
HOTĂRÂRILE  SENATULUI  UNIVERSITĂŢII  DE  STAT  

„BOGDAN  PETRICEICU  HASDEU” din CAHUL 

APROBATE ÎN CADRUL ŞEDINŢELOR 

din  anul universitar 2010-2011 

 

 

Proces verbal nr. 01 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 02 septembrie 2010 

 

Agenda şedinţei: 

 

1. Aprobarea Planului de activitate al Universităţii pentru perioada septembrie 2010 – iulie 

2011 (Informaţie: Popa A., dr.hab., conf.univ., preşedinte al Senatului). 

2. Raportul Comisiei de Admitere 2010 (Raport: Danilceac Oleg, prorector, secretar 

responsabil). 

3. Cu privire la formarea grupelor academice ale anului I de studiu (Informaţie: Dunas 

Tudor, şef Secţia Studii). 

4. Cu privire la lansarea autoevaluării către evaluarea academică şi acreditarea instituţională 

(Informaţie: Popa A., dr.hab., conf.univ., preşedinte al Senatului). 

5. Diverse. 

             –  cu privire la completarea componenţei Comisiei electorale universitare 

             – cu privire la alegerea noilor membri ai Senatului din rândurile studenţilor 

 

 

I. Aprobarea Planului de activitate al Universităţii pentru perioada septembrie 2010 – iulie 

2011. 

Urmare a prezentării şi examinării proiectului Planului universitar de activităţi pentru 

perioada septembrie 2010 - iulie 2011, apreciind conţinutul şi corespunderea activităţii 

programate cu obiectivele şi strategia Universităţii, în noul an şcolar,    

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

       HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă ca bază Planul de activitate al Universităţii pentru perioada septembrie 2010- 

iulie 2011. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

II. Raportul Comisiei de Admitere 2010.  

În urma prezentării şi discutării raportului Comisiei de admitere - 2010, apreciind 

activitatea desfăşurată de către comisie, precizând lacunele şi neajunsurile admise, pe parcursul 

perioadei de desfăşurare a campaniei premergătoare şi în timpul concursului de admitere, în 

lucrul Comisiei universitare de admitere,    

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

       HOTĂRĂŞTE: 

1. Se recunoaşte activitatea Comisiei de admitere – 2010, ca fiind satisfăcătoare. 

2. Observaţiile şi sugestiile expuse în cadrul dezbaterilor asupra raportului, vor fi luate în 

consideraţie pentru viitor. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

III. Cu privire la formarea grupelor academice ale anului I de studiu  
Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

       HOTĂRĂŞTE: 



1. Se i-a act de Informaţia privind formarea grupelor academice ale anului I de studiu, 

prezentată de către şeful Secţiei Studii, dl Dunas Tudor. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

IV. Cu privire la lansarea autoevaluării către evaluarea academică şi acreditarea 

instituţională 

În scopul executării Legii Nr. 1257-XIII din 16.07.97 cu privire la evaluarea şi 

acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Legii Nr. 423-XIV din 04.06.99 privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi 

acreditare a instituţiilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul USC 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se pune în sarcina şefilor catedrelor de specialitate să întocmească rapoartele de autoevaluare 

a specialităţilor ciclului I, studii superioare de licenţă, ghidate, precum urmează: 

 

Nr. 

d/o 
Cod Specialitatea Catedra Responsabil 

     

1 141.01/ 

141.02 
Matematică şi informatică 
(învăţământ cu frecvenţă la zi) 

Matematică şi 

informatică 
Bagrin Dumitru 

2 141.02/ 

141.01 
Informatică şi matematică 
(învăţământ cu frecvenţă la zi) 

3 141.08 Limba şi literatura română 
(învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu 

frecvenţă redusă) 

Filologie română Balţatu Ludmila 

4 141.08/ 

141.09.01 
Limba şi literatura română şi franceză 

(învăţământ cu frecvenţă la zi) 

5 141.09.1/ 

141.09.04 
Limba şi literatura franceză şi engleză 

(învăţământ cu frecvenţă la zi) 
Filologie 

franceză 
Gheţivu Oxana 

6 141.09.04/ 

141.09.01 
Limba şi literatura engleză şi franceză 

(învăţământ cu frecvenţă la zi) 
Filologie engleză Patraşcu Lilia 

7 141.10 Istorie (învăţământ cu frecvenţă la zi şi 

cu frecvenţă redusă) 
Istorie şi ştiinţe 

sociale 
Certan Ion 

8 222 Istorie (învăţământ cu frecvenţă la zi) 

9 142.03 Pedagogie în învăţământul primar 
(învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu 

frecvenţă rezusă) 

Pedagogie şi 

psihologie 
Luchian Teodosia 

10 313.1 Administraţie publică (învăţământ cu 

frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă) 
Administraţie 

publică 
Cornea Valentina 

11 381.1 Drept (învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu 

frecvenţă redusă) 
Drept Şavga Magdina 

12 363.1 Contabilitate (învăţământ cu frecvenţă la 

zi şi cu frecvenţă redusă) 
Finanţe şi 

evidenţă 
Miron Oxana 

13 364.1 Finanţe şi bănci (învăţământ cu 

frecvenţă la zi) 
contabilă  

14 1805 Finanţele şi contabilitatea firmei 
(învăţământ cu frecvenţă redusă) 

15 363.1 Business şi administrare (învăţământ cu 

frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă) 
Economie şi 

Management în 

Afaceri şi 

Servicii 

Sadurschi Liudmila 

16 1802.01 Managementul firmei (învăţământ cu 

frecvenţa redusă) 
17 812.1 Turism (învăţământ cu frecvenţă la zi) 
18 444.1 Informatică (învăţământ cu frecvenţă la 

zi) 
Inginerie şi 

Ştiinţe aplicate 
Balcanuţă Nicolae 



 

2. Se pune în sarcina şefilor catedrelor de specialitate să întocmească rapoartele de 

autoevaluare a specialităţilor ciclului II, studii superioare de masterat, ghidate, precum 

urmează: 

Nr. 

d/o 
Cod Domeniul Programul /Specializarea Catedra Responsabil 

1  22 Ştiinţe umanistice Istorie: studii est-europene 
(cercetare) 

Istorie şi ştiinţe 

sociale 
Certan Ion 

Istorie: studii est-europene 
(profesionalizare) 

2 31 Ştiinţe politice Administraţia publică a 

colectivităţilor locale 
(profesionalizare) 

Administraţie 

publică 
Cornea 

Valentina 

 

3.   Rapoartele de autoevaluare la ciclul I (studii de licenţă) se vor perfecta în conformitate cu 

indicatorii stabiliţi în compartimentele I-V a Regulamentului de evaluare şi acreditare a 

instituţiilor de învăţământ, aprobat prin Legea Nr. 423-XIV din 04.06.99 şi vor reflecta situaţia 

pe perioada anilor universitari 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010. 
 

4.   Rapoartele de autoevaluare la ciclul II (studii de masterat) se vor perfecta în conformitate cu 

indicatorii stabiliţi în compartimentele I-V a Regulamentului de evaluare şi acreditare a 

instituţiilor de învăţământ, aprobat prin Legea Nr. 423-XIV din 04.06.99 şi vor reflecta situaţia 

pe perioada anilor universitari 2008-2009; 2009-2010. 
 

5.  În scopul facilităţii elaborării rapoartelor de autoevaluare, şefilor de catedră li se vor pune la 

dispoziţie datele referitoare la compartimentele raportului: 
•    Compartimentul I. Cadrele didactice - dna Lazăr Angela,; şef Serviciu Resurse Umane 
•   Compartimentul III. Studenţii - decanatele facultăţilor, prin repartizarea de către decani a 

sarcinilor individuale. Datele privind mişcarea studenţilor obligatoriu vor fi confirmate de către 

Serviciul Personal Studenţi. 
•    Compartimentul V. Baza tehnico-materială: 
- p. 1, 2, 3, 8, 9, 10 - Drumov Vasile, prorector în probleme.de administrare şi gospodărire 
- p. 4, 6 - Luchian Genadie, inginer programator 
- p. 5 - Petrov Carolina, directorul bibliotecii 
 

6.   Şefii catedrelor vor prezenta Rapoartele de autoevaluare, în format electronic şi pe suport de 

hârtie (2 exemplare) prorectorului pentru activitate didactică şi calitate, dnei Iurcevici Iulia, până 

la 01 noiembrie 2010. 
 

7.   Decanii facultăţilor (Axentii Victor, Vicol Iulia, Şevcenco Igor) se desemnează responsabili 

de organizarea,  monitorizarea şi  executarea în termenii  stabiliţi  a activităţilor legate  de 

perfectarea documentaţiei catedrelor, facultăţilor şi întocmirea rapoartelor de autoevaluare la 

specialităţile ghidate de facultăţile respective. 

 

9.   Se pune în sarcina catedrelor de specialitate, decanatelor, secţiilor, bibliotecii, căminelor, 

serviciilor,   etc,   perfectarea   până   la   01    noiembrie   2010   a   documentaţiei   conform 

Nomenclatorului documentaţiei aprobat de Senatul USC. 

 

10.  Se desemnează Comisia universitară de autoevaluare în următoarea componenţă: 

 

•    Iurchevici Iulia, prorector activitate didactică şi calitate, preşedinte al Comisiei 

•    Cornea Sergiu, prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale 



•    Danilceac Oleg, prorector activitate educativă şi extracurriculară 

•    Drumov Vasile, prorector în probleme de administrare şi gospodărire 

•    Banu-Dandiş Felicia, şef secţia Managementul calităţii 

•    Moraru Ecaterina, metodist ECTS, facultatea Filologie şi Istorie 

•    Ciubenco Mariana, metodist ECTS, facultatea Economie, Informatică şi Matematică 

•    Chironachi Vladimir, metodist ECTS, facultatea Drept şi Administraţie publică 

•   Bagrin Dumitru, şef catedră, membru al Comisiei Senatului pentru calitatea procesului de 

studii 

•   Luchian Teodosia, şef catedră, membru al Comisiei Senatului pentru calitatea procesului de 

studii 

•   Cornea Valentina, şef catedră, membru al Comisiei Senatului pentru calitatea procesului de 

studii 

•   Dunas Tudor, şef Secţia studii 

•   Ghenciu Măria, preşedintele comitetului sindical al USC 

 

11. Comisia universitară de  autoevaluare, în perioada 01-30  noiembrie 2010 va efectua 

evaluarea documentaţiei subdiviziunilor universitare (catedre, facultăţi, secţii, servicii, cămine, 

biblioteca, etc), conform Nomenclatorului documentaţiei aprobat de Senatul USC, în baza 

graficului aprobat de rector. 

