Proces verbal nr. 01
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 20 septembrie 2012
Agenda şedinţei:
1. Declaraţia Rectorului cu privire la politica Universităţii în domeniul calităţii(Informaţie:
Popa A., dr.hab., conf.univ., preşedinte al Senatului).
2. Bilanţul activităţii de studii pentru anul universitar 2011-2012 şi sarcinile pentru anul
universitar 2012-2013. (Raportori: Certan Ion, dr., conf.univ., Axentii Victor, dr.,
conf.univ., Şevcenco Igor, lect sup.univ., Vicol Iulia, lect sup.univ.).
3. Raportul privind rezultatele Admiterii-2012 (Raportor: Danilceac O., pror. act.educ. şi
extracuriculară ).
4. Aprobarea Planului de activitate a Senatului şi Planurilor de activitate a Facultăţilor pe
anul de studii 2012-2013 ( Informaţie: Popa A., dr.hab., conf.univ., Axentii Victor, dr.,
conf.univ., Şevcenco Igor, lect sup.univ., Vicol Iulia, lect sup.univ.).
5. Aprobarea Materialelor Conferinţei de totalizare a activităţii de cercetare ştiinţifică a
cadrelor didactice din USC-2012 (Informaţie: Cornea Sergiu, dr., conf.univ., prorector
activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale).
6. Cu privire la iniţiativa decernării Diplomei cum Lauda a USC.
7. Aprobarea modificărilor operate în Planul de studii pentru specialitatea Drept, ediţia 2009

I. Declaraţia Rectorului cu privire la politica Universităţii în domeniul calităţii
POLITICA ŞI OBIECTIVELE IN DOMENIUL CALITĂŢII ALE UNIVERSITĂŢII DE STAT
„B.P.HASDEU" DIN CAHUL PENTRU ANUL DE STUDII 2012-2013
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, este angajată integral în activităţile de
îmbunătăţire continuă a calităţii procesului didactic şi de cercetare. Acest angajament este
realizat prin implementarea strategiei USC pentru anii 2012-2016 şi îmbunătăţirea continuă a
Sistemului de Management al Calităţii conform standardelor de asigurare a calităţii în spaţiul
învăţământului superior european şi prin respectarea cerinţelor legale în vigoare din R. Moldova.
Pe parcursul anului de studiu 20012-2013, în centrul preocupărilor noastre se va afla
interesul pentru satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor partenerilor: candidaţi, studenţi,
agenţi economici, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Activitatea instituţiei noastre se
va axa pe concentrarea eforturilor în direcţia creşterii calităţii procesului didactic şi de
cercetare, dezvoltarea culturii instituţionale şi manageriale, pe pregătirea studenţilor la nivelul
standardelor academice naţionale şi internaţionale, a necesităţilor mediului economico-social
naţional, pe folosirea optimă a resurselor şi pe motivarea corpului profesoral.
OBIECTIVE:
 orientarea universităţii şi a facultăţilor spre satisfacerea în mai mare măsura a cerinţelor
clientului şi a propriului personal:
 îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii Sistemului de
Management al Calităţii;
 antrenarea întregului personal didactic în realizarea obiectivelor calităţii;
 dezvoltarea conceptului de „leadership” în contextul specific al învăţămîntului
universitar;
 îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţămînt universitar;



dezvoltarea infrastructurii universităţii prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei
materiale, astfel încît să să creeze condiţii cît mai bune de studiu şi de cercetare pentru
studenţi şi profesori;
 motivarea continuă a cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii, asigurarea
surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecţionarea continuă;
 îmbunătăţirea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale din diferite domenii:
economic, cultural, social, administrativ etc;
 integrării permanente a absolvenţilor pe piaţa muncii;
 îmbunătăţirea comunicării între corpul profesoral şi studenţi.
Fiecare angajat al Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul trebuie să fie pe deplin
conştient de necesitatea prestării unor servicii calitative, de asigurarea continuităţii funcţionării şi
perfecţionării sistemului de management al calităţii în întreaga instituţie, scopul primordial fiind
poziţionarea „Clientului” (Studentului) în centrul atenţiei tuturor proceselor.
