bazei ei tehnico-materiale.
2.
Universitatea a înaintat mai multe demersuri către autorităţile centrale cu
rugămintea de a include locuri în comanda de stat pentru USC şi de a primi autorizaţie pentru
pregătirea specialiştilor în Mecanizarea agriculturii, Tehnologia produselor alimentare,
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare etc. – specialităţi de care duc lipsă
întreprinderile din sudul ţării. (Anexăm copiile scrisorilor). Cu regret, până în prezent aceste
doleanţe nu au fost soluţionate. Sperăm foarte mult că opţiunile noastre vor fi totuşi auzite cu
ocazia declanşării discuţiei privind viitorul patrimoniului universitar, astfel ca terenurile agricole
ale USC să servească la pregătirea specialiştilor de profil.
3.
Aducem la cunoştinţă că terenul de 33,1317 ha, cu nr. cadastral 17201020002,
este traversat de conducta de gaz de presiune înaltă şi nu poate fi redirecţionat pentru construcţii
capitale, inclusiv a caselor de locuit.
4.
Ternul nr. 170201020001 cu suprafaţa de 43,1151 ha are cea mai mare bonitate
din pământurile agricole gestionate de Universitate şi este preconizat pentru organizarea loturilor
experimentale la momentul obţinerii autorizaţiei pentru pregătirea specialiştilor în Mecanizarea
agriculturii, Tehnologiei vinului şi a produselor obţinute prin fermentare (ciclul I studii
superioare de licenţă), Managementul în agricultură (ciclul II studii de masterat).
5.
În calitate de cetăţeni ai oraşului Cahul nu suntem de acord cu afirmaţia expusă în
demersul Consiliului orăşenesc precum că transmiterea terenurilor în cauză „este unica soluţie de
dezvoltare a urbei”. O analiză superficială a dezvoltării altor municipalităţi denotă posibilităţi de
a spori fondul locativ din contul amenajării mansardelor pe casele cu 2-5 etaje, gruparea
gospodăriilor individuale în condominii şi construcţiei pe teritoriul lor a blocurilor locative, cu
respectarea intereselor proprietarilor acestor gospodării, etc. Asemenea programe, susţinute de
autorităţile publice locale, ar stimula atât rezolvarea problemei asigurării cetăţenilor urbei cu
spaţiu locativ, cât şi ar duce la crearea locurilor de muncă în construcţii – sector afectat cel mai
grav de criza economică actuală.
6.
Considerăm că demersul Consiliului orăşenesc Cahul ţine de satisfacerea unor
interese individuale de moment, fără de a lua în calcul perspectiva Universităţii noastre pe o
perioadă lungă de dezvoltare, conform scopului stabilit de Guvernul Republicii Moldova prin
Hotărârea nr. 519 din 07.06.1999.
În baza celor expuse şi a prevederilor art. 62 (5) al Legii învăţământului, care interzice
înstrăinarea patrimoniului instituţiilor de învăţământ în alte scopuri decât cele pentru instruire,
având în vedere importanţa Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru raioanele din
sudul ţării noastre, înţelegând rolul instituţiei noastre în sarcina de pregătire a specialiştilor de
înaltă calificare din diverse domenii, precum şi în speranţa susţinerii în dezvoltarea USC ca
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instituţie de importanţă regională, Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul roagă Ministerul Educaţiei să intervină şi să stopeze acţiunea demersului Consiliului
orăşenesc Cahul expus în scrisoarea nr. 9/24(33/24)-XXIII din 13.11.2009.
Preşedintele Senatului,
rectorul Universităţii de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
Andrei POPA, dr.hab., conf.univ.
Proces verbal nr. 05
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 24 decembrie 2009
1. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2009: realizări şi sarcini.
2. Realizarea deciziilor Senatului USC în anul 2009.
I. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2009: realizări şi sarcini.
În baza raportului dlui rector al U.S.C., conf. univ., dr. hab. Andrei Popa, şi a dezbaterilor pe
marginea acestuia,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1.
Se ia act de raportul „Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2009: realizări şi
sarcini", prezentat de către rectorul Universităţii.
2.
Senatul constată că, administraţia a reuşit să asigure buna funcţionare a universităţii în
ansamblu şi a structurilor sale, în particular, fiind realizate următoarele:
■ Au fost pregătiţi 713 absolvenţi pe 16 specialităţi şi specializări.
■ S-au organizat două programe noi de masterat „Integrare europeană şi politica de vecinătate"
şi „Lingvistică, literatură, deontologie"
■ Au fost perfectate 7 planuri de învăţământ cu forma de zi şi frecvenţă redusă la specialităţile
„Administraţie publică", „Drept", „Pedagogie în învăţământ primar", „Psihopedagogie"
■ S-a realizat o serie de seminare metodice şi sondaje de evaluare a procesului de promovare a
calităţii studiilor.
■ Au fost organizate 4 foruri ştiinţifice
– Sesiunea de comunicări ştiinţifice: „Statul modern român: 150 de ani de istorie" 23 ianuarie 2009, organizată de Catedra Istorie şi Ştiinţe sociale
– Conferinţa ştiinţifică „Grigore Vieru - o lacrimă a lui Dumnezeu" - 12 februarie
2009, organizată de Catedra Filologie Română şi Cenaclul Literar „Andrei
Ciurunga"
– Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice -1617 aprilie, 2009.
– Conferinţa ştiinţifică studenţească
■ S-au editat 11 lucrări didactice, 5 lucrări monografice, materialele Conferinţei ştiinţifice anuale
de totalizare a activităţii ştiinţifice
■ A fost semnat Acordul de colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi pe perioada
2009-2014.
■ Au fost semnate acorduri de înfiinţare a patru consorţii universitare pentru implementarea
proiectelor europene.
■ S-au organizat activităţi extracurilulare, printre care:
– Forumul de orientare profesională şi târgul locurilor de muncă - organizat în colaborare cu
Oficiul Forţelor de Muncă Cahul,
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– Concursul gazetelor de perete
– Seminarul „Profilaxia şi controlul HIV/SIDA", organizat în comun cu organizaţia obştească
„Viaţa nouă"
– Seminarul „Educaţia prin astronomie - componenta principală a educaţiei muzeale", organizat
în comun cu Consiliul judeţean Galaţi şi Asociaţia „Infomedia-Centru Cahul".
– Seria de seminare privind modul sănătos de viaţă şi prevenirea unor maladii specifice,
organizat în comun cu Centrul „Virgina"
– Concursul universitar „Tineri, Veseli, Curajoşi" (TVC)
– Balul Bobocilor
– Competiţii sportive pentru cupa universitară la volei
– Competiţii sportive în cadrul Zilei tineretului
– Participarea la competiţiile sportive orăşeneşti
– Participarea echipei de baschet masculin la Cupa interuniversitară, unde a câştigat campionatul
în diviza „B”, calificându-se în divizia „A” a echipelor universitare.
Au fost efectuate lucrări amenajare şi dezvoltare a infrastructurii:
– 7 catedre din blocul de studii nr. 1, pentru care s-au confecţionat complete noi de mobilier
– S-a amenajat Laboratorul de Psihopedagogie
– Sala de lectură nr. 1, căreia i s-a conferit numele „Grigore Vieru", inclusiv echiparea cu
mobilier nou
– S-au efectuat reparaţii, amenajări şi utilarea cu echipament a Centrului multimedia
– S-a amenajat şi echipat sala de calculatoare nr. 2 din blocul de studii nr. 1
– Au fost reparate 11 auditorii şi birouri
– Au fost conectate la reţeaua Internet toate catedrele universitare
– Toate facultăţile au primit câte un set - proiector multimedia şi calculator.
3. Pentru continuarea dezvoltării Universităţii şi îndeplinirea scopurilor Strategiei de Dezvoltare
a universităţii pe perioada 2007-2011, se stabilesc următoarele sarcini de bază pentru anul 2010.
■ Dinamizarea şi diversificarea activităţilor promoţionale pentru Admitere.
■ Sporirea numărului de persoane admise la studii pe bază de contract.
■ Majorarea taxelor de studii în dependenţă de cheltuielile reale pentru un student bugetar.
■ Diversificarea serviciilor educaţionale cu plată prin organizarea cursurilor de
perfecţionare de scurtă durată.
■ Acreditarea programelor de masterat „Administraţia publică a colectivităţilor locale" şi de
„Istorie: studii est-europene".
■ Diversificarea şi lansarea unor programe noi de masterat.
■ Pregătirea către noua acreditare instituţională, inclusiv:
- intensificarea perfecţionării metodice
- promovarea calităţii procesului didactic
- editarea suporturilor didactice
- sporirea numărului de cadre didactice cu grade ştiinţifice
- perfectarea documentaţiei
■ Modernizarea strategiei de dezvoltare a bibliotecii universitare.
■ Dinamizarea activităţii de cercetare.
■ Modificarea sistemului de stimulare a muncii prin introducerea unor criterii
transparente de apreciere după merit şi efortul depus în interesul Universităţii.
■ Optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor.
4. A aprecia activitatea administraţiei în anul 2009 ca bună
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Realizarea deciziilor Senatului USC în anul 2009.
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Ascultând Raportul cu privire la realizarea hotărârilor Senatului Universităţii de Stat
„B.P.Hasdeu" din Cahul adoptate în perioada 01.01.2009 - 24.12.2009, 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 2009 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 01.01.09 - 24.12.09).
2. Informaţia cu privire la realizarea deciziilor va fi adusă la cunoştinţa membrilor Senatului,
în cadrul şedinţelor ordinare.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.