 

12. Comisia universitară de autoevaluare, în baza evaluării subdiviziunilor şi a rapoartelor de 

autoevaluare a catedrelor de specialitate, va întocmi Raportul instituţional de autoevaluare. 

 

13. Rezultatele  evaluării   subdiviziunilor  şi  Raportul  instituţional  de  autoevaluare  vor  fi 

prezentate spre aprobarea Senatului din decembrie 2010. 

 

14. Prezentul va fi adus la cunoştinţa persoanelor vizate sub semnătură. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

V. Diverse. 

 –  cu privire la completarea componenţei Comisiei electorale universitare 

Examinând problema cu privire la completarea componenţei Comisiei electorale 

universitare, apreciind meritele şi capacităţile candidaturilor înaintate pentru ocuparea locurilor, 

devenite vacante, în Comisia electorală universitară, având în vedere necesitatea organizării 

imediate a activităţii comisiei pentru desfăşurarea alegerilor noilor membri în Senat,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă completarea componenţei Comisiei electorale universitare precum urmează: 

Şavga Magda, reprezentant al facultăţii de Drept ţi Administraţie Publică; Lazăr Angela, 

reprezentant al personalului auxiliar.  

2. Comisia Electorală universitară, în componenţa: Cornea Sergiu, Popovici Ilona, Balţatu 

Ludmila, Şavga Magda, Sava Igor, Lazăr Angela, Ghenciu Maria, Bostănel Sabrina, va 

organiza desfăşurarea alegerilor pentru desemnarea noilor membri ai Senatului din partea 

studenţilor de la facultatea de Filologie şi Istorie şi ai studenţilor de la facultatea de 

Economie, Informatică şi Matematică. 

  

– cu privire la alegerea noilor membri ai Senatului din rândurile studenţilor 

 

Comisia Electorală universitară va conveni cu decanatele asupra datei alegerilor pentru 

desemnarea noilor membri ai Senatului din partea studenţilor de la Facultatea de Filologie şi 

Istorie şi de la Facultatea Economie, Informatică şi Matematică. Responsabil pentru organizarea, 



desfăşurarea alegerilor pe facultăţi şi perfectarea proceselor verbale  ale adunărilor de alegeri şi 

ale Comisiei, se desemnează Lazăr Angela, şef Serviciul Personal 

S-a aprobat prin consens. 

 

Proces verbal nr. 02 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 30 septembrie 2010 

 

Agenda şedinţei: 

1. Cu privire la unele modificări în componenţa Senatului (Informaţie: Popa A., dr.hab., 

conf.univ., preşedinte al Senatului). 

2. Totalurile activităţii de studii în anul universitar 2009-2010 şi sarcinile  pentru anul 

universitar 2010-2011. (Raportori decanii: Axentii Victor, dr., conf.univ., Şevcenco Igor, 

lect sup.univ., Vicol Iulia, lect sup.univ.). 

3. Aprobarea Planurilor de activitate a Facultăţilor pe anul de studii 2010-2011 ( Informaţie 

decanii: Axentii Victor, dr., conf.univ., Şevcenco Igor, lect sup.univ., Vicol Iulia, lect 

sup.univ.). 

4. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pe specialităţi (Informaţie: 

Iurchevici Iulia, dr., conf.univ., prorector activitate didactică şi calitate). 

 
 

 

I. Cu privire la unele modificări în componenţa Senatului  
Examinând problema cu privire la completarea componenţei Senatului cu noi membri din 

partea studenţilor facultăţii de Filologie şi Istorie şi a studenţilor facultăţii de Economie, 

Informatică şi Matematică, recunoscând şi apreciind rezultatele alegerilor desfăşurate la facultăţi, 

precum şi corectitudinea demarării acestora, având în vedere meritele şi capacităţile studenţilor 

desemnaţi pentru ocuparea locurilor vacante din Senat,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se validează rezultatele alegerilor desfăşurate la facultăţile: Filologie şi Istorie şi 

Economie, Informatică şi Matematică, pentru desemnarea noilor membri ai Senatului din 

partea studenţilor. 

 

2. Se aprobă completarea componenţei Senatului universitar cu noi membri din partea 

studenţilor, precum urmează: Dandeş Sergiu, anul II, specialitatea Finanţe şi Bănci, 

Vizitiu Lilia, anul II, specialitatea Bussines şi Administrare, Mihai Valentina, anul II, 

specialitatea Psihopedagogie, Dulgheru Eugenia, anul II, specialitatea Filologie Română 

Franceză.  

 

II. Cu privire la bilanţul activităţii de studii în anul universitar 2009-2010 şi sarcinile 

pentru anul universitar 2010-2011. 

 

Ca rezultat a ascultării şi examinării rapoartelor prezentate de către decanii facultăţilor 

universitare: Filologie şi Istorie, dr., conf.univ., Axentii Victor; Drept şi Administraţie Publică, 

lect. sup.univ., Şevcenco Igor; Economie, Informatică şi Matematică, lect. sup. univ. Vicol Iulia 

şi a constatărilor făcute în urma dezbaterii diverselor aspecte ale activităţii de studiu, desfăşurate 

pe parcursul anului universitar 2009-2010,  

 

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



 

CONSTATĂ: 

1. Procesul de studiu în cadrul facultăţilor universitare a decurs în temei dinamic, 

regulamentar, cu respectarea cerinţelor înaintate de către Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova şi a standardelor educaţionale europene şi în baza legislaţiei 

educaţionale în vigoare. 

2. Obiectivul fundamental al procesului de studiu în anul universitar 2009-2010 l-a 

constituit direcţionarea activităţilor de studiu, metodico-didactice,  organizatorice şi 

cultural-educative spre asigurarea calităţii pregătirii viitorilor specialişti. 

3.  Activităţile desfăşurate la diferit nivel: general universitar, de facultate sau de catedră, s-

au realizat în mod planificat, conform Planului anual de activitate al Universităţii, 

Planurilor de lucru ale facultăţilor şi catedrelor, Secţiei Management al Calităţii, Secţiei 

IEMA, Centrelor de resurse englez/francez, şi ale altor subdiviziuni universitare. 

4.  Rezultatele academice demonstrate de studenţii ambelor cicluri, în cadrul evaluărilor 

curente şi finale, denotă un nivel satisfăcător al reuşitei şi la unele specialităţi,  în progres 

continuu comparativ  cu anii precedenţi. 

5.  Cadrele didactice manifestă interesul scontat şi receptivitatea necesară faţă de 

fenomenele inovatoare din sistemul învăţământului academic. 

 

TOTODATĂ: 

1. Antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică se reduce la elaborarea tezelor 

de an şi de licenţă şi la participarea unui număr mic de studenţi la manifestările 

studenţeşti cu caracter ştiinţific organizate anual în cadrul instituţiei şi parţial în afara ei, 

potenţialul creativ al studenţilor nefiind valorificat pe deplin.   

2. Sunt prezente unele abateri de la disciplina de muncă a cadrelor didactice, inerţia şi 

tărăgănarea în realizarea obligaţiei privind elaborarea notelor de curs la disciplinele 

predate, elaborarea şi publicarea materialelor ştiinţifice.  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se apreciază drept satisfăcătoare activităţile de studiu şi activităţile în scopul asigurării 

calităţii studiilor şi implementării ECTS/SNSC, desfăşurate la nivel de facultăţi pe 

parcursul anului academic 2009-2010. 

2. Se pune în sarcina şefilor de catedre să monitorizeze elaborarea tematicii tezelor de 

licenţă potrivit cerinţelor actuale ale ştiinţei şi valorii utilitare a elaborărilor ştiinţifice şi 

să asigure conlucrarea mai eficientă a coordonatorilor ştiinţifici cu studenţii candidaţi la 

licenţă. 

3. Se pune în sarcina şefilor de catedre şi a decanatelor să asigure sporirea disciplinei de 

muncă a cadrelor didactice, să urmărească practicarea de către titulari, la cursurile 

predate, a strategiilor didactice moderne , a diverselor tehnici de evaluare a cunoştinţelor 

studenţilor, precum şi instruirea studenţilor în vederea învăţării eficiente autoreglate.    

4.  Se pune în sarcina administraţiei Universităţii să identifice mijloacele necesare pentru 

amenajarea Sălii de simulare a procesului de judecată la facultatea de Drept şi 

Administraţie Publică, Sălii pentru studierea Protecţiei civile  şi a altor cabinete 

specializate la facultăţi, în baza proiectelor şi a devizelor de cheltuieli întocmite de către 

catedrele de profil. 

5. Se pune în sarcina administraţiei Universităţii, şefului catedrei Pedagogie şi Psihologie şi 

a şefului practicii pedagogice să identifice modalităţi de stabilire a bazei de laborator în 

cadrul unei instituţii preuniversitare (şcoală, colegiu) pentru specializările: Pedagogie în 

Învăţământul Primar şi Psihopedagogie. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

  

 



III. Aprobarea Planurilor de activitate a Facultăţilor pe anul de studii 2010-2011 

  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă  Planurile de activitate ale Facultăţilor: Filologie şi Istorie, Drept şi 

Administraţie Publică, Economie, Informatică şi Matematică, pe anul de studii 2010-

2011. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

  

IV. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pe specialităţi 

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă  modificările operate de către catedrele de profil în Planurile de studii pe 

specialităţi. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

  

 

 

 

Proces verbal nr. 03 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 25 noiembrie 2010 

 

Agenda şedinţei: 

 

1. Cu privire la starea muncii educaţionale extracurriculare în USC şi problemele sociale ale 

tineretului studios (Raportor: Danilceac Oleg, prorect. activ. educ. şi extracurriculară). 