Rector

Andrei Popa, dr.hab., conf. univ.

II. Bilanţul activităţii de studii în anul universitar 2011-2012 şi sarcinile pentru anul de
studii 2012-2013
Ca rezultat a ascultării şi examinării rapoartelor prezentate de către prorectorul activitate
didactică şi calitate, dr., conf. univ., Certan Ion, 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 2011-2012,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan PetriceicuHasdeu”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, a standardelor educaţionale europene şi în baza legislaţiei
educaţionale în vigoare, în vederea realizării activităţilor incluse în Strategia de
dezvoltare a Universităţii pe perioada 2012- 2016.
2. Obiectivul fundamental al procesului de studiu în anul universitar 2011-2012 1-a
constituit direcţionarea activităţilor de studiu, metodico-didactice, organizatorice şi
cultural-educative spre asigurarea calităţii procesului educaţional, accentul fiind pus pe
individualitatea studentului, în vederea pregătirii viitorilor specialişti, competitivi în
condiţiile creşterii concurenţei pe piaţa muncii.
3. Activităţile desfăşurate la diferit nivel: general universitar, de facultate sau de catedră, sau realizat în mod planificat, conform Planului anual de activitate al Universităţii,
Planurilor de lucru ale facultăţilor şi catedrelor, Secţiei Management al Calităţii, Secţiei
IEMA, Centrului de formare continuă, 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. A fost asigurată reconceptualizarea conţinuturilor studiilor universitare de licenţă şi de
masterat în formatul nou, prin elaborarea planurilor de învăţământ la ciclul I şi a
programelor de masterat, în conformitate cu cerinţele noului Plan-cadru, şi puse în
aplicare începând cu 01 septembrie 2012.
6. Registrul formativ universitar a fost dinamic şi sensibil la cererea pieţei, fiind completat
cu noi opţiuni, precum: Istorie şi Educaţie civică, Pedagogie în învăţământul primar şi

Pedagogie preşcolară, Psihopedagogie şi Pedagogie socială, învăţământ la zi şi
frecvenţă redusă şi Informatică şi Fizică, învăţământ la zi.
7. Centrul de formare continuă a asigurat promovarea stagiilor de perfecţionare de către
profesorii şcolari şi promovarea modulului psiho-pedagogic de către cadrele didactice din
universitare, iar cadrele didactice universitare şi cele din şcolile de aplicaţie şi-au
desfăşurat activitatea în cadrul proiectelor Educaţia centrată pe cel ce învaţă, JEP
TEMPUS Western-East Teacher Education NetM'ork (JVETEN).
8. Comisia Senatului în problemele calităţii procesului de studiu a monitorizat şi evaluat
implementarea strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii, în acord cu viziunea,
misiunea şi politica Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu" din Cahul: a elaborat
regulamentele de evaluare a studenţilor şi a cadrelor didactice intrat în vigoare în anul
universitar 2011-2012, a evaluat şi elaborat proiecte de decizie
pe
problemele de
competenţă din agenda Senatului,
inclusiv activitatea şi documentaţia facultăţilor şi
catedrelor, în scopul examinării gradului de pregătire a lor pentru acreditare.
9. În perioada analizată au susţinut tezele de doctorat două cadre didactice, iar altele patru
au făcut stagii de mobilitate academică.
TOTODATĂ:
1. Deşi USC a continuat să dezvolte calitatea procesului educaţional, iar realizarea
principiilor de organizare a procesului de studii în baza ECTS/SNSC şi promovarea
transparenţei academice a permis să se personalizeze activitatea didactică, accentul fiind
pus pe individualitatea studentului, consolidarea procesului de predare-învăţare pune în
sarcină necesitatea promovării cadrelor didactice prin studii de doctorat, stagii de formare
continuă şi de monitorizare şi îndrumare a activităţii didactice a specialiştilor fără
vechime în activitatea pedagogică.
2. Nu a fost asigurată pe deplin elaborarea programelor curriculare de învăţământ pentru
studiile de licenţă şi de masterat.