Proces verbal nr. 06
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 29 ianuarie 2010
Agenda şedinţei:
1. Bilanţul sesiunii de iarnă de evaluare a cunoştinţelor studenţilor.
2. Cu privire la eficienţa stagiilor de practică în pregătirea profesională a studenţilor.
I. Bilanţul sesiunii de iarnă de evaluare a cunoştinţelor studenţilor
S-a decis:
În urma ascultării şi examinării rapoartelor decanilor cu privire la rezultatele sesiunii de
evaluare a cunoştinţelor studenţilor, obţinute la finele primului semestru al anului de învăţământ
2009-2010, specificând necesitatea trecerii de la constatări cantitative la aprecieri calitative a
reuşitei studenţilor şi implicării mai responsabile a metodiştilor ECTS în aprecierea calităţii
studiilor,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se i-a act de rapoartele decanilor facultăţilor privind bilanţul sesiunii de iarnă de evaluare
a cunoştinţelor.
2. Se aprobă propunerea de a elabora Regulamentul instituţional privind organizarea
evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, conform recomandărilor Ministerului
Educaţiei, expuse în Ordinul nr. 881 din 18 decembrie 2009.
3. Grupul de lucru desemnat de rectorul USC, va propune proiectul Regulamentului spre
examinarea Senatului în şedinţa din 18 februarie 2010.
4. Metodiştii ECTS vor spori activităţile de promovare a principiilor organizării procesului
de studii şi a evaluării cunoştinţelor stabilite de Regulamentul privind organizarea
studiilor în baza ECTS/SNCS.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Cu privire la eficienţa stagiilor de practică în pregătirea profesională a studenţilor.
S-a decis:
Audiind rapoartele şefilor de practică a Facultăţi de Economie, Informatică şi Matematică
şi Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, apreciind importanţa stagiilor de practică pentru
formarea viitorilor specialişti, precum şi necesitatea monitorizării competente şi responsabile a
tuturor tipurilor de practică,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
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HOTĂRĂŞTE:
1. Şefii de catedre împreună cu şefii de practică, până la 30 martie curent, vor stabili relaţii
de colaborare cu organizaţiile şi instituţiile în care se vor desfăşura stagiile de practică ale
studenţilor, planificate pentru anul de studii 2010-2011 şi vor propune administraţiei
USC semnarea acordurilor de colaborare cu agenţii respectivi.
2. Şefii de catedre vor prevedea pentru anul 2010-2011 fondul de timp şi de remunerare a
conducătorilor practicii de la întreprinderi şi organizaţii.
3. Şefii de catedre, împreună cu profesorii îndrumători, vor asigura elaborarea Programelor
analitice pentru stagiile de practică, corespunzător specialităţilor ghidate de catedră.
Proces verbal nr. 07
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 18 februarie 2010
Agenda şedinţei:
1. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2009.
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010.
3. Evaluarea organizării şi desfăşurării studiilor la ciclul II (masterat).
4. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2009.
5. Aprobarea Regulamentului Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul privind
evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor.
6. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare a posturilor didactice şi de conducere.
7. Diverse
– cu privire la constituirea Comisiei Senatului de evaluare a activităţii bibliotecii
universitare
– cu privire la aprobarea spre publicare a notelor de curs la disciplina Istoria culturii, autor
dr. în istorie Anton Ion.
I.; II Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2009 şi
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 şi a Planului de activităţi
universitare finanţate din bugetul instituţiei pentru anul 2010.
S-a decis:
În urma ascultării şi examinării rapoartelor Serviciului economic cu privire la gestiunea
resurselor financiare ale instituţiei în anul 2009 şi bugetul de venituri şi cheltuieli preconizat
pentru anul 2010; analizând planul de activităţi universitare cu finanţare de la buget şi
confruntându-l cu posibilităţile reale ale instituţiei în condiţiile financiare precare ce se prevăd în
anul 2010; având în vedere că planul de activităţi propus este echilibrat şi coordonat cu toate
subdiviziunile instituţiei şi 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
2009.
2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Universităţii pentru anul 2010.
3. Se aprobă Planul de activităţi universitare finanţate din bugetul instituţiei pentru anul
2010.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Evaluarea organizării şi desfăşurării studiilor la ciclul II (masterat)
Ca urmare a ascultării şi dezbaterii raportului prorectorului activitate didactică şi calitate,
cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor la ciclul II (masterat); examinând problemele ce
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se ridică în instituţie în legătură cu acest nivel de studiu; având în vedere necesitatea depăşirii
lacunelor existente în realizarea programelor de masterat şi a măririi gradului de corespundere a
acestora cu standardele naţionale şi internaţionale, conştientizând tendinţa atingerii obiectivelor
generale şi curriculare şi asigurării eficientizării procesului didactic precum şi a transformării
masterandului în subiect principal al activităţii sale de instruire, al propriei deveniri profesionale,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se pune în sarcina şefilor de catedre să atragă cadre didactice din exterior în scopul asigurării
cursurilor neacoperite şi pentru dezvoltarea unui flux informaţional deschis.
2. Se indică şefului Bibliotecii universitare să identifice modalităţile şi să urmărească sporirea şi
actualizarea fondul de carte în corespundere cu necesităţile masteranzilor.
3. Şefii de catedre vor revedea în termen de una lună planurile de studii, perfectându-le şi
ajustându-le la cerinţele documentelor reglatoare privind elaborarea planurilor, precum
Recomandările privind elaborarea planurilor de învăţământ pentru studiile superioare de masterat
şi Anexa ataşată Ordinului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 85 din 15.02.2008, având în
vedere şi concretizând următoarele:
a) orientarea spre formarea de competenţe,
b) argumentarea necesităţii acestor programe prin corelarea lor cu cerinţele pieţii muncii,
c) includerea în planul de învăţământ a programului de masterat Lingvistică Literatură
Deontologie, a unităţilor de curs opţionale
cea ce ar da posibilitate masteranzilor să-şi
determine traseul individual de studiu;
d) perfectarea Programului în baza analizelor colegiale împreună cu masteranzii şi
reprezentanţii angajatorilor din sectorul real.
4. Cadrele didactice antrenate în predarea cursurilor la ciclul II (masterat) vor perfecta
curriculum-urile disciplinare corespunzător cerinţelor, precum urmează:
a) perfectarea şi adaptarea curriculum-urilor disciplinare prevederilor metodologice ale teoriei
curriculare prin structurarea corectă şi completă a acestora;
b) axarea strategiilor didactice spre învăţarea interactivă a masteranzilor;
c) stipularea clară în curriculum-ul disciplinar a sarcinilor şi modalităţilor de realizare a
lucrului individual al masterandului;
d) proiectarea strategiilor de evaluare cu obiective de evaluare, forme şi metode, modul de
măsurare şi notare care să faciliteze feedbacul constructiv.
5. Cadrele didactice, titulari ai cursurilor destinate pentru ciclul II (masterat), sunt atenţionate
despre necesitatea de a elabora suporturi de curs sub formă de manuale universitare sau ghiduri a
căror conţinuturi să corespundă cu concepţia curriculară, să orienteze studentul la învăţarea
activă şi la cea individuală, fiind totodată atractive, clare, explicite, accesibile, ilustrate în mod
adecvat.
6. Prodecanii, şefii de catedre şi metodiştii ECTS vor asigura eficientizarea procesului didactic,
transformarea masterandului în subiect principal al activităţii de instruire şi al propriei deveniri
profesionale prin:
a) proiectarea mediilor de învăţare centrate pe masterand;
b) diversificarea strategiilor şi metodelor didactice;
c) orientarea cadrelor didactice spre utilizarea în procesul de predare - învăţare - evaluare a
resurselor noilor tehnologii informaţionale (ex.: e-mail; resurse în format electronic, prezentări în
programul Power-Point, trimiteri la site-uri existente pe Internet, ş.a).