2. Pregătirea instituţiei către sezonul rece: lucrări realizate şi probleme (Informaţie: Drumov 

Vasile, pror. în probl. de admin şi gospod.) 

3. Aprobarea Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (Raportor: Iurchevici Iu., dr.,conf.univ., 

prorect. activ. did. şi calitate, preşedinte al comisiei în problemele calităţii procesului de 

studiu).  

 

I. Cu privire la starea muncii educaţionale extracurriculare în USC şi problemele sociale 

ale tineretului studios 

 

În scopul extinderii ariei activităţilor educative extracurriculare, ce permit transferul şi 

aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţămînt, a 

înlesnirii realizării consecvente a Planului organizării activităţilor educative şi extracurriculare,      

 

Senatul Universităţii de Stat „B-P-Hasdeu" din Cahul, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se   ia   act   despre   informaţia   cu  privire   la   starea   muncii   educaţionale 

extracurriculare în USC şi problemele sociale ale tineretului studios, expusă în raportul 

prorectorului activitate educativă şi extraccuriculară. 

2. Se indică metodiştilor pentru activitatea educativă să-şi orienteze activitatea spre 

dezvoltarea calităţilor intelectuale, morale, civice, estetice şi fizice ale studentului în 

vederea transformării acestuia într-o personalitate activă şi creatoare. 



3. Se pune în sarcina prorectorului pentru activitate educativă şi extracurriculară să 

întreprindă acţiuni de organizare a profilaxiei şi combaterii fenomenelor criminalităţii, 

narcomaniei, alcoolismului şi maladiei SIDA printre studenţi. 

4. Administraţia USC să monitorizeze permanent activităţile desfăşurate de către 

subdiviziunile   universitare   în   direcţia  realizării   consecvente   a  Planului 

organizării activităţilor educative şi extracurriculare. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

II.  Pregătirea instituţiei către sezonul rece: lucrări realizate şi probleme 

 

 Ascultând informaţia  expusă în  raportul „Pregătirea instituţiei către sezonul rece: 

lucrări realizate şi probleme”, prezentat de către prorectorul în probleme de administrare şi 

gospodărire, Drumov Vasile, examinând problemele ce există în domeniul gospodăriei şi 

soluţiile identificate pentru depăşirea lor şi pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a 

instituţiei, 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu 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 Vasile. 

2. Se pune în sarcina prorectorului în probleme de administrare şi gospodărire, dl Drumov 

Vasile să asigure monitorizarea zilnică a consumului surselor de energie electrică şi apă, 

în vederea economisirii lor. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

III. Aprobarea Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din 

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

 

Examinând conţinutul variantei Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-

ştiinţifice din Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, înaintată spre aprobare de către 

Comisia Senatului  în problemele calităţii procesului de studiu, având în vedere modificările şi 

completările stabilite în cadrul dezbaterilor de către membrii Senatului,  conştientizând 

importanţa aprobării acestui document  

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

       HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, cu modificările şi completările 

operate 

2. Se stabileşte termenul de aplicare al Regulamentului începând cu 01 septembrie 

2011 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: 

pro – 22, contra –0, abţinut –1. 

 

 

 

Proces verbal nr. 04 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 23 decembrie 2010 

 

Agenda şedinţei: 

1. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2010: realizări şi sarcini. 



2. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul USC pe anul 2010. 

3. Diverse. 

– aprobarea spre editare a monografiei Particularităţile managementului calităţii serviciilor 

publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare. Autor, Todos Irina, dr., lect. 

superior. 

– aprobarea Planului de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul superior. 

 

I. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2010: 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 2010: 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 elaborate şi aprobate acte normative ce vor servi drept bază pentru dezvoltarea în 

continuare a calităţii procesului didactico-ştiinţific universitar, între care: Regulamentul 

privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor, (18.02.10) şi Regulamentul de 

evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice,(25.11.10).  

 Au fost constituite şi şi-au demonstrat activitatea eficientă 4 (patru) comisii 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 

 Au fost pregătiţi 782 absolvenţi pe 16 specialităţi şi specializări. 

 A fost lansat un nou program de masterat „Antreprenoriat şi Administrarea afacerilor”. 

 Au fost perfectate un şir de planuri de învăţământ cu forma de zi şi frecvenţă redusă la 

specialităţile aflate în activul catedrelor.  

 S-a promovat dezideratul de reanimare a extensiunii Universităţii „Dunărea de Jos” din 

Galaţi şi de promovare a studiilor cu diplomă dublă, care prevăd studierea în paralel la 

două specialităţi înrudite, una în cadrul USC şi alta în cadrul extensiunii, cu recunoaşterea 

reciprocă a cursurilor comune şi  obţinerea a două diplome. 

 A organizat implementarea a cinci proiecte europene: JEP TEMPUS „Modernisation et 

Developpement des Cours Professionalises” (MODEP), JEP TEMPUS „Western-East 

Teacher Education Network (WETEN)”, JEP TEMPUS „Creation de 4 Ecoles Hotelieres 

Superieures d, Application” (ESHA), JEP TEMPUS „HESDeSPI”, Erasmus Mundus 

External Cooperation for Window for Belarus, Moldova and Ukraine (Lot 7) 

 A organizat desfăşurarea plenară a activităţii Centrului de formare continuă, înfiinţat în 

septembrie 2009, care a asigurat în perioada februarie – decembrie 2010 parcurgerea 

stagiilor de perfecţionare de către  407 formabili pe 15 specialităţi.  

 S-au realizat seminare metodice în cadrul proiectelor: „Educaţia centrată pe cel ce 

învaţă”, JEP TEMPUS „Western-East Teacher Education Network (WETEN)”, ş.a., 

stimulând schimbarea de accente şi de paradigmă în cadrul învăţământului universitar. 

 Au fost organizate foruri ştiinţifice: 

- Conferinţa ştiinţifică internaţională „Anul 1940 în istoria românilor”, organizată de 

Catedra Istorie şi Ştiinţe sociale în colaborare cu Departamentul pentru românii de 

pretutindeni – 12 iunie 2010  



- Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii  ştiinţifice a cadrelor didactice - 07 

mai 2010.  

- Conferinţa ştiinţifică studenţească 

 S-au editat 14 lucrări didactice, 2 lucrări monografice, materialele Conferinţei ştiinţifice 

anuale de totalizare a activităţii ştiinţifice, a continuat editarea seriei Ştiinţe economice a 

Buletinului Ştiinţific al USC 

 S-au organizat activităţi extracurilulare, printre care: 

- Campionatul de dezbateri preuniversitare cu participarea elevilor din 8 licee a 

raionului Cahul, studenţii universităţii fiind implicaţi în organizare şi arbitrare, 

martie-mai 2010.  

- Balul Bobocilor 

- Competiţii sportive în cadrul Zilei tineretului 

- Participarea la competiţiile sportive interuniversitare la JUDO 

- Participarea la campionatul Poloniei la Tae Kwon Do 

- Participarea echipei de baschet masculin „Nica USC”, la competiţiile 

interuniversitare din divizia „A”, obţinând trofeul Cupa Consiliului Rectorilor.  

 Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii: 

În Blocul de studii nr. 1: 

- Se amenajează sala de simulare a proceselor judiciare, cu lucrări de reparaţie şi procurare 

de mobilier. 

- S-a amenajat Centrul de formare a cadrelor didactice universitare, conform proiectului 

Tempus WETEN. 

- A fost echipat suplimentar Laboratorul de Psihopedagogie cu 3 PC + 1 TV LCD – proiect 

HESDeSPI. 

În Blocul de studii nr. 2:  

- S-a amenajat sala de lectură nr. 3 pentru fondul de carte economică, ştiinţe exacte şi 

aplicative. A fost procurat mobilier (mese, scaune, rafturi). 

- S-a procurat o clasă de calculatoare cu 12 staţii de lucru şi 1 server. 

- Au fost primite în dotare 10 PC – proiect MODEP – urmează a fi instalate în cadrul 

Laboratorului de învăţământ economic la distanţă. 

- S-au procurat 10 mese pentru calculatoare în calitate de contribuţie a USC la proiectul 

Tempus MODEP. 

- Toate facultăţile au primit câte un set suplimentar - proiector multimedia şi notebook. 

În căminele studenţeşti: 

- S-au reparat 7 odăi 

- S-a organizat licitaţia pentru confecţionarea şi instalarea a 20 uşi şi 125 ferestre – termen 

executare 01.03.2011 

- S-au procurat 135 paturi duble (270 locuri) şi  40 comode x 4 locuri 

- S-au procurat 80 saltele 

- Au fost primite pentru dotarea căminelor 10 PC – donaţia Guvernului RM.  

 Pentru Bibliotecă : 

- S-au procurat 1630 cărţi (1153 titluri) în valoare de 62349 lei 

- S-au tipărit 16 titluri de materiale didactico-ştiinţifice 

 

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 2011:   

– Pregătirea către noua acreditare instituţională, inclusiv: 

a. perfectarea Raportului de autoevaluare 

b. intensificarea perfecţionării metodice 

c. promovarea calităţii procesului didactic 



d. editarea suporturilor didactice 

e. sporirea numărului de cadre didactice cu grade ştiinţifice 

f. perfectarea documentaţiei 

– Dezvoltarea bibliotecii universitare. 

– Dinamizarea activităţii de cercetare. 

– Dinamizarea şi diversificarea activităţilor promoţionale pentru Admitere. 

– Sporirea numărului de persoane admise la studii pe bază de contract. 

– Optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor. 

 

4. A aprecia activitatea administraţiei în anul 2010 ca   bună 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: 

Pro – 22, împotrivă – 0, abţinut – 1 (Axentii V.) 

 

II. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul USC pe anul 2010. 

Ascultând Raportul cu privire la realizarea hotărârilor Senatului Universităţii de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul adoptate în perioada 01.01.2010 – 23.12.2010, apreciind activitatea 

Senatului desfăşurată în vederea organizării procesului didactic, a monitorizării activităţii de 

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

faptul că cca 80% dintre deciziile aprobate de către organul suprem al instituţiei pe parcursul 

anului 2009 au fost îndeplinite calitativ şi în termenul stabilit, totodată având în vedere unele 

neajunsuri în activitatea Senatului şi a senatorilor,  

 

 

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 01.01.10 – 23.12.10 ). 

2. Se pune în sarcina Biroului Senatului să elaboreze mecanismul de verificare a realizării 

deciziilor Senatului de către subdiviziunile universitare. 

3. Se stabileşte că secretarul ştiinţific al Senatului va prezenta deciziile Senatului către 

subdiviziunile universitare vizate, în termen de 7 (şapte) zile după fiecare şedinţă. 

4. Responsabilul pentru actualizarea paginii web a Universităţii va plasa pe site-ul instituţiei, 

deciziile Senatului, după fiecare şedinţă.  

 

III. Diverse. 

 

– aprobarea Planului de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul superior. 

S-a decis: 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Planul de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul superior. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

 

– aprobarea spre editare a monografiei Particularităţile managementului calităţii serviciilor 

publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare. Autor, Todos Irina, dr., lect. 

superior. 

S-a decis: 



Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă spre editare monografia „Particularităţile managementului calităţii 

serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare”, autor Todos 

Irina, dr., lect. superior, Catedra EMAS. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: 

                                                                  Pro – 22, împotrivă – 1 (Axentii V.), abţinut – 0 

– aprobarea spre publicare a Analelor USC, 2010 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă spre editare Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din 

Cahul, volumul VI, 2010.  

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

  

Proces verbal nr. 05 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 27 ianuarie 2011 

Agenda şedinţei: 

1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a Bibliotecii ştiinţifice universitare (Raportor: Dorin 

Svetlana, director Bibliotecă). 

2. Aprobarea Manualului Calităţii (Raportor: Banu Felicia, şef Secţie Managementul 

Calităţii).  

3. Rezultatele activităţii Centrului de formare continuă (Raportor: Fabian Denis, director 

Centrul de formare continuă).  

4. Diverse. 

– cu privire la ajustarea componenţei Comisiilor Senatului şi a Comisiei universitare de 

autoevaluare. 

 

I. Aprobarea strategiei de dezvoltare a Bibliotecii ştiinţifice universitare.  
Urmare a ascultării informaţiei despre activitatea Bibliotecii universitare în ultima 

jumătate de an şi examinării Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii USC pentru perioada 2011-

2015 în pachet cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii ştiinţifice a 

Universităţii de Stat din Cahul, asumându-şi responsabilitatea în ceea ce priveşte promovarea 

acţiunilor de îmbunătăţire a situaţiei acestei subdiviziuni universitare, precum şi analizând 

propunerile înaintate în acest scop,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a Bibliotecii USC pentru perioada 2011-2015. 

2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii ştiinţifice a 

Universităţii de Stat din Cahul. 

3. Se stabileşte ca prioritate a activităţii administraţiei universităţii, în anul financiar 2011, 

achiziţionarea setului de dicţionare pe domenii de studii, pentru completarea fondului 

respectiv al bibliotecii universitare.  

4. Se stabileşte că pe parcursul anului 2011, lucrătorii Bibliotecii vor parcurge cursuri de 

formare continuă în instituţiile abilitate din Republică. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

II. Aprobarea Manualului Calităţii 



Urmare a examinării Manualului de Management al Calităţii de către Comisia Senatului 

în probleme de calitate a procesului de studii şi în urma discuţiilor din cadrul şedinţei,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Manualul Calităţii elaborat de către Secţia de Management al Calităţii. 

2. La şedinţa Senatului din 31.03.2011, Comisia Senatului în probleme de calitate a procesului 

de studii, va înainta spre aprobare Manualul de Proceduri Specifice şi de Sistem. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: 

pro - 22, împotrivă – 0, abţinut – 1 (Sadurschi L.) 

III. Rezultatele activităţii Centrului de formare continuă 

Urmare a ascultării şi examinării Raportului privind rezultatele activităţii Centrului de 

formare continuă, a identificării problemelor ce necesită rezolvare urgentă pentru asigurarea 

continuităţii în activitatea Centrului şi a precizării căilor posibile de soluţionare a lor,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă activitatea Centrului de formare continuă al Universităţii de Stat „B.P. 

Hasdeu” din Cahul.  

2. Se permite Administraţiei instituţiei să finanţeze salarizarea angajaţilor Centrului 

(director, metodist), pe lunile ianuarie-martie, din mijloacele Universităţii, cu 

rambursarea ulterioară a sumelor respective din contul achitărilor contractuale din 

partea formabililor.  

IV. Diverse 

– cu privire la ajustarea componenţa Comisiilor Senatului şi a Comisiei universitare de 

autoevaluare. 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Remanierile ce s-au impus au determinat următoarea componenţă nominală a Comisiilor 

Senatului:  

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia 

Comisia în problemele calităţii procesului de studii 

1 Certan Ion, 

preşedinte al 

comisiei 

Dr., conf .univ.inter., prorector activitate didactică şi calitate 

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 Miron Oxana Lector superior, şef Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă 

6 Cornea Valentina Dr., conf.univ.inter., şeful Catedra Administraţie Publică 

7 Mihai Valentina Studentă anul II, specialitatea „Psihopedagogie” 

Comisia pentru ştiinţă şi resurse de cercetare 

1 Cornea Sergiu, 

preşedinte al 

comisiei 

Dr., conf. univ., prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale 

2 Axentii Victor Dr., conf. univ., decanul Facultăţii Filologie şi Istorie 

3 Şişcanu Ion Dr. hab., prof. univ. 

4 Bălcănută Nicolae Dr., conf.univ.inter., şef Catedra de Inginerie şi Ştiinţe aplicate 



5 Sadurschi Ludmila Lector universitar, şef Catedra Economie şi Management în Afaceri 

şi Servicii 

6 Şavga Magdina Lector superior, şef Catedra Drept 

7 Dandeş Sergiu Student anul II, Specialitatea „Finanţe şi Bănci” 

8 Dorin Svetlana Directorul bibliotecii 

Comisia pentru studenţi şi activitate educativă 

1 Danilceac Oleg, 

preşedinte al 

comisiei 

Prorector activitate educativă şi extracurriculară 

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 Vizitiu Lilia Studentă anul II, specialitatea „Bussines şi Administrare” 

7 Dulgheru Eugenia Studentă anul II, specialitatea „Filologie Română Franceză” 

Comisia în probleme de administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială 

1 Popa Andrei, 

preşedinte al 

comisiei 

Dr.hab., conf. univ., rector, preşedintele Senatului 

2 Drumov Vasilii Prorector în probleme de administrare şi de gospodărire 

3 Ghenciu Marieta Lector superior, preşedintele organizaţiei sindicale 

4 Popa Alexandra Secretar la Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică 

5 Lazăr Angela Şef Serviciul Resurse Umane 

6 Barbalat Svetlana Economist-şef 

7 Podbeglâi Iulia Studentă anul IV, specialitatea „Drept” 

 

2. Comisia universitară de autoevaluare capătă următoarea componenţă: 

 

•    Certan Ion, prorector activitate didactică şi calitate, preşedinte al Comisiei 

•    Cornea Sergiu, prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale 

•    Danilceac Oleg, prorector activitate educativă şi extracurriculară 

•    Drumov Vasile, prorector în probleme de administrare şi gospodărire 

•    Banu Felicia, şef secţia Managementul calităţii 

•    Moraru Ecaterina, metodist ECTS, facultatea Filologie şi Istorie 

•    Mocanu Anastasia, metodist ECTS, facultatea Economie, Informatică şi Matematică 

•    Popa Alexandra, metodist ECTS, facultatea Drept şi Administraţie publică 

•   Bagrin Dumitru, şef catedră, membru al Comisiei Senatului pentru calitatea procesului de 

studii 

•   Luchian Teodosia, şef catedră, membru al Comisiei Senatului pentru calitatea procesului de 

studii 

•   Cornea Valentina, şef catedră, membru al Comisiei Senatului pentru calitatea procesului de 

studii 

•   Dunas Tudor, şef Secţia studii 

•   Ghenciu Măria, preşedintele comitetului sindical al USC 

 

S-a aprobat unanim. 

Proces verbal nr. 06 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 24 februarie 2011 



 

Agenda şedinţei: 

1. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2010 (Raportor: 

Barbalat Svetlana, economist şef). 

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 (Raportor: Barbalat 

Svetlana, economist  şef ).  

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

(Raportor: Lazăr Angela, şef Serviciul Personal).  

4. Diverse. 

 

I. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2010.  

 

În urma ascultării şi examinării raportului şefului Serviciu Economic al USC cu privire la 

gestiunea resurselor financiare ale instituţiei în anul 2010,  

 Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

2010. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

II. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 

 

Ca urmare a  ascultării şi examinării proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al USC 

pe anul 2011,  prezentat de către şefului Serviciu Economic al USC, analizând planul de 

activităţi universitare cu finanţare de la buget pentru anul 2011 şi confruntându-l cu posibilităţile 

reale ale instituţiei în condiţiile financiare precare ce se prevăd în acest an, având în vedere 

propunerile înaintate în cadrul dezbaterilor,  

 Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al USC pentru  anul 2011. 

2. Se aprobă Planul de activităţi universitare finanţate din bugetul instituţiei pentru anul 

2011. 