3. Calitatea bazei materiale dedicate activităţii de predare, dotarea sălilor de curs/seminar şi
a laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde parţial stadiului actual de dezvoltare
a cunoaşterii ştiinţifice, fără a fi comparabilă cu cea din facultăţile dezvoltate din alte
instituţii şi cu bunele practice internaţionale.
4. Sunt prezente unele abateri de la disciplina de executare a obligaţiunilor de serviciu din
partea unor colaboratori şi studenţi, inerţia şi tărăgănarea în elaborarea notelor de curs la
disciplinele predate, publicarea materialelor ştiinţifice.
5. Calitatea documentaţiei subdiviziunilor universităţii corespunde parţial cerinţelor
actuale, ca rezultat al persistenţei inerţiei şi tărăgănării manifestate de către unele dintre
cadrele didactice şi conducători ai structurilor universitare în realizarea obligaţiei privind
completarea şi păstrarea în bună ordine a dosarelor. Totodată, nomenclatorul dosarelor
subdiviziunilor nu corespunde în totalitate cerinţelor actuale şi nu intră în comparaţie cu
bunele practici ale altor instituţii universitare.
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 2011-2012.
2. Se pune în sarcina administraţiei Universităţii, a şefilor de catedră şi a decanatelor să
monitorizeze consolidarea calităţii procesului de predare-învăţare prin asigurarea
numărului necesar de cadre ştiinţifico—didactice cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţificodidactice şi promovării cadrelor didactice la studii de doctorat, postdoctorat şi stagii de
perfecţionare şi de mobilitate academică, monitorizare şi îndrumare a activităţii didactice
a specialiştilor fără vechime în activitatea pedagogică.
3. Se pune în sarcina şefilor de catedre şi a decanatelor să monitorizeze şi să asigure
elaborarea
programelor curriculare de învăţământ pentru studiile de licenţă şi de
masterat, în termen de până la 01 noiembrie 2012.

4. Se pune în sarcina şefilor de catedre şi a decanatelor să asigure sporirea gradului de
responsabilitate a cadrelor didactice şi a studenţilor privind realizarea obligaţiunilor de
serviciu, 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.
5. Se pune în sarcina administraţiei Universităţii să identifice mijloacele necesare pentru
renovarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale sportive şi a altor cabinete specializate
la facultăţi, în baza proiectelor şi a devizelor de cheltuieli întocmite de către catedrele de
profil.
6. Se pune în sarcina şefilor de catedre şi a decanatelor, subdiviziunilor şi Serviciilor să
asigure încheierea procesului perfectării calitative a documentaţiei, în vederea acreditării
instituţionale şi a specialităţilor în anul universitar curent. Senatul va aduce
nomenclatorul dosarelor subdiviziunilor în corespundere cu cerinţele actuale şi cu bunele
practici ale altor instituţii universitare.
III. Raportul privind rezultatele Admiterii-2012
Urmare a audierii şi dezbaterii Raportului Comisiei de admitere 2012, prezentat de către
secretarul responsabil al Comisiei, prorectorul activitate educativă şi extracurriculară, dl
Danilceac Oleg, se constată efortul susţinut depus de către toţi membrii comisiei, în scopul
atragerii candidaţilor la studii, sunt apreciate rezultatele îmbucurătoare obţinute şi creşterea
contigentului de studenţi cu..., Totodată se precizează şi anumite neajunsuri admise în activitatea
comisiei.
Având în vedere rezultatul final al activităţii Comisiei de Admitere -2012 şi interesul
permanent al instituţiei pentru menţinerea imaginii atractive a specialităţilor aflate în activ
precum şi în promovarea, în viitor, a avantajelor pe care le poate oferi instituţia eventualilor
candidaţi la studii superioare,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se apreciază ca fiind bună (reuşită) activitatea Comisiei de admitere – 2012.
2. Secretarul responsabil al Comisiei de admitere -2012, prorectorul activitate educativă şi
extracurriculară, dl Danilceac Oleg, va generaliza sugestiile şi observaţiile expuse în
cadrul dezbaterilor asupra raportului şi va întocmi un set de recomandări pentru
activitatea viitoarei comisii de admitere.