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7. Şefii de catedre vor ghida elaborarea:
a) curriculum - ul
stagiului de practică, unde să fie clar indicate concepţia, obiectivele
stagiului, durata, reţeaua de instituţii-gazdă, obligaţiile masterandului, obligaţiile conducătorului
de stagiu din instituţiile-gazdă, obligaţiile cadrul didactic responsabil de coordonarea practicii,
strategia de evaluare a stagiului de practică;
b) agenda-tip a stagiarului cu sarcini concrete şi modalităţi explicite de evaluare a acestora,
c) indicaţiilor metodice privind desfăşurarea stagiului de practică,
8. Catedrele de profil vor forma şi promova imaginea specializării în societate prin:
a) diverse activităţi, participare la expoziţii, târguri, conferinţe simpozioane şi alte evenimente
culturale, ştiinţifice, publicitare pentru a spori popularitatea programelor de masterat;
b) conceperea planurilor de activitate ale catedrelor cu orientarea spre promovarea imaginii
specializării / programului de masterat.
9. Prorectorul activitate ştiinţifică împreună cu şefii de catedre vor identifica forme şi mijloace
de stimulare a activităţii ştiinţifice a masteranzilor şi a participării acestora la foruri, conferinţe
ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale.
10. Consiliul de Administraţie al USC va asigura, în măsura posibilităţilor, dotarea sălilor de
curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare, cu echipament şi mijloace tehnice care
să faciliteze activitatea educaţională în sală, pentru realizarea calitativă a procesului didactic şi
de cercetare la ciclul II (studii de masterat).
IV. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2009
S-a decis:
In 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, Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul se
atestă faptul realizării anumitor succese, între care:
– au fost publicate 5 monografii, primul număr al Buletinului ştiinţific şi Materialele conferinţei
cadrelor didactice, sunt pregătite pentru tipar Analele Ştiinţifice Universităţii pentru anul 2009.
– au fost organizate în cadrul Universităţii trei conferinţe ştiinţifice.
– cadrele didactico-ştiintifice au participat la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale.
In acelaşi timp, Senatul constată următoarele neajunsuri:
– nu toate cadrele didactico-ştiintifice ale Universităţii sunt încadrate în activităţi de cercetare,
procentul celor ce îmbină activitatea didactică cu cea ştiinţifică constituie doar 71 la sută din
titularii angajaţi ai USC.
– nu toate catedrele acordă atenţia cuvenită activităţilor de cercetare.
– universitatea nu este încadrată în proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale.
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 „Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pentru anul 2009" ,
prezentat de către prorectorul activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ., Sergiu
Cornea.
2. Se atenţionează şefii catedrelor universitare despre necesitatea îmbunătăţirii procesului de
planificare şi realizare a activităţilor de cercetare la nivelul catedrelor universitare.
3. Se aprobă corelarea remunerării cadrelor didactico-ştiintifice cu performanţele obţinute în
domeniul cercetării.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: pro–24, abţinut–1, împotrivă–0.
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V. Aprobarea Regulamentului Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul privind
evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul privind evaluarea
activităţii de învăţare a studenţilor cu următoarele modificări şi completări:
– se exclude compartimentul IV Promovarea din motiv că regulile de promovare a
studenţilor sunt reflectate în Regulamentul provizoriu de organizare şi desfăşurare a procesului
didactic în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pe baza Sistemului de Credite
Transferabile (ECTS) şi Sistemului Naţional de Credite de Studii (SNCS),
– compartimentul V devine IV, VI– devine V, şi respectiv compartimentul VII devine VI,
– compartimentul VI Dispoziţii finale capătă următorul conţinut:
art. 6.1. Regulile de promovare a studenţilor sunt prevăzute în Regulamentul provizoriu
de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul pe baza Sistemului de Credite Transferabile (ECTS) şi Sistemului Naţional
de Credite de Studiu (SNCS), p.3.2 "Reguli de promovare"
art. 6.2. Se abrogă din Regulamentul provizoriu de organizare şi desfăşurare a procesului
didactic în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul pe baza Sistemului de
Credite Transferabile (ECTS) şi Sistemului Naţional de Credite de Studiu (SNCS), p.3.1 "Reguli
de notare" şi p.3.3 "Reguli de reexaminare şi repetare".
art. 6.3. Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor intră în
vigoare prin aprobarea de către Senatul Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.
art. 6.4. Regulamentul de evaluare a activităţii de învăţare a studenţilor va fi adus la
cunoştinţa tuturor cadrelor didactice şi a studenţilor.
art. 6.5. Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor se aplică
începând cu anul universitar 2010-2011.
VI. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare a posturilor didactice şi de conducere
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
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 Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
Profesor universitar — 1
Conferenţiar universitar – 1
Lector superior universitar – 1
Lector universitar - 2
Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă
Conferenţiar universitar – 1
Lector universitar - 1
Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
Lector universitar - 2
Catedra Administraţie Publică
Lector superior universitar - 1
Catedra Drept
Conferenţiar universitar - 1
Lector superior universitar - 1
Lector universitar - 2
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Catedra Filologie Română
Profesor universitar - 1
Lector superior universitar - 1
Catedra Filologie Franceză
Conferenţiar universitar - 1
Catedra Filologie Engleză
Conferenţiar universitar - 1
Lector universitar - 2
Catedra Istorie şi Ştiinţe Sociale
Lector superior universitar - 5
Lector universitar -1
Catedra Pedagogie şi Psihologie
Profesor universitar - 1
Conferenţiar universitar - 2
Lector superior universitar - 2
Lector universitar - 3
Catedra Militară
Lector universitar – 2
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 Drept
• Catedra de Filologie Engleză;
• Catedra de Filologie Română;
• Catedra de Matematică şi Informatică;
• Catedra de Pedagogie şi psihologie.
3. Se constituie Comisia de Concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în posturile
didactice şi de conducere, în următoarea componenţă:
• Iurchevici Iulia, dr., conf. univ., prorector activitate didactică şi calitate, preşedinte
• Lazăr Angela, şef Serviciu Resurse Umane, secretar
• Certan Ion, dr., conf.univ., şef Catedra Istorie şi Ştiinţe sociale
• Cornea Valentina, dr., conf.univ., şef Catedra Administraţie publică
• Bîrlea Svetlana, dr., lector superior, Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
• Ghenciu Măria, lector superior, preşedintele Comitetului sindical
• Coltuc Ilia, jurisconsult
4. 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.
5. 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.
6. 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
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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.
VII. Diverse
– cu privire la constituirea Comisiei Senatului de evaluare a activităţii bibliotecii universitare
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comisia specială a Senatului pentru evaluarea activităţii Bibliotecii universitare,
în următoarea componenţă:
– Axentii Victor
– Luchian Feodosia
– Genciu Maria
– Şavga Magda
– Bagrin Dumitru
– Miron Oxana
– Certan Ion
2. Se stabileşte drept principiu de lucru pentru Comisie – autogestiunea, programul de
activitate, desemnarea preşedintelui şi a raportorului asupra problemei ce urmează să fie
ascultată în cadrul şedinţei din 18.03.10, rămânând la discreţia membrilor Comisiei.
– cu privire la aprobarea spre publicare a notelor de curs la disciplina Istoria culturii, autor
dr. în istorie Anton Ion.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea spre publicare a notelor de curs la disciplina Istoria culturii, autor
dr. în istorie Anton Ion.
Proces verbal nr. 08
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 18 martie 2010
Agenda şedinţei:
1. Serviciul bibliografic universitar – suport fundamental al investigaţiilor ştiinţifice
studenţeşti.
2. Cu privire la bilanţul preliminar al evaluării calităţii procesului universitar
3. Diverse.
– aprobarea spre publicare a lucrărilor elaborate de către cadrele didactice universitare
– problema organizării Simpozionului Internaţional Anul 1940 în istoria românilor.
I. Serviciul bibliografic universitar – suport fundamental al investigaţiilor ştiinţifice
studenţeşti.
Drept rezultat al audierii şi discutării Raportului prezentat de către V. Axenti, preşedintele
Comisiei de evaluare a Bibliotecii universitare, s-a constatat că Biblioteca USCh, parte
integrantă al procesului de instruire, are misiunea de a contribui la sprijinirea procesului de
învăţământ şi de cercetare, asigurând informarea şi documentarea beneficiarilor interni prin
accesul la fondul de carte, să influenţeze calitatea procesului de educaţie ştiinţifica, favorizând
un transfer dinamic de informaţii si publicaţii ştiinţifice si tehnice către beneficiarii bibliotecii,
contribuind eficient la documentarea de profil a acestora.
Biblioteca Universităţii asigură regăsirea publicaţiilor în sistem tradiţional, catalog tradiţional
şi pune la dispoziţia beneficiarilor diverse varietăţi de tipuri de publicaţii: manuale, monografii,
tratate, enciclopedii, dicţionare lingvistice şi specializate, ziare, reviste, anuare etc.
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Totodată, pornind de la situaţia prezentată, se constată că numărul total de carte/volume
(reieşind din normativul de 125 unităţi la un cititor sau cel puţin 60 de unităţi la cititor) la toate
specialităţile este mai mic decât prevăd normativele; la specialitatea Inginerie şi management în
transport naval literatura de specialitate lipseşte. La specialitatea Istorie acest indice fiind de
30,3l(cel mai bun). Nivelul de dotare în corespundere cu necesitatea pregătirii profesionale după cum a demonstrat ancheta, dar şi controlul este - insuficient.
Biblioteca nu şi-a completat fondul de carte (prin achiziţii) de aproape 2 ani. S-a remarcat că
sunt multe cărţi deteriorate care necesită reparaţie. Totodată se constată o stare avansată de
deteriorare a unor documente care trebuie protejate şi un nivel scăzut de evidenţă a fondului de
carte.
În ultimul timp, sala de fişiere a activat slab şi majoritatea studenţilor nu posedă cunoştinţe
privind utilizarea fişierului, doar cca 30% pot să-1 folosească corect.
S-a sesizat că o parte dintre studenţii nu sunt deserviţi conform cerinţelor şi principiilor de
activitate a Bibliotecii, uneori preferenţial.
In acelaşi timp, controlul a stabilit că Biblioteca organizează puţine activităţi de promovare a
valorilor naţionale, culturale etc. expoziţii tematice de carte, medalioane, lansări de carte,
momente comemorative şi omagiale etc. În scopul îmbunătăţirii activităţii Bibliotecii ISC,
Senatul Universităţii de Stat "'Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se pune în sarcina directorului Bibliotecii reînnoirea şi completarea fondului de carte la toate
specialităţile (cu precădere la Inginerie şi management în transport naval, unde lipseşte orice
sursă).
2. Se stabileşte necesitatea identificării mijloacelor financiare pentru procurarea unui soft în
vederea creării catalogului electronic / fişierelor electronice; pentru dotarea Bibliotecii
cu tehnică modernă: scaner. xerox; pentru informatizarea Bibliotecii
3. Se pune în sarcina directorului Bibliotecii buna gestionare şi utilizarea eficientă a resurselor
documentare şi informaţionale, iniţierea unei colaborări a Bibliotecii USCh cu biblioteci de la
alte instituţii de învăţământ din ţară.
4.
Se recomandă Rectorului Universităţii să revadă posibilităţile modificării de program al
Bibliotecii
5.
Se pune în sarcina directorului Bibliotecii organizarea de ore de instruire privind
familiarizarea studenţilor cu tehnologiile bibliografice
6. Se pune în sarcina directorului bibliotecii completarea fondului manualelor gimnaziale şi
liceale pentru practici la specialităţile pedagogice, domeniul 14
7. Rectorul universităţii va identifica posibilităţile utilizării serviciilor de împrumuturi
interbibliotecare naţionale, internaţionale
8. Administraţia USC va susţine organizarea perfecţionării profesionale a colaboratorilor
Bibliotecii prin diverse cursuri de completare a cunoştinţelor în scopul adaptării la noile condiţii
ale progresului ştiinţific - industrial
9. Administraţia Universităţii de comun acord cu directorul Bibliotecii vor identifica mijloace
pentru realizarea fişierelor, reparaţia cărţilor deteriorate, prin procurarea echipamentului tehnic
respectiv şi prin atragerea studenţilor la această activitate
10. Se pune în sarcina direcţiei Bibliotecii organizarea activităţilor de promovare a valorilor
naţionale, culturale, expoziţii tematice de carte; medalioanelor, lansărilor de carte, momentelor
comemorative si omagiale etc.
11. Se pune în sarcina directorului Bibliotecii realizarea următoarelor obiective:
– elaborarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii
– actualizarea Regulamentului de activitate a Bibliotecii
– elaborarea Planului anual de activitate a Bibliotecii
12. Proiectele actelor indicate în p.11 a prezentei hotărâri, vor fi prezentate spre aprobarea
Senatului în cadrul şedinţei din iunie 2010.
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13. Directorul Bibliotecii în colaborare cu şefii catedrelor , va elabora concepţia de completare a
fondului de literatură de specialitate.
II. Cu privire la bilanţul preliminar al evaluării calităţii procesului universitar
În urma prezentării raportului Cu privire la bilanţul preliminar al evaluării calităţii
procesului universitar de către Banu Felicia, Şef Secţia de Management al Calităţii şi reieşind
din necesitatea recunoaşterii calificărilor şi competenţelor profesionale pe care le obţin
absolvenţii Universităţii de Stat "B.P.Hasdeu" din Cahul, Senatul consideră a fi importantă
activitatea de promovare a calităţii procesului de studii. În scopul instituirii unui sistem de
promovare şi evaluare a calităţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se constituie comisia permanentă a Senatului în problemele calităţii procesului de studiu în
următoarea componenţă:
- Iurchevici Iulia - Prorector cu activitate didactică şi calitate
- Banu Felicia - Şef Secţia de Management al Calităţii
- Cornea Valentina - Şef Catedra de Administraţie Publică
- Miron Oxana - Şef Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă
- Bagrin Dumitru - Şef Catedra de Matematică
- Certan Ion - Şef Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
- Luchian Feodosia - Şef Catedra de Psihologie şi Pedagogie
2. Comisia va elabora şi va propune spre discuţie Senatului în şedinţa din 21.10.2010 următorul
set de documente:
- Manualul Calităţii
- Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în cadrul Universităţii de Stat
"B.P.Hasdeu" din Cahul.
- Procedurile specifice şi de sistem referitoare la calitate.
- Organigrama instituţională privind managementul calităţii inclusiv atribuţiile fiecărei
subdiviziuni universitare.
3. Se pune în sarcina administraţiei universităţii să asigure, inclusiv financiar, stagii de formare
în domeniul calităţii pentru metodiştii departamentali ECTS/SNCS şi Şefului Secţiei de
Management al Calităţii.
4. Şeful Secţiei de Management al Calităţii va întreprinde măsurile necesare pentru organizarea
unor seminare de formare a cadrelor didactice, inclusiv cu atragerea specialiştilor din exterior pe
parcursul anului de studii.
5. Şeful Secţiei de Management al Calităţii va oferi responsabilului de site-ul instituţiei d1 Petru
Botezatu, toate materialele referitoare la calitatea procesului de studii pe măsură ce acestea vor fi
aprobate de către Senat, pentru a fi plasate pe pagina web a USC "B.P.Hasdeu".
III. Diverse
– Aprobarea spre publicare a lucrărilor elaborate de către cadrele didactice universitare.
Examinând recomandarea Comisiei Metodico - Ştiinţifice (proces verbal nr. 01 din
11.03.10) privind aprobarea spre editare a lucrărilor autorilor: dr. hab., prof. univ., D. Parmacli,
dr., hab., prof. univ., A. Stratan , dr. conf univ., Cornea Sergiu, dr. conf univ., Cornea
Valentina, având în vedre recenziile şi aprecierile înalte date lucrărilor în cauză de către
specialişti consacraţi în domeniu,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea spre publicare a următoarelor lucrări:
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–
–
–
–

Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, volumul V, 2009.
Autoadministrarea colectivităţilor locale. Aspecte teoretico – practice. Monografie.
Autori: Cornea Sergiu, Cornea Valentina. Recenzenţi: Şaptefraţi Tatiana, Sâmboteanu
Aurel.
Eficienţa economică a producţiei agricole. Monografie (variantele în limba română şi în
limba rusă). Autori Parmacli Dmitrii şi Stratan Alexandru. Recenzenţi: Bajura F.,
Ţurcanu P.
Economia antreprenoriatului. Suport de curs.(varianta în limba rusă) Autori: Parmacli
Dmitrii, Popa Andrei. Recenzenţi: Onofrei A., Sîrbu I.

– Problema organizării Simpozionului Internaţional Anul 1940 în istoria românilor.
În urma examinării problemei privind organizarea în cadrul Universităţii a Simpozionului
Internaţional Anul 1940 în istoria românilor, apreciind importanţa comemorării tragicelor
evenimente ce s-au consumat acum 70 de ani, luând cunoştinţă de informaţia Rectorului (dr,hab.
Popa Andrei) privind acţiunile întreprinse de către Catedra de Istorie în vederea desemnării
componenţei Comitetului organizatoric al Simpozionului şi întocmirii programului de activităţi
ce se vor înscrie în cadrul lui, estimând cheltuielile elementare, necesare pentru organizarea şi
desfăşurarea Simpozionului, pe care le poate suporta instituţia, având în vedere suma de mijloace
financiare preconizată, potrivit Planului universitar de activităţi pentru anul 2010,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă constituirea Comitetului Organizatoric pentru organizarea şi desfăşurarea
Simpozionului Internaţional Anul 1940 în istoria românilor, în componenţa:
– dr.hab. Şişcanu Ion, preşedinte (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul)
– dr. Cornea Sergiu, vicepreşedinte (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul)
– dr. Musteaţă Sergiu (Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova)
– dr. Tuluş Artur (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România)
– dr. Axentii Victor (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul)
– dr. Certan Ion (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul)
– dr. Sava Igor (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul)
– drd. Ponomariov Vitalie (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul)
2. Se stabileşte perioada de desfăşurare a lucrărilor Simpozionului, pentru 11-12 iunie
2010.
3. Se aprobă alocarea sumei de 7.000 (şapte mii) lei pentru organizarea şi desfăşurarea
Simpozionului Internaţional Anul 1940 în istoria românilor.
4. Se pune în sarcina Comitetului Organizatoric să întocmească devizul de cheltuieli în
termen de până la 31 martie 2010.
Proces verbal nr. 09
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 20 mai 2010
Agenda şedinţei:
1. Rezultatele activităţii centrelor de parteneriat social ale USC: Clinica Juridică, Centrul
Ştiinţifico-practic pentru Dezvoltare şi Antreprenoriat, Centrul Pro-Europa, Centrul de
Resurse Engleze, Centrul culturii Franceze
2. Cu privire la realizarea Planului USC privind activitatea educativă şi extracuriculară.
19