3. Se stabileşte a se prevedea repartizarea, din sumele planificate pentru reparaţii în 

blocurile de studii, mijloacelor necesare pentru efectuarea reparaţiilor curente în blocurile 

sanitare din incinta blocurilor de studii nr.1 şi nr.2. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

III.  Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare a posturilor didactice  

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. În baza Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de 

învăţământ superior, aprobat prin HG nr.854 din 21.09.2010, se declară vacante şi se anunţă 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice: 

 

 Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii  

Lector universitar – 2 posturi                                    

 Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă  

Conferenţiar universitar – 1 post 



Lector universitar – 1 post                                 

 Catedra de Matematică şi Informatică  

Conferenţiar universitar – 1 post 

Lector superior universitar -  1 post                 

Lector universitar – 1 post     

 Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate  

Conferenţiar universitar – 1 post                 

Lector universitar – 2 posturi    

 Catedra de Filologie Română 

Lector superior universitar -  1 post                  

Lector universitar -  1 post                                

 Catedra de Filologie Franceză  

Conferenţiar universitar – 1 post 

Lector superior universitar -  1 post                 

Lector universitar – 1 post     

 Catedra de Filologie Engleză  
Conferenţiar universitar – 1 post 

Lector superior universitar -1 post 

Lector universitar – 2 posturi  

 Catedra de Administraţie Publică  
Profesor universitar – 1 post 

Conferenţiar universitar – 2 post 

Lector superior universitar -1 post  

 

2.  Se constituie Comisia de Concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în posturile 

didactice, în următoarea componenţă: 

 

1. Certan Ion – prorector pentru activitate didactică şi calitate, dr., conf. univ. 

2. Lazăr Angela – şef serviciu resurse umane 

3. Ghenciu Maria – lector superior universitar, preşedintele comitetului sindical 

4. Coltuc Ilie – jurisconsult  

5. Balţatu Ludmila – conferenţiar universitar 

6. Mocanu Anastasia – lector superior universitar, metodist departamental SNCS 

7. Popa Alexandra –  metodist departamental SNCS 

 

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 HG nr.854 din 21.09.2010. 

 

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. 



Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim. 

 

IV.  Diverse. 

– cu privire la înaintarea candidaturii dlui Parmacli Dumitru, dr. hab., prof. univ., pentru 

decernarea ordinului „Gloria Muncii” 

 

Pentru merite deosebite în promovarea dezideratelor (dezvoltarea) învăţământului 

universitar din Republica Moldova, cu ocazia atingerii vârstei de 70 de ani, având în vedere 

activitatea prodijioasă în domeniile instructiv – educativ şi ştiinţific precum şi contribuţia 

deosebită a dlui la prosperarea USC,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă înaintarea candidaturii dlui Parmacli Dumitru, dr. hab., prof. univ., pentru 

decernarea ordinului „Gloria Muncii”. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim 

 

Proces verbal nr. 07 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 19 aprilie 2011 

 

Agenda şedinţei: 

 

1. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2010 (Raportor: Cornea Sergiu, 

dr., conf. univ., prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale ). 

2. Aprobarea Raportului de autoevaluare a USC (Raportor: Certan Ion, dr., conf. univ., 

prorector activitate didactică şi calitate).  

3. Evaluarea preliminară a implementării Regulamentului privind evaluarea activităţii de 

învăţare a studenţilor (Informaţie: Metodiştii ECTS – Popa Alexandra, Mocanu 

Anastasia, Moraru Ecaterina).  

4. Diverse. 

– alegeri pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar la Catedra de Administraţie 

Publică, declarat vacant ; 

 

I. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2010 

În urma audierii şi examinării raportului privind rezultatele activităţii de cercetare 

ştiinţifică desfăşurată în USC pe parcursul anului 2010, prezentat de către prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ., S.Cornea, Senatul constată anumite 

performanţe ştiinţifice şi de creativitate ale cadrelor didactice, în cadrul universităţii, şi efortul de 

popularizare al lor pe plan naţional şi internaţional. 

Senatul apreciază orientarea cercetărilor efectuate de titularii instituţiei, spre problemele 

importante legate de zone geografice şi economice din bazinul Dunării şi din Euroregiune în 

conexiune cu contextul european şi global. Senatul concretizează că potenţialul ştiinţific al USC, 

numărul de evenimente ştiinţifice la care au participat cadrele didactice şi numărul publicaţiilor, 

sunt dovada străduinţelor în vederea realizării obiectivelor de cercetare ştiinţifică.  

Pornind de la situaţia prezentată, Senatul constată că există încă suficient spaţiu de 

afirmare pe plan ştiinţific, că activitatea de cercetare ştiinţifică nu a devenit o preocupare 

constantă a cadrelor didactice, şi în acest sens,  

 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

HOTĂRĂŞTE: 

 



1. Se i-a act de raportul „Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2010”, 

prezentat  de către prorectorul pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., 

conf. univ., Sergiu Cornea. 

 

2. Se aprobă Planurile de activitate ştiinţifică ale catedrelor pentru anul 2011. 

 

3. Şefii de catedre vor intensifica eforturile privind implicarea membrilor catedrelor în 

activitatea de cercetare. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim 

 

 

II. Aprobarea Raportului de autoevaluare a USC 

În scopul executării Legii Nr. 1257-XIII din 16.07.97 cu privire la evaluarea şi 

acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legii Nr. 423-XIV din 04.06.99 privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi 

acreditare a instituţiilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 

examinării şi discutării Raportului de autoevaluare a Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul, evidenţiind faptul corespunderii, în temei, a conţinutului lui indicatorilor 

orientativi de autoevaluare, descrişi în Regulamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de 

învăţământ, specificând unele neajunsuri şi omiteri neînsemnate, care nu pot împiedica aprobarea 

lui de către Senat,  

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă Raportul de autoevaluare a Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul. 

 

2.  Modificările şi completările necesare în Raport se vor realiza până la data de 

20.06.2011. 

 

3. Raportul de autoevaluare a Universităţii cu specialităţile respective, se va depune în 

Direcţia Acreditare a Ministerului Educaţiei, până la data de 15.07.2011. 

 

4. Se desemnează responsabil pentru controlul executării prezentei hotărâri, prorectorul 

activitate didactică şi calitate, dl dr., conf. univ., Certan Ion.  

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim 

 

III. Evaluarea preliminară a implementării Regulamentului privind evaluarea activităţii de 

învăţare a studenţilor 

 

În urma  ascultării şi examinării informaţiilor prezentate de către metodiştii 

departamentali ECTS: Popa Alexandra, Mocanu Anastasia şi Moraru Ecaterina, concretizând 

starea de lucruri atestată în legătură cu implementarea Regulamentului privind evaluarea 

activităţii de învăţare a studenţilor, având în vedere recomandările specificate în Nota 

informativă a Ministerului Educaţiei Cu privire la monitorizarea sesiunii de iarnă – 2011 în 

instituţiile de învăţământ superior şi respectând cerinţele Dispoziţiei nr.198 din 14.04.2011 a 

Ministerului Educaţiei şi ale Ordinului Rectorului USC nr. 07–003 din 18.04.2011,  

 

Senatul  Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

HOTĂRĂŞTE: 

 



1. Se ia act de Informaţiile cu privire la evaluarea preliminară a implementării 

Regulamentului privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor, pe facultăţi,  

prezentate de către metodiştii departamentali ECTS: Popa Alexandra, Mocanu Anastasia 

şi Moraru Ecaterina. 

2. Se apreciază faptul că în perioada evaluată nu au fost identificate,  la nivel de facultăţi şi 

catedre, abateri esenţiale de la normele regulamentare în ceea ce  priveşte evaluarea 

activităţii de învăţare a studenţilor şi în ceea ce priveşte perfectarea documentaţiei 

corespunzătoare. 

3. Se pune în sarcina şefilor de catedre să informeze subalternii despre cele constatate de 

către metodiştii departamentali ECTS, despre observaţiile şi recomandările incluse în 

nota informativă anexată la  Dispoziţia nr.198 din 14.04.2011 a Ministerului Educaţiei, 

în vederea lichidării lacunelor depistate şi neadmiterii lor ulterioare, în organizarea şi 

desfăşurarea sesiunilor de evaluare a cunoştinţelor studenţilor. 

4. Metodiştii departamentali în comun acord cu şeful Secţiei Management al Calităţii,  vor 

monitoriza pregătirea şi desfăşurarea sesiunii de vară – 2011, inclusiv documentaţia 

aferentă şi vor raporta prorectorului activitate didactică despre cazurile de abatere de la  

prevederile actelor reglatoare în vigoare. 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim 

 

IV. Diverse. 

– alegeri pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar la Catedra de Administraţie 

Publică, declarat vacant  

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice 

în instituţiile de învăţământ superior universitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 

21 septembrie 2010, având în vedere decizia Catedrei de Administraţie Publică din 15 aprilie 

2011 şi în temeiul rezultatelor alegerilor pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, 

desfăşurate în cadrul şedinţei Senatului,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Catedra de Administraţie Publică, dl Cornea Sergiu, dr., conf. univ. 

Pentru aprobarea deciziei au votat pro 23 de membri ai Senatului din 23 prezenţi în şedinţă.  

 

Proces verbal nr. 08 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 26 mai 2011 

Agenda şedinţei: 

 

1. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere (Raportor: Certan Ion, dr., 

conf. univ., prorector activitate didactică şi calitate ). 

2. Cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul. (Informaţie: Popa Andrei dr. hab., conf. univ., rector ).  

3. Aprobarea Manualului de Proceduri (Informaţie: Banu Felicia, şef al Secţiei 

Managementul Calităţii).  

4. Cu privire la stabilirea disciplinelor de profil pentru determinarea mediei de admitere 

(Informaţie: Popa Andrei dr. hab., conf. univ., rector ). 

5. Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2011-2012 (Informaţie: Barbalat 

Svetlana, economist şef). 