3. Şefii de catedre în colaborare cu membrii Comisiei de admitere - 2012, responsabili
pentru admiterea la specialităţile ghidate, vor elabora activităţi de promovare a
specialităţilor (cu titlul de măsuri planificate la nivel de facultate) pentru sesiunea de
admitere - 2013 şi vor desemna responsabilii de realizarea campaniilor de promovare din
partea catedrelor.
IV. Aprobarea Planului de activitate a Senatului şi Planurilor de activitate a Facultăţilor
pe anul de studii 2012-2013
În urma examinării proiectelor Planului de activitate a Senatului şi Planurilor de activitate
ale Facultăţilor pentru anul universitar 2012-2013, având în vedere completările şi modificările
propuse şi apreciind importanţa documentelor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii
instituţiei, în vederea asigurării calităţii procesului de pregătire a specialiştilor pe domenii şi a
menţinerii managementului de calitate la nivel de instituţie şi subdiviziuni,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă ca bază Planul de activitate a Senatului pentru anul universitar 2012-2013.
2. Se obligă subdiviziunile structurale ale instituţiei să asigure accesul la informaţiile
necesare documentării Comisiilor Senatului pentru întocmirea rapoartelor de evaluare pe
problemele stabilite în Planul de activitate a Senatului.
3. Se aprobă ca bază Planurile de activitate ale Facultăţilor: Filologie şi Istorie, Drept şi
Administraţie Publică, Economie, Informatică şi Matematică, pentru perioada 01
septembrie 2012 – 01 iulie 2013.
V. Aprobarea Materialelor Conferinţei de totalizare a activităţii de cercetare ştiinţifică a
cadrelor didactice din USC-2012
În temeiul deciziei Comisiei Metodico-Ştiinţifice din 18.09.12 (proces verbal nr. 02),
având în vedere aprecierile pozitive, sub aspectele redacţional tehnic şi lingvistic, ale variantei de
control a lucrării,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea spre editare a lucrării Materialele Conferinţei de totalizare a
activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din USC, 03-04 mai 2012, în 2
(două) volume.
VI. Cu privire la iniţiativa decernării Diplomei cum Lauda a USC.
Apreciind înalt prestaţia de cadru didactic şi om de ştiinţă, contribuţia la edificarea
instituţiei universitare de stat în or. Cahul în primii ani de activitate a Universităţii, calitatea
de îndrumător pentru multe cadre didactice din USC, demonstrate de-a lungul anilor, inclusiv
în anii de activitate în USC, de către prof. univ., dr. hab. în istorie Anton Moraru şi
exprimând recunoştinţa meritelor Dumisale pe tărâmul pedagogic şi al cercetării ştiinţifice ,
cu ocazia atingerii vârstei de 75 ani; având în vedere iniţiativa Catedrei de Istorie şi Ştiinţe
Sociale privind decernarea Diplomei cum Lauda fostului coleg de muncă şi cunoscutului
istoric militant, Anton Moraru,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se decernează Diploma cum Laude a USC prof. univ., dr. hab. în istorie, Anton Moraru.
2. Se stabileşte data înmânării Diplomei pentru 24.10.2012.
VII. Aprobarea modificărilor operate în Planul de studii pentru specialitatea Drept, ediţia
2009
Examinând propunerea Catedrei de Drept şi luând în consideraţie deciziile catedrei şi ale
Consiliului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, cu privire la operarea modificărilor ce
se impun în planul de studii pentru specialitatea Drept vizând schimbarea denumirii unor
discipline de studii şi a anului în care se predau respectivele,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările operate în Planul de studii pentru specialitatea Drept, ediţia 2009

Proces verbal nr. 02
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 22 noiembrie 2012
Agenda şedinţei:
1. Aprobarea Regulamentului privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă şi de
masterat (Raportor: Certan Ion, dr., conf.univ., prorector activitate didactică şi calitate).
2. Cu privire la dezvoltarea legăturilor cu absolvenţii USC şi crearea Societăţii
Absolvenţilor (Alumni) (Informaţie: Danilceac O., pror. act.educ. şi extracuriculară).
3. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi evaluarea condiţiilor de trai în căminele
studenţeşti (Raportori: Drumov V., pror. în probi, de gosp. şi admin.; Danilceac O., pror.
act.educ. şi extracuriculară ).