3. Cu privire la organizarea Comisiilor Senatului şi componenţa lor .
4. Cu privire la conferirea titlului de doctor honoris cauza al USC, dlui Ciobanu Anatol,
dr.hab., prof.univ., membru corespondent al AŞM
5. Aprobarea modificărilor la Planul de studii pentru specialitatea Business şi Administraţie,
ciclul I (licenţă)
6. Aprobarea Planului de studii pentru specialitatea Business şi Administraţie, ciclul II
(masterat), programul Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
7. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere
8. Aprobarea înaintării candidaţilor pentru conferirea titlurilor didactico-ştiinţifice.
I.

Rezultatele activităţii centrelor de parteneriat social ale USC: Clinica Juridică,
Centrul Ştiinţifico-practic pentru Dezvoltare şi Antreprenoriat, Centrul ProEuropa, Centrul de Resurse Engleze, Centrul culturii Franceze

S-a decis:
Urmare a ascultării şi examinării, informaţiilor conducătorilor centrelor de parteneriat social
ale USC, asumându-şi responsabilitatea privind promovarea capacităţilor universitare în
dezvoltarea potenţialului social cu instituţiile şi organizaţiile din regiunea de sud a Republicii
Moldova, precum şi analizând activitatea centrelor de parteneriat din cadrul USC,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se i-a act de informaţia privind activitatea
– Centrului Pro-Europa
– Centrului Ştiinţifico-Practic pentru Dezvoltare şi Antreprenoriat
– Clinicii Juridice
– Centrului de Resurse Engleze
– Centrului culturii Franceze
2. Activităţile de parteneriat social urmează obligatoriu să implice studenţii şi cadrele
didactice ale USC.
3. Conducătorii centrelor vor coordona planurile de activitate cu administraţia USC
respectând paradigma interesului mutual al părţilor.
4. Se atenţionează directorii centrelor vizate privind respectarea clauzelor Acordurilor de
colaborare semnate.
5. Se pune în sarcina rectoratului:
5.1. Revizuirea, precizarea şi completarea Acordului de colaborare cu Asociaţia Obştească
„Dialog” privind scopurile, condiţiile de activitate a Centrului Pro-Europa.
5.2. Elaborarea programului de activităţi a Centrului Ştiinţifico-Practic pentru Dezvoltare şi
Antreprenoriat în vederea:
a) prestării unor servicii de expertizare ştiinţifico-practică contra plată
b) dezvoltării Centrului ca bază de practică pentru studenţii specialităţilor economice
5.3. Includerea în planul de studii la specialitatea „Drept” a stagiului de practică la Clinica
Juridică, din contul fondului de timp prevăzut pentru practica de instruire / de
specialitate.
5.4. Centrul de Resurse Engleze şi Centrul de cultură Franceză împreună cu serviciul
contabilităţii USC vor perfecta documentaţia privind evidenţa materialelor aflate în
dotare.
6. Se instituie Clinica Juridică în calitate de laborator practic în cadrul Facultăţii Drept şi
Administraţie Publică, ghidat metodic de către Catedra de Drept.
7. Se pune în sarcina Centrelor vizate elaborarea, în comun cu administraţia USC, a cadrului
normativ (statutelor, regulamentelor) de funcţionare, care urmează a fi prezentate
Senatului spre aprobare (termenul de prezentare a documentelor reglatoare în Senat –
octombrie 2010).
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8. Coordonarea activităţii centrelor numite se pune în sarcina prorectorilor, precum
urmează:
– prorector activitate ştiinţifică: Centrul Pro-Europa, Centrul ŞtinţificoPractic pentru Dezvoltare şi Antreprenoriat;
– prorector activitate didactică: Centrul de Resurse Engleze, Centrul
Culturii Franceze, Clinica Juridică;
– prorector activitate educativă: activităţile extracuriculare desfăşurate de
centrele numite.
II. Cu privire la realizarea Planului USC privind activitatea educativă şi extracuriculară
S-a decis:
În scopul stimulării procesului de organizare şi direcţionare a activităţii extracurriculare şi
educative în cadrul Universităţii, având în vedere contribuţia activităţilor extracurriculare şi
educative la formarea personalităţii studentului, optând pentru asigurarea continuităţii în
organizarea activităţilor educative,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă raportul prorectorului activitate educativă şi extracurriculară despre mersul
realizării Planului USC privind activitatea educativa si extracurriculară.
2. Activităţile extracurriculare şi educative urmează a fi incluse în planul de activitate a
facultăţilor catedrelor precum şi a administraţiei căminelor studenţeşti.
3. Se pune în sarcina prorectorului Oleg Danilceac în colaborare cu decanii facultăţilor,
directorii centrelor englez, francez, centrului ProEuropa şi administratorii căminelor
studenţeşti să elaboreze planul activităţilor educative şi extracurriculare pe anul 20102011. Planul respectiv urmează a fi inclus în Planul activităţilor Universităţii pe anul
2010-2011. Termen de realizare – 24 iunie 2010.
III. Cu privire la organizarea Comisiilor Senatului şi componenţa lor
S-a decis:
În scopul asigurării transparenţei în activitatea de administrare universitară, precum şi având în
vedere necesitatea creşterii eficienţei activităţii Organului suprem de conducere a Universităţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se constituie comisiile permanente ale Senatului
• Comisia în problemele calităţii procesului de studii
• Comisia pentru ştiinţă şi resurse de cercetare
• Comisia pentru studenţi şi activitate educativă
• Comisia în probleme de administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială
2. Comisia pentru studenţi şi activitate educativă se constituie prin reorganizarea Comisiei
universitare „Studenţi şi dezvoltare socială".
3. Se aprobă componenţa comisiilor permanente ale Senatului, precum urmează:
Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
d/o
Comisia în problemele calităţii procesului de studii
Iurchevici Iulia,
Dr., conf .univ.inter., prorector activitate didactică şi calitate
1
preşedinte al
comisiei
Certan Ion
Dr., conf.univ.inter., şef Catedra Istorie şi ştiinţe sociale
2
Luchian Feodosia
Lector superior şef Catedra Pedagogie şi psihologie
3
Banu Felicia
Lector superior, şef Secţia Managementul calităţii
4
Bagrin Dumitru
Lector superior, şef Catedra Matematică şi informatică
5
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Miron Oxana
Lector superior, şef Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă
6
Cornea Valentina
Dr., conf.univ.inter., şeful Catedra Administraţie Publică
7
Iordosopol Viorica Studentă anul III, specialitatea „Limba şi literatura română"
8
Comisia pentru ştiinţă şi resurse de cercetare
Cornea Sergiu,
Dr., conf. univ., prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale
1
preşedinte al
comisiei
Axentii Victor
Dr., conf. univ., decanul Facultăţii Filologie şi Istorie
2
Şişcanu Ion
Dr. hab., prof. univ.
3
Bălcănută Nicolae
Dr., conf.univ.inter., şef Catedra de Inginerie şi Ştiinţe aplicate
4
Sadurschi Ludmila Lector universitar, şef Catedra Economie şi Management în Afaceri
5
şi Servicii
Şavga
Magdina
Lector superior, şef Catedra Drept
6
Turceac Vădim
Student anul III, Specialitatea „Finanţe şi Bănci"
7
Petrov Carolina
Directorul bibliotecii
8
Comisia pentru studenţi şi activitate educativă
1
Danilceac Oleg,
Prorector activitate educativă şi extracurriculară
preşedinte al
comisiei
2
Vicol Iulia
decanul Facultăţii Economie, Informatică şi Matematică
3
Şevcenco Igor
decanul Facultăţii Drept şi Administraţie Publică
4
Bostanel Sabrina
Preşedintele organizaţiei sindicale studenţeşti
5
Zgârcibabă Elena
Dr., conf .univ.inter., Catedra de Filologie Română
6
Moraru Radion
Student anul IV, specialitatea „Informatică şi Matematică"
7
Marin Ilie
Student anul III, specialitatea „Pedagogia învăţământului Primar'
Comisia în probleme de administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială
1
Popa Andrei,
Dr.hab., conf. univ., rector, preşedintele Senatului
preşedinte al
comisiei
2
Drumov Vasilii
Prorector în probleme de administrare şi de gospodărire
3
Ghenciu Marieta
Lector superior, preşedintele organizaţiei sindicale
Popa Alexandra
Secretar la Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică
4
5
Lazăr Angela
Şef Serviciul Resurse Umane
6
Barbalat Svetlana
Economist-şef
7
Podbeglâi Iulia
Studentă anul III, specialitatea „Drept"
4. Membrii comisiilor îşi exercită funcţia pe perioada mandatului de membru al Senatului.
5. Se abrogă Hotărârea Senatului din 27.02.2007 (proces verbal nr. 08) privind instituirea şi
aprobarea componenţei Comisiei Studenţi şi Dezvoltare socială, şi Hotărârea Senatului din
30.10.2008 (proces verbal nr. 04) privind completarea componenţei Comisiei Studenţi şi
Dezvoltare socială.
IV. Cu privire la conferirea titlului de doctor honoris cauza al USC, dlui Ciobanu Anatol,
dr.hab., prof.univ., membru corespondent al AŞM
S-a decis:
Urmare a examinării propunerii înaintate de către Consiliul Facultăţii de Filologie şi
Istorie cu privire la conferirea titlului de doctor honoris cauza al Universităţii de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul, dlui Anatol Ciobanu, pr.univ., dr.hab., membru corespondent al AŞM
şi a ascultării referinţei distinsului om de ştiinţă şi profesor, prezentată de către decanul Facultăţii
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de Filologie şi Istorie, dr., conf.univ., Axentii Victor; având în vedere conceptul instituţiei
privind decernarea anuală a titlului de doctor honoris cauza unei personalităţi remarcabile din
domeniul ştiinţei şi învăţământului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă candidatura dlui Anatol Ciobanu, pr.univ., dr.hab., membru corespondent al AŞM,
pentru conferirea titlului de doctor honoris cauza al Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din
Cahul.
2. Procedura de decernare a titlului şi data şedinţei solemne se vor stabili după convenirea
perioadei optime cu profesorul Anatol Ciobanu.
3. Se desemnează responsabil pentru determinarea datei şi pentru organizarea solemnităţii dl
Axentii Victor, dr., conf.univ ., decanul Facultăţii de Filologie şi Istorie.
V. Aprobarea modificărilor la Planul de studii pentru specialitatea Business şi
Administrare, ciclul I (licenţă)
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1.Se aprobă modificările operate în Planul de studii pentru specialitatea Business şi
Administrare, ciclul I (licenţă), prin completarea cu discipline ce orientează spre studiul
aprofundat a compartimentului Cursuri la liberă alegere, precum urmează:
– Studiul pieţelor şi Marketing internaţional, 30 ore (15/15), 2 credite
– Metode şi tehnici de impozitare / Fiscalitate, 45 ore (30/15), 3 credite
– Sisteme de planificare a afacerilor, 30 ore (15/15), 2 credite
– Limba franceză (studiu aprofundat în terminologia economică), 80 ore (/80), 4 credite
– Limba engleză aplicată în business, 30 ore (/30), 2 credite
VI. Aprobarea Planului de studii pentru specialitatea Business şi Administrare, ciclul II
(masterat), programul Antreprenoriat şi administrarea afacerilor.
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul de studii pentru specialitatea Business şi Administrare, ciclul II (masterat),
Programul Antreprenoriat şi administrarea afacerilor.
VII. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă raportul preşedintelui Comisiei de Concurs privind alegerile pentru
suplinirea posturilor didactice şi de conducere în Universitatea de Stat B.P.Hasdeu
din Cahul.
2. Se recunoaşte activitatea Comisiei de Concurs privind organizarea şi desfăşurarea
concursului, ca fiind corectă, fără abateri de la prevederile Regulamentului.
3. Se validează rezultatele alegerilor, efectuate de către Consiliile Facultăţilor şi se
declară alese în posturile didactice şi de conducere persoanele ce au promovat
concursul, precum urmează :
a) în postul de lector universitar :
– Caduc Tatiana, Catedra de Filologie Engleză
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– Dandeş Ina, Catedra de Filologie Engleză
– Fabian Denis, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
b) în postul de lector superior universitar
– Tabaranu Ala, Catedra de Filologie Română
– Ponomariov Vitalie, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
– Moldoveanu Victor, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
– Sava Igor, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
– Renţa Valentina, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
– Chiciuc Liudmila, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
– Todos Irina, Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
– Şevcenco Igor, Catedra de Drept
– Filipov Ina, Catedra de Administraţie Publică
c) în postul de şef de catedră
– Balţatu Ludmila, şef Catedra de Filologie Română
4. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la
Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, dl Popa Andrei, dr.hbt.,
conf.univ.
5. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de conferenţiar universitar la
Catedra de Pedagogie şi Psihologie, dna Axentii Ioana, dr.,conf.univ.
6. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de lector universitar la Catedra
Militară a dlui Mucerschii Cristofor, căpitan în rezervă.
VIII. Aprobarea înaintării candidaţilor pentru conferirea titlurilor didactico-ştiinţifice.
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea candidaturilor cadrelor didactice, titulari ai catedrelor universitare
pentru conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, precum urmează:
–