6. Diverse 



– cu privire la decernarea Diplomei Cum Lauda dlui Parmacli Dumitru, dr. hab., prof. 

univ., Catedra EMAS, USC. 

–  aprobarea planurilor de învăţământ la specialităţile Limba şi literatura română-franceză 

şi  Limba şi literatura română-engleză.  

  

 

 

I. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere 

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Raportul Comisiei de concurs pentru suplinirea posturilor didactice şi de 

conducere, prezentat de către preşedintele Comisiei, dr., conf. univ., Certan Ion.  

2. Se stabilesc următoarele criterii şi cerinţe suplimentare de apreciere a performanţelor 

profesionale a cadrelor didactico-ştiinţifice pentru candidaţii la concursul de ocupare a 

posturilor didactice: 

a) Se  admit la concurs dosarele candidaţilor care au publicaţii ştiinţifice, metodico-

didactice elaborate în perioada de la concursul precedent şi până la anunţarea 

concursului curent de ocupare a postului didactic. Pentru cadrele care participă la 

concurs pentru prima dată se vor lua în consideraţie publicaţiile elaborate de la 

momentul angajării.  

b) Candidaţii vor anexa la dosar lista publicaţiilor din perioada indicată în pct. 1(a) 

al prezentei Hotărâri. Lista publicaţiilor candidatului pentru ocuparea posturilor 

didactice va fi întocmită 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. 

c) Se admit la concurs dosarele candidaţilor care în perioada de la concursul 

precedent şi până la anunţarea concursului curent au obţinut în medie calificativul 

„bine” cu scorul de 70-89 puncte sau „foarte bine” cu scorul de peste 90 puncte, 

stabilit în art. 12, 15 al Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-

ştiinţifice din Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul. Pentru 

cadrele care participă la concurs pentru prima dată se vor lua în consideraţie 

rezultatele evaluării anuale de la momentul angajării. 

d) Candidaţii vor anexa la dosar copiile sintezelor cu rezultatul evaluării anuale din 

perioada indicată în pct. 1(c), ce se consemnează în Raportul de evaluare, întocmit 

de Comisia de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice, conform anexei nr. 

7 din Regulamentul de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul.  

 

3. Prezenta Hotărâre (specificată în p.2 de mai sus) se va aplica începând cu concursul de 

ocupare a posturilor didactice din anul 2012. 

    

 

II. Cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul.  

 



În baza propunerii Catedrei de Istorie şi Ştiinţe Sociale privind acordarea titlului onorific 

de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, precum 

şi a recomandării Comisiei de evaluare a activităţii candidatului la titlu, în componenţa: Şişcanu 

Ion, dr.hab., prof. univ., şef  Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale, USC, Cojocaru Gheorghe, dr. 

în istorie, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova şi 

Ghişa Alexandru, dr. în istorie, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România, Consilier 

diplomatic la Ministerul Afacerilor Externe al României,  

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se decernează titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, dlui Ioan-Aurel Pop, academician, prof. univ., dr., 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,  cercetător ştiinţific, director al Centrului de 

Studii Transilvane al Academiei Române. 

 

2. Se stabileşte data desfăşurării ceremoniei festive de decernare a titlului onorific de 

Doctor Honoris Causa al USC „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, dlui Ioan-Aurel Pop, – 7 

iunie 2011.  

 

III. Aprobarea Manualului de Proceduri 

 Urmare a examinării conţinutului Manualului de Proceduri elaborat şi propus de către 

Secţia Management al Calităţii, având în vedere avizul pozitiv acordat Manualului de către 

Comisia în problemele calităţii procesului de studii şi apreciind însemnătatea Manualului pentru 

activitatea academică universitară,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă Manualul de Proceduri al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, elaborat de către Secţia Management al Calităţii. 

2. Manualul de Proceduri va fi distribuit subdiviziunilor universitare corespunzătoare sub 

semnătura conducătorilor de subdiviziuni. 

3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei hotărâri, şeful Secţiei Management al 

Calităţii, dna Banu Felicia. 

 

IV. Cu privire la stabilirea disciplinelor de profil pentru determinarea mediei de admitere 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se stabilesc disciplinele de concurs şi ponderea lor în media de concurs pentru admiterea 

2011, precum urmează: 
 

Admitere la învăţământ universitar, ciclul I (studii de licenţă) 

Nr. 

crt. 
Codul specialităţii 

Specialitatea 

 

Discipline de concurs, ponderea în media 

de concurs 

1. 141.08 Limba şi literatura română 

1. L./lit. Română – 0,3 

2. Limba modernă – 0,3 

3. Istorie (Geografie, Matematică) – 0,1 

2. 141.08/141.09.01 
Limba şi literatura română şi 

franceză 

3. 141.08/141.09.04 
Limba şi literatura română şi 

engleză 

4. 141.09.1/141.09.04 
Limba şi literatura franceză şi 

engleză 
1. Limba modernă – 0,3.  

2. L./lit. Română – 0,3 

3. Istorie (Geografie, Matematică)  – 0,1 5. 141.09.04/141.09.1 
Limba şi literatura engleză şi 

franceză 



6. 142.03 Pedagogie în învăţământul primar 1. L./lit. Română – 0,3 

2. Limba modernă – 0,3 

3. Istoria (Geografie, Matematică) – 0,1 7. 142.04 Psihopedagogie 

8. 141.10 Istorie 1. Istorie (Geografie, Matematică)  – 0,3  

2. L./lit. Română – 0,3 

3. Limba modernă – 0,1 
9. 313.1 Administraţie publică 

10. 381.1 Drept 

11. 141.01/141.02 Matematică şi informatică 1. Matematică – 0,3  

2. Informatică (Fizică, Biologie) – 0,2 

3. Limba modernă – 0,2 

12. 141.02/141.01 Informatică şi matematică 

13. 444.1 Informatică 

14. 521.8 
Inginerie şi management în 

transport naval  

1. Matematică (Chimia) – 0,3  

2. Fizică (Biologie, Informatică) – 0,2 

3. Limba modernă – 0,2 

15. 521.8 
Inginerie şi management în industria 

alimentară 

1. Matematică (Fizică) – 0,3  

2. Chimia (Biologie, Informatică) – 0,2 

3. Limba modernă – 0,2 

16. 361.1 Contabilitate 
1. Matematica (Biologie, Istorie) – 0,3 

2. Geografia (Fizică, Chimie) – 0,2  

3. Limba modernă – 0,2  

17. 363.1 Business şi administrare 

18. 364.1 Finanţe şi bănci 

19. 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  
 

Admitere la învăţământ universitar, ciclul II (studii de masterat)  

 Specialitatea 
Tipul programului 

de masterat 
Probele de concurs 

1. 
Istorie: studii est-europene 

Cercetare Istorie (examen (cu notă), 

Limba modernă (test (adm./resp.)), 

Informatica (test (adm./resp.)) 2. Profesionalizare  

3. 
Lingvistică, literatură, 

deontologie 
Profesionalizare 

Limba şi literatura română (examen (cu notă), 

Limba modernă (test (adm./resp.)), 

Informatica (test (adm./resp.)) 

4. 
Administraţia publică a 

colectivităţilor locale 
Profesionalizare  

Teoria şi practica administraţiei publice (cu 

notă), 

Limba modernă (test (adm./resp.)), 

Informatica (test (adm./resp.)) 

5. 
Integrare Europeană şi 

Politica de vecinătate 
Profesionalizare  

Politologie şi Integrare europeană (cu notă), 

Limba modernă (test (adm./resp.)), 

Informatica (test (adm./resp.)) 

6.  
Antreprenoriat şi 

administrarea afacerilor 
Profesionalizare  

Management (cu notă), 

Limba modernă (test (adm./resp.)), 

Informatica (test (adm./resp.)) 

 

V. Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2011-2012 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă valoarea taxei de studii  pe specialităţi, pentru anul universitar 2011-2012, 

după cum urmează:  

Nr. 

d/o 

Codul specialităţii Denumirea specialităţii 

 

Unitatea de 

măsură, 

 persoana 

Cuantumul plăţii, 

lei 

zi f / r 

Ciclul I (studii superioare de licenţă) 

1. 141.01/141.02 Matematică şi Informatică una 6000 X 

2. 141.02/141.01 Informatică şi Matematică una 6000 3000 

3. 141.08.01  Limba şi literatura română una 6000 3000 

4. 141.08.01/141.09.01 Limba şi literatura română şi 

franceză 

una 6000 X 



zi – învăţământ de zi 

f / r – învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

 

CURSURI DE RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE 
(învăţământ de zi şi seral) 

 

 

Nr. 

d/o 

Codul 

specialităţii 

Denumirea 

specialităţii 

 

Durata, 

 

Numărul 

de ore 

pentru  

1 an 

Unitatea 

de 

măsură, 

persoana 

Cuantumul 

plăţii anual, 

lei 

1 361.1 Contabilitate 2(doi) ani 561 una 4000 

2 363.1 Business şi 

administrare 

2(doi) ani 575 una 4000 

3 364.1 Finanţe şi bănci 2(doi) ani 561 una 4000 

4 381.1 Drept 2(doi) ani 533 una 4000 

5  Perfecţionarea şi 

reciclarea cadrelor 

18 zile 144 una 1000 

6 100182 Infanterie 

motorizată                                                                                                                                                                                                                                       

4 (patru) 

luni 

340 una 2500 

5. 141.09.01/141.09.04 Limba şi literatura franceză şi 

engleză 

una 6500 X 

6. 141.09.04/141.09.01 Limba şi literatura engleză şi 

franceză 

una 6500 X 

7. 141.10   Istorie una 6000 3000 

8. 142.03 Pedagogie în învăţământul 

primar 

una 6000 3000 

9. 142.04 Psihopedagogie  una 6000 3000 

10. 141.13 / 142.04 Educaţie fizică şi 

Psihopedagogie (URU) 

una ---- 3000 

11. 313.1  Administraţie Publică una 7500 3750 

12. 361.1 Contabilitate una 7500 3750 

13. 363.1 Business şi administrare una 7500 3750 

14. 364.1 Finanţe şi bănci una 7500 X 

15. 381.1  Drept una 7500 3750 

16. 444.1 Informatica una 6500 X 

17. 
521.8 

Inginerie şi management în 

transport naval 

una 6000 X 

18. 
521.8 

Inginerie şi management în 

industria alimentară 

una 6000 X 

19. 812.1 Turism una 7500 X 

Ciclul II  (studii superioare de masterat) 

20. 