4. Cu privire la aspectele de autogestiune financiară în viziunea Ministerului Educaţiei
{Informaţie: Popa A., dr.hab., conf.univ., preşedinte al Senatului).
5. Diverse.
Aprobarea calităţii de membru al Senatului USC pentru persoanele desemnate în rezultatul
alegerilor pentru mandatele devenite libere
Se anunţă că potrivit rezultatelor alegerilor desfăşurate la Facultatea de Economie, Informatică şi
Matematică, Comisia Electorală universitară a validat alegerea în calitate de membru al
Senatului USC a studentei Stoleru Olimpia, anul II, specialitatea Finanţe şi Bănci.
I. Aprobarea Regulamentului privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă şi de
masterat
Urmare a examinării proiectului de Regulament privind elaborarea şi susţinerea tezelor de
licenţă şi de masterat, evaluând propunerile de modificare şi completările înaintate, având în
vedere necesitatea unei semnificative tehnoredactări a documentului, precum şi raţiunea
excluderii capitolului IV (Susţinerea tezelor de licenţă şi de masterat) al regulamentului, pe
motiv că susţinerea tezei este parte din examenul de licenţă şi prevederile respective se conţin în
Regulamentul privind susţinerea examenelor de licenţă,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă ca bază proiectul Regulamentului privind elaborarea tezelor de licenţă şi de
masterat.
2. Proiectul se redirecţionează în Comisia Senatului în problemele calităţii procesului de
studii, pentru a fi tehnoredactat şi prezentat în variantă finală, spre aprobare, în şedinţa
Senatului din 27.12.2012.
II. Cu privire la dezvoltarea legăturilor cu absolvenţii USC şi crearea Secţiei Relaţii cu
Publicul şi Absolvenţi (PR şi Alumni).
În urma ascultării şi examinării informaţiei prezentate de către Oleg Danilceac, prorector
activitate educativă şi extracurriculară, privind crearea Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi
(PR şi Alumni), în scopul creării formelor instituţionale pentru păstrarea legăturilor cu
absolvenţii USC din toate promoţiile; urmărind promovarea relaţiilor de colaborare între
Universitate şi absolvenţii săi, precum şi cu oameni de afaceri, personalităţi ce au anumite
tangenţe cu instituţia noastră; apreciind posibilităţile de a contribui la sporirea, şi pe această cale,
a prestigiului Universităţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă instituirea Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi (PR şi Alumni).
2. Se aprobă ca bază Regulamentul Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi (PR şi Alumni).
3. Varianta finală a Regulamentului Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi (PR şi Alumni)
va fi prezentată pentru aprobare în şedinţa Senatului USC din 27.12.2012.
4. Se stabileşte termenul până în data de 01 martie 2013 pentru crearea bazei de date a
Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi (PR şi Alumni).
5. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei hotărâri, Oleg Danilceac,
prorector activitate educativă şi extracurriculară.
III. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi evaluarea condiţiilor de trai în căminele
studenţeşti
În urma ascultării şi examinării raportului prezentat de către V. Drumov, prorector în
probleme de administrare şi gospodărire, privind condiţiile de trai în căminele studenţeşti şi
pregătire instituţiei către sezonul rece. constatând rezultatele obţinute în această direcţie de către
personalul tehnic auxiliar la executarea lucrărilor necesare, atenţionând asupra economisirii
resurselor termice şi energetice ale Universităţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de raportul Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi evaluarea condiţiilor de trai
în căminele studenţeşti, prezentat de către prorectorul în probleme de administrare şi
gospodărire, V. Drumov;
2. De căutat resurse pentru confecţionarea şi instalarea ferestrelor la blocul de studii nr. 1;
3. De examinat posibilitatea de a procura şi instala linoleum în căminul nr.2;
4. Să monitorizeze zilnic consumul surselor energetice în vederea economisirii lor.

IV. Cu privire la aspectele de autogestiune financiară în viziunea Ministerului Educaţiei
Urmare a audierii Informaţiei privind viziunile Ministerului Educaţiei despre principalele
aspecte ale autogestiunii financiare a instituţiilor superioare de învăţământ, prezentată de
Rectorul Universităţii, dl