la Catedra de Filologie Română, candidatura dnei Balţatu Ludmila, doctor în
filologie

–

la Catedra de Filologie Română, candidatura dnei Zgârcibabă Elena, doctor în
filologie

–

la Catedra de Administraţie Publică, candidatura dnei Cornea Valentina, doctor
în sociologie

–

la Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale, candidatura dlui Certan Ion, doctor în
istorie

–

la Catedra de Pedagogie şi Psihologie, candidatura dnei Iurchevici Iulia, doctor
în sociologie

–

Secretarul ştiinţific al Senatului, dna Chiciuc Liudmila va perfecta şi va înainta către
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, demersul cu rugămintea de a fi aprobată
decizia Senatului Universităţii şi de a fi acceptată înaintarea dosarelor persoanelor numite
către CNAA, în vederea conferirii titlului solicitat şi eliberării atestatelor de conferenţiar
universitar, corespunzătoare.
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Proces verbal nr. 10
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 25 iunie 2010
Agenda şedinţei:
1. Aprobarea Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
2. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit.
3. Aprobarea disciplinelor de concurs pentru Admiterea 2010 şi a ponderilor pe specialităţi
4. Aprobarea valorii taxelor de studii pentru anul şcolar 2010-2011.
5. Aprobarea Planului de activitate a Senatului pentru anul universitar 2010-2011.
6. Diverse
–

cu privire la înaintarea către CNAA a dosarului dlui Balcănuţă Nicolae, dr. în tehnică,
pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar;
– aprobarea spre publicare a monografiei Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul
secolului al XX-lea (1900-1918). Autor: Sava Lucia, dr., lect. sup. univ.
– aprobarea spre publicare a lucrării Activitatea administraţiei publice locale: aspecte
sociale. Curs universitar. Autor: Cornea Valentina, dr., conf. univ. Recenzenţi: dr.,
conf.univ., Şaptefraţi Tatiana, Academia de Administraţie Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova; dr., conf.univ., Mocanu Victor, şeful secţiei Sociologie
a IFSSP al AŞM.
– aducerea de mulţămire studenţilor – senatori, absolvenţi ai Universităţii pentru activitatea
din cadrul Senatului;
– anunţuri
I. Aprobarea Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE :
1. Se aprobă ca bază Regulamentul de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
2. Se stabileşte perioada cuprinsă între 26.06.2010 şi 20.09.2010 pentru examinarea
Regulamentului la nivel de catedre şi înaintarea propunerilor de completare sau
modificare către Comisia Senatului pentru problemele calităţii procesului de studii.
3. Se include în agenda de lucru a şedinţei Senatului din 29/30 septembrie 2010, problema
aprobării variantei finale a Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didacticoştiinţifice din Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
II. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit
Examinând dosarele studenţilor candidaţi la bursele nominale, înaintaţi de către Decanatele
Facultăţilor, apreciind media academică, implicările candidaţilor în viaţa universitară şi
activitatea ştiinţifică, precum şi alte merite ale studenţilor vizaţi, având în vedere oferta de burse
nominale şi dreptul instituţiei de a înainta a câte un singur candidat pentru fiecare tip de bursă,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
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1. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, gr. Ps-0801,
Zamfirov Corina, pentru obţinerea Bursei Preşedintelui.
2. Se aprobă înaintarea candidaturii studentului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică
gr. D-0901, Şcheau Igor, pentru obţinerea Bursei Republicii.
3. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Economie, Informatică şi
Matematică, gr. BA-0801, Caradjov Rodica, pentru obţinerea Bursei Guvernului.
4. Se aprobă acordarea Bursei Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul, studentului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, gr.MAUE-0901
(ciclul II), Rusu Dumitru.
III. Aprobarea disciplinelor de concurs pentru Admiterea 2010 şi a ponderilor pe
specialităţi
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Proiectul de decizie privind disciplinele de concurs pentru admiterea 2010 şi a
ponderilor pe specialităţi, precum urmează:
ciclul I (studii de licenţă)
Nr.
Codul
Specialitatea
crt.
specialităţii
1.
141.08
Limba şi literatura română

5.

Limba şi literatura română şi
franceză
141.09.1/141.09.0 Limba şi literatura franceză şi
4
engleză
141.09.04/141.09. Limba şi literatura engleză şi
1
franceză
142.03
Pedagogie în învăţământul primar

6.
7.

142.04
313.1

Psihopedagogie
Administraţie publică

8.
9.
10.
11.
12.

381.1
141.01/141.02
141.02/141.01
444.1
521.8

Drept
Matematică - informatică
Informatică - matematică
Informatică
Inginerie şi management (în
ramură)

2.
3.
4.