 

14 Lingvistică, literatură, 

deontologie (profesionalizare) 

una 6500 X 

21. 22 Istorie: studii est-europene 

(cercetare, profesionalizare) 

una 6500 X 

22. 31 Administraţia publică a 

colectivităţilor locale 

(profesionalizare) 

una 6500 X 

 

 

23. 31 Integrarea europeană şi politica 

de vecinătate  

una 6500 X 

 

24. 36 Antreprenoriat şi administrarea 

afacerilor 

una 6500 X 

 



VI. Diverse 

– cu privire la decernarea Diplomei Cum Lauda dlui Parmacli Dumitru, dr. hab., prof. 

univ., Catedra EMAS, USC.  

 Apreciind meritele şi prestaţia profesorului universitar atât în cadrul instituţiei cât şi în 

afara ei şi în legătură cu apropiata aniversare a Universităţii, la buna activitate a căreia şi-a adus 

contribuţia chiar de la constituire,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă decernarea prof. univ., dr. hab., Parmacli Dumitru, cu Diploma Cum Lauda a  

Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.  

2. Diploma va fi înmânată  dlui Parmacli D., de Ziua Universităţii, la 07 iunie 2011. 

 

– aprobarea planurilor de învăţământ la specialităţile Limba şi literatura română-franceză 

şi  Limba şi literatura română-engleză.  

Examinând propunerile de modificare a planurilor de studii ce necesitau ajustare la 

cerinţele Planului –cadru, având în vedere logica schimbărilor operate şi imperativitatea 

executării acestora,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă Planurile de studii la specialităţile Limba şi literatura română-franceză şi  

Limba şi literatura română-engleză cu modificările operate. 

  

 

Proces verbal nr. 09 

al Şedinţei  Senatului 

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

din 22 iunie 2011 

 

Agenda şedinţei: 

 

1. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul USC, Regulamentul Senatului USC şi 

Regulamentul Facultăţii şi Catedrei Universităţii (Informaţie: Popa Andrei dr. hab., conf. 

univ., rector ). 

2. Cu privire la componenţa numerică şi anunţarea alegerilor pentru noul Senat al USC 

(Informaţie: Popa Andrei dr. hab., conf. univ., rector ).  

3. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit (Informaţie: Decanii facultăţilor). 

4. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pentru ciclul II (masterat), la 

programele: Istorie: studii est şi sud-est europene (profesionalizare), şi Lingvistică, 

Literatură, Deontologie (Informaţie: Certan Ion, dr., conf. univ., prorector activitate 

didactică şi calitate). 

5. Diverse. 

– aprobarea Materialelor conferinţei anuale de totalizare a activităţii de cercetare ştiinţifică a 

cadrelor didactice din USC.  

 

I. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Senatului USC şi Regulamentul 

Facultăţii şi Catedrei Universităţii 

 

În baza art. 3.1 (a) al Statutului USC şi a modificărilor parvenite în legislaţia în vigoare 

prin aprobarea Legii nr. 31 din 25.02.2011 pentru modificarea articolului 46 din Legea 

învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, precum şi în baza prevederilor Legii nr.l257-XIII 

din 16.07.97 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica 

Moldova, a Regulamentului-cadru al facultăţii instituţiei de învăţământ superior şi a 



Regulamentului-cadru al catedrei instituţiei de învăţământ superior, aprobate prin ordinul 

Ministerului Educaţiei, nr. 671 din 06.08.2010, emis în temeiul Hotărârii Colegiului Ministerului 

Educaţiei, nr. 4/2 din 27.05.2010,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.  Se aprobă modificările în Regulamentul Senatului -USC, aprobat ia 27 martie 2007, proces 

verbal nr. 10, precum urmează: 

a) Art. 2.1 se modifică în următoarea redacţie: „Senatul cuprinde: reprezentanţi ai corpului 

didactico-ştiinţific, studenţi la ciclurile licenţă, masterat, doctorat  (în proporţie de   nu mai puţin 

de 1/5, dar nu mai mult de 1/4 din numărul membrilor Senatului), personalul auxiliar - 10%.  

Rectorul, prorectorii,  decanii,  secretarul ştiinţific al Senatului, şeful Secţiei Managementul 

calităţii, preşedintele Comitetului sindical al angajaţilor USC, preşedintele Comitetului sindical 

al studenţilor, directorul bibliotecii, şeful departamentului de informatizare, sunt membri ai 

Senatului în virtutea funcţiilor lor”. 

b) Art. 3.2 se modifică în următoarea redacţie: „Secretarul ştiinţific al Senatului este numit prin 

ordinul rectorului”. 

c)  Din art. 3.4 se exclude sintagma „ şi 1 student membru al Senatului”. 

d) Art. 3.5 se modifică în următoarea redacţie: „Pentru a-şi îndeplini competenţele, Senatul 

desemnează comisiile Senatului pe probleme şi domenii de activitate, constituite    din    membrii    

săi. Pentru  a  evalua    şi  a    prezenta    Senatului problemele /sarcinile stabilite, Comisiilor li se 

pune la dispoziţie întreaga informaţie solicitată. În  limitele   sarcinilor   stabilite   comisiilor   de  

către   Senat, membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să susţină activitatea Comisiilor”. 

e)  Art. 3.7 se exclude. 

f)  În art. 4.6 sintagma „Lucrările comisiilor ad-hoc se desfăşoară prin şedinţe de lucru, cât şi  

activităţi  individuale”,  se înlocuieşte  cu sintagma „Lucrările  comisiilor Senatului se desfăşoară 

prin şedinţe de lucru”. 

 

2. Se aprobă modificările în Regulamentul Facultăţii şi catedrei USC, aprobat la 24 aprilie 

2007, proces verbal nr. 11.                                                                                      - 
a) În art. 2.2 sintagma „precum şi studenţi şi doctoranzi în proporţii de 15% din efectivul total al 

consiliului” se înlocuieşte cu sintagma „precum şi studenţi la  ciclurile licenţă, masterat, doctorat 

(în proporţie de nu mai puţin de 1/5, dar nu mai mult de 1/4 din numărul membrilor consiliului)”. 

b)  Art. 2.7 se modifică în următoarea redacţie: „Conducerea executivă a facultăţii este înfăptuită 

de decan,  care  este ales pentru un termen de cinci  ani în conformitate cu reglementările în 

vigoare. Funcţia de decan este considerată muncă suplimentară la postul didactic de bază, 

conform art. 104 (1) al Codului Muncii”. 

c) Art. 2.8, lit.(c) se modifică în următoarea redacţie: „ art. 2.8, lit. (c) „se subordonează 

nemijlocit rectorului instituţiei de învăţământ şi/sau, prin delegare, prorectorilor în domenii de 

activitate”. 

d) Art. 4.1 se modifică în următoarea redacţie: „Conducerea executivă a Catedrei este realizată 

de şeful catedrei, care este ales pentru un termen de cinci ani, în conformitate  cu reglementările 

în vigoare.  Funcţia de  şef al  catedrei  este considerată muncă suplimentară la postul didactic de 

bază, conform art. 104 (1) al Codului Muncii”. 

e)   Din art. 5.2, sintagma „Funcţiile de decan şi şef de catedră sunt ocupate, de regulă, de cadre 

didactice care au titlul de profesor universitar sau conferenţiar universitar la data începerii 

mandatului”, se exclud cuvintele „de regulă”. 

f) Art. 7.1 se modifică în următoarea redacţie: „Postul de decan se scoate la concurs prin decizia 

Senatului nu mai târziu de două luni înainte de expirarea termenului de ocupare a acestuia”. 

g) Art. 8.1 se modifică în următoarea redacţie: „Postul de şef de catedră se scoate la concurs prin 

decizia Senatului nu mai târziu de două luni înainte de expirarea termenului de ocupare a 

acestuia”. 



h) Art. 9.1, lit. (a) se modifică în următoarea redacţie: „ art. 9.1, lit. (a) „prin expirarea perioadei 

de ocupare a postului”.  

i) Din art. 9.2, sintagma „procedura de suspendare a contractului individual de muncă cu 

decanul /şeful de catedră” se înlocuieşte cu sintagma „procedura de suspendare a exercitării 

funcţiei de decan /şef de catedră”. 

 

3. Modificările aprobate intră în vigoare de la data adoptării. 

 

II. Cu privire la componenţa numerică şi anunţarea alegerilor pentru noul Senat al USC  
. 

În baza art. 2.1, 2.2 al Regulamentului Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu" din Cahul,  

 

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se   aprobă componenţa   numerică   şi   partajarea   cotelor   de   participare   a 

subdiviziunilor universitare în Senatul USC conform anexei. 

2. Se stabileşte perioada 01-16 septembrie 2011 pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor în Senatul Universităţii. 

3. Până la 30 august 2011, Consiliile facultăţilor şi Adunarea lucrătorilor auxiliari vor 

înainta Rectorului USC candidaturile desemnate în calitate de reprezentanţi în Comisia 

electorală, însoţite de procesele verbale respective. 

4. Rectorul USC va constitui Comisia electorală conform prevederilor art. 1.3 al 

Regulamentului Senatului Universităţii. 

5. Noul Senat se va întruni în şedinţă la 28 septembrie 2011. 

 

III. 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: 

 

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

gr. D-0901, Şcheau Igor, pentru obţinerea Bursei Preşedintelui. 

4. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Economie, Informatică şi 

Matematică, ciclul II studii de masterat, gr. MAAA-1001, Gîrneţ Ionela, pentru 

obţinerea Bursei Republicii. 

5. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, gr.  FRF-

0901, Dulgheru Eugenia, pentru obţinerea Bursei Guvernului. 

6. Se aprobă acordarea Bursei Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, gr.FRF-0901, Cazan Irina. 



 

IV. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pentru ciclul II (masterat), la 

programele: Istorie: studii est europene (profesionalizare), şi Lingvistică, Literatură, 

Deontologie (profesionalizare). 

 

În temeiul deciziei Consiliului Facultăţii de Filologie şi Istorie, nr. 06 din 18 mai 2011, în 

vederea operării de modificări în planurile de studii la ciclul II masterat,  

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. În planul de studii al programului de masterat, Lingvistică. Literatură. Deontologie, domeniul   

general   de   studii   22. Ştiinţe   umanistice (profesionalizare), a aproba următoarele 

modificări:  

a) Se introduce modulul Managementul instituţiilor educaţionale (10 credite), în locul  cursurilor 

Dinamica liricului românesc: istorie şi actualitate (5 credite) şi Managementul educaţional (5 

credite).  

 

2. În planul de studii al programului de masterat Istorie: studii  est-europene (profesionalizare),  

domeniul  general  de  studii 22  Ştiinţe umanistice, a aproba următoarele  modificări: 

a) Se introduce modulul Managementul instituţiilor educaţionale (10 credite), în locul  cursurilor 

Managementul profesional (5 credite) şi Elaborarea şi administrarea proiectelor metodico-

didactice (5 credite). 

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.  

 

 

  

Secretar ştiinţific al Senatului                              Liudmila Chiciuc, lector superior universitar  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P. HASDEU” DIN CAHUL  

 

 

 

 

APROBAT  

Şedinţa Senatului Universităţii de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul  

din 24 iunie  2010 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL 
(ORIENTATIV) 

 

 

DE ACTIVITATE A SENATULUI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010– 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHUL 2010



 

Data şedinţei  Ordinea de zi  Componenţa comisiei  Raportor  

30/08-2010 1. Aprobarea Planului de activitate al Universităţii  pentru 

perioada septembrie 2010 – iulie 2011. 

 

Biroul Senatului   Popa Andrei,  

dr. hab., conf. univ., 

Rector USC 

2. Raportul Comisiei de Admitere 2010.  

  

 

Comisia de Admitere 

 

Danilceac Oleg, 

prorector activitate 

educativă şi 

extracurriculară, 

secretar responsabil 

 

3. Cu privire la formarea grupelor academice ale anului I de 

studiu 

Secţia Studii Dunas Tudor, lect. 

sup. univ. 

 

 

4. Cu privire la lansarea autoevaluării către evaluarea 

academică şi acreditarea instituţională 

 Popa Andrei,  

dr. hab., conf. univ., 

Rector USC 

 

5 Diverse   

    

 

 

 

 

30/09-2010 

1. Cu privire la unele modificări în componenţa Senatului. Membrii Comisiei 

Electorale universitare  

 

Cornea Sergiu,  

dr., conf. univ., 

prorector activitate 

ştiinţifică şi relaţii 

internaţionale 

2.Totalurile activităţii de studii în a.u. 2009-2010 şi 

sarcinile pentru anul de studii 2010-2011. 

Comisia în problemele 

calităţii procesului de studii  

Secţia Studii 

Decanii:  

Axentii Victor 

dr., conf. univ., 

Cubreacov Iulia, 

lect., sup. univ., 

Şevcenco Igor 

lect., sup. univ. 

3. Aprobarea Planurilor de activitate ale Consiliilor 

Facultăţilor pe anul de studii 2010-2011. 

 Decanii:  

Axentii Victor 

dr., conf. univ., 

Cubreacov Iulia, 

lect., sup. univ., 

Şevcenco Igor 

lect., sup. univ. 

4. Aprobarea modificărilor operate în Planurile de studii pe 

specialităţi. (pentru ambele cicluri) 

Şefii de catedre 

 

Iurchevici Iulia 

dr., conf. univ., 

prorector activitate 

didactică şi calitate 

  

5. Diverse   

 

 

 

  

28/10-2010 

1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a bibliotecii ştiinţifice 

universitare. 

Comisia pentru ştiinţă şi 

cercetare  

 

Cornea Sergiu,  

dr., conf. univ., 

prorector activitate 

ştiinţifică şi relaţii 

internaţionale 

 

2. Pregătirea instituţiei către sezonul rece: lucrări realizate 

şi probleme. 

Comisia în probleme de 

administrare, gestiune a 

patrimoniului şi dezvoltare 

socială  

Drumov Vasile 

Prorector în 

probleme de 

administrare şi 

gospodărire 

 3. Probleme sociale ale tineretului studios: cazare, 

alimentare, agrement şi sport. 

Comisia pentru studenţi şi 

activitate educativă 

Danilceac Oleg, 

prorector activitate 



educativă şi 

extracurriculară 

 

 

 

25/11-2010 

1.Aprobarea raportului de autoevaluare către evaluarea 

academică şi acreditarea instituţională 

 Iurchevici Iulia 

dr., conf. univ., 

prorector activitate 

didactică şi calitate 

 

2. Cu privire la starea muncii educaţionale în căminele 

studenţeşti şi sarcinile îmbunătăţirii acesteia.  

Comisia pentru studenţi şi 

activitate educativă  

 

Danilceac Oleg, 

prorector activitate 

educativă şi 

extracurriculară 

 

 3. Aprobarea materialelor pentru volumul VI al 

ANALELOR Universităţii 

Comisia Metodico-

Ştiinţifică 

Cornea Sergiu,  

dr., conf. univ., 

prorector activitate 

ştiinţifică şi relaţii 

internaţionale 

 

 

 

 

23/12-2010 

1. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2010: 

realizări şi sarcini. 

Consiliul de Administraţie 

 

Popa Andrei 

dr. hab., conf. univ., 

Rector USC 

2. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universităţii de 

Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în anul 2010 

Biroul Senatului  Chiciuc Ludmila,  

secretarul ştiinţific al 

Senatului 

3. Diverse   

27/01-2011 

 

1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a Bibliotecii ştiinţifice 

universitare  

Comisia pentru ştiinţă şi 

cercetare  

 

Dorin Svetlana  

director Bibliotecă 

2.  Aprobarea Manualului Calităţii.  Secţia Management al 

Calităţii 

Banu Felicia 

şef Secţia 

Managementul 

Calităţii 

3. Rezultatele activităţii Centrului de formare continuă.  Fabian Denis, 

dr., lect. univ., 

directorul  CFC 

 

 

24/02-2011 

1.Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale 

Universităţii în anul 2010.  

Comisia în probleme de 

administrare, gestiune a 

patrimoniului şi dezvoltare 

socială 

Barbălat Svetlana 

economist-şef 

 

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2010. 

Comisia în probleme de 

administrare, gestiune a 

patrimoniului şi dezvoltare 

socială 

Barbălat Svetlana 

economist-şef 

 

3. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare a 

posturilor didactice şi de conducere 

Comisia de concurs 

Serviciul Personal 

Lazăr Angela, 

şef Serviciul 

Personal 

4. Diverse   

 

 

31/03-2011 

1. Cu privire la bilanţul evaluării periodice a calităţii 

cadrelor didactico-ştiinţifice 

 

 Banu Felicia 

şef Secţia 

Managementul 

Calităţii 

Decanii  

 

2. Serviciul bibliografic universitar: modernizarea 

serviciilor prestate şi/sau  pregătirea pentru acreditare – la 

un an după evaluarea stării. 

Comisia pentru ştiinţă şi 

cercetare 

Directorul Bibliotecii 

Cornea Sergiu,  

dr., conf. univ., 

prorector activitate 

ştiinţifică şi relaţii 

internaţionale 

 

3. Diverse   

 1. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul Comisia pentru ştiinţă şi Cornea Sergiu 



28/04-2011 2009 

 

 

cercetare  

 

 

dr., conf. univ., 

prorector activitate 

ştiinţifică şi relaţii 

internaţionale 

2. Curricula disciplinei de studiu: standarde, rigori şi 

dreptul de creaţie al titularului cursului. 

Comisia în problemele 

calităţii proc. de studii 

Secţia Management al 

Calităţii 

Luchian Feodosia 

lect. sup. univ., 

Şef catedra 

Pedagogie şi 

Psihologie 

3. Evaluarea preliminară a implementării Regulamentului 

privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor 

Secţia Management al 

Calităţii 

Metodiştii ECTS 

 

 

 

26/05-2011 

1. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de 

conducere 

Comisia de concurs Preşedintele 

Comisiei 

2. Aprobarea Manualului de Proceduri  Secţia Management al 

Calităţii 

Banu Felicia 

şef Secţia 

Managementul 

Calităţii 

3. Cu privire la stabilirea disciplinelor de profil pentru 

determinarea mediei de admitere 

Biroul Senatului Popa Andrei,  

dr. hab., conf. univ., 

Rector USC 

4. Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2011-

2012 

Comisia în probleme de 

administrare, gestiune a 

patrimoniului şi dezvoltare 

socială 

Barbălat Svetlana 

economist-şef 

 

 

 

23/06-2011 

1. Cu privire la admiterea 2011: condiţii de concurs şi 

aspecte ale organizării 

 Popa Andrei,  

dr. hab., conf. univ., 

Rector USC 

2. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit.  Decanii:  

Axentii Victor 

dr., conf. univ., 

Cubreacov Iulia, 

lect., sup. univ., 

Şevcenco Igor 

lect., sup. univ. 

3. Cu privire la componenţa numerică şi anunţarea 

alegerilor pentru noul Senat al USC 

Biroul Senatului 

Comisia Electorală 

universitară 

Popa Andrei 

dr. hab., conf. univ., 

Rector USC 

5. Diverse.   

 

Preşedintele Senatului                                                    Andrei Popa, dr. hab., conf. univ., Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 