141.08/141.09.01

Discipline de concurs, ponderea în
media de concurs
l.L./lit. Română-0,3 2. Limba
modernă - 0,2 3. Istorie (Geografie,
Matematică) - 0,1
1. Limba modernă - 0,3. 2. L./lit.
Română -0,2 3. Istorie (Geografie,
Matematică) - 0,1
1. L./lit. Română - 0,3 2. Limba
modernă - 0,2 3. Istoria (Geografie,
Matematică) - 0,1
1. Istorie (Geografie, Matematică) 0,3 2. L./lit. Română - 0,2 3. Limba
modernă - 0,1
1. Matematică-0,3 2. Informatică
(Fizică, Biologie) - 0,2 3. Limba
modernă - 0,1
1. Matematică (Chimia) - 0,3 2.
Informatică (Fizică, Biologie) - 0,2 3.
Limba modernă - 0,1
1. Matematica (Biologie, Istorie) 0,3 2. Geografia (Fizică, Chimie) 0,2 3. Limba modernă - 0,1

13.
361.1
Contabilitate
14.
363.1
Business şi administrare
15.
364.1
Finanţeji bănci
16.
812.1
Turism
în paranteze sunt indicate disciplinele opţionale, aferente domeniului respectiv, care pot fi luate
în calcul în cazul în care în actele candidatului nu se vor regăsi disciplinele de bază stabilite
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ciclul II (studii de masterat)
Specialitatea

1.
2.

Istorie: studii esteuropene

3.

Lingvistică, literatură,
deontologie

4.

Administraţia publică a
colectivităţilor locale

5.

Integrare Europeană şi
Politica de vecinătate

6.

Antreprenoriat şi
administrarea afacerilor

Tipul
Probele de concurs
programului de
masterat
Cercetare
Istorie (examen (cu notă), Limba modernă
(test (adm./resp.)), Informatica (test
Profesionalizare
(adm./resp.))
Profesionalizare Limba şi literatura română (examen (cu
notă), Limba modernă (test (adm./resp.)),
Informatica (test (adm./resp.))
Profesionalizare Teoria şi practica administraţiei publice
(cu notă), Limba modernă (test
(adm./resp.)), Informatica (test
(admVresp.))
Profesionalizare Politologie şi Integrare europeană (cu
notă), Limba modernă (test (adm./resp.)),
Informatica (test (adm./resp.))
Profesionalizare Management (cu notă), Limba modernă
(test (adm./resp.)), Informatica (test
(adm./resp.))

2. Secretarul responsabil al Comisiei de concurs va afişa extrasul din decizia Senatului în
vederea cunoaşterii informaţiei de către abiturienţii – candidaţi la admitere şi membrii
comisiei de admitere.
IV. Aprobarea valorii taxelor de studii pentru anul şcolar 2010-2011.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă valoarea taxei de studii pe specialităţi, pentru anul universitar 2010-2011, după
cum urmează:
Nr. d/o Codul specialităţii Denumirea specialităţii
Unitatea de Cuantumul plăţii,
măsură,
lei
persoana
f/r
zi
Ciclul I (studii superioare de licenţă)
141.01/141.02
Matematică şi Informatică
una
5500
X
1.
141.02/141.01
Informatică şi Matematică
una
5500
2200
2.
141.08.01
Limba şi literatura română
una
5500
2200
3.
141.08.01/141.09.01 Limba şi literatura română şi una
5500
4.
X
franceză
141.09.01/141.09.04 Limba şi literatura franceză şi una
6000
5.
X
engleză
141.09.04/141.09.01 Limba şi literatura engleză şi una
6000
6.
X
franceză
141.10
Istorie
una
5500
2200
7.
141.10/141.09.04
Istorie şi limbă engleză
una
5500
8.
X
142.03
Pedagogie în învăţământul
una
5500
2200
9.
primar
10.
142.04
Psihopedagogie
una
5500
2200
11.
141.13/142.04
Educaţie fizică şi
una
X
2400
Psihopedagogie (URU)
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Administraţie Publică
Contabilitate
Business şi administrare
Finanţe şi bănci
Drept
Informatica
Inginerie şi management (în
ramură)
812.1
Turism
19.
Ciclul II (studii superioare de masterat)
20.
14
Lingvistică, literatură,
deontologie (profesionalizare)
21.
22
Istorie: studii est-europene
(cercetare, profesionalizare)
22.
31
Administraţia publică a
colectivităţilor locale
(profesionalizare)
23.
31
Integrarea europeană şi
politica de vecinătate
24.
36
Antreprenoriat şi
administrarea afacerilor
zi - învăţământ de zi
f / r - învăţământ cu frecvenţă redusă
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

313.1
361.1
363.1
364.1
381.1
444.1
521.8

una
una
una
una
una
una

7500
7500
7500
7500
7500
6500
6000

3000
3000
3000
X
3000
X
X

una

7500

X

una

6000

X

una

6000

X

una

6000

X

una

6000

X

una

6000

X

una

CURSURI DE RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE
(învăţământ de zi şi seral)
Nr.
Codul
Denumirea
Durata,
Numărul Unitatea
d/o
specialităţii specialităţii
de ore
de
pentru 1 măsură,
an
persoana
361.1
Contabilitate
2(doi) ani 561
una
1
2
363.1
Business şi
2(doi) ani 575
una
administrare
3
364.1
Finanţe şi bănci
2(doi) ani 561
una
4
381.1
Drept
2(doi) ani 533
una
5
100182
Infanterie motorizată 4 (patru) 340
una
luni

Cuantumul
plăţii anual, lei

4000
4000
4000
4000
2200

V. Aprobarea Planului de activitate a Senatului pentru anul universitar 2010-2011.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă drept bază Planul de activitate a Senatului pentru anul universitar 2010-2011.
VI. Diverse.
– aprobarea spre publicare a monografiei Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la
începutul secolului al XX-lea (1900-1918). Autor: Sava Lucia, dr., lect. sup. univ.
Examinând recomandarea Comisiei Metodico – Ştiinţifice (proces verbal nr. 02 din
05.05.10) privind aprobarea spre editare a monografiei doctorului în istorie, lect. sup. univ.,
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Sava Lucia cu titlul „Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX-lea (19001918)”, având în vedre importanţa monografiei şi aprecierile înalte date lucrării de către
specialişti consacraţi în domeniu,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1.Se aprobă înaintarea spre publicare a monografiei „Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la
începutul secolului al XX-lea (1900-1918)”, autor: Sava Lucia, doctor în istorie, lect.sup.
univ., la Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale.
– aprobarea spre publicare a lucrării Activitatea administraţiei publice locale: aspecte
sociale. Curs universitar. Autor: Cornea Valentina, dr., conf. univ.
Examinând recomandarea Comisiei Metodico – Ştiinţifice (proces verbal nr. 02 din 05.05.10)
privind aprobarea spre editare a lucrării doctorului în sociologie, conf. univ., Cornea Valentina
cu titlul „Activitatea administraţiei publice locale: aspecte sociale”. Curs universitar, având în
vedre importanţa lucrării pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice, precum şi pentru orice
persoană interesată, estimând aprecierile înalte date lucrării de către specialişti consacraţi în
domeniu: dr., conf.univ., Şaptefraţi Tatiana, Academia de Administraţie Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova; dr., conf.univ., Mocanu Victor, şeful secţiei Sociologie a
IFSSP al AŞM, care au recenzat lucrarea
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1.Se aprobă înaintarea spre publicare a lucrării „Activitatea administraţiei publice locale:
aspecte sociale”. Curs universitar, autor Cornea Valentina, doctor în sociologie, conf. univ.,
Catedra de Administraţie Publică.
–

cu privire la înaintarea către CNAA a dosarului dlui Balcănuţă Nicolae, dr. conf.
univ.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea dosarului dlui Balcănuţă Nicolae, dr., conf.univ., pentru conferirea titlului
de conferenţiar universitar.
Pentru aprobarea deciziei au votat pro-24, contra-0, buletine nevalabile-0

Secretar ştiinţific

Liudmila Chiciuc, lector superior universitar
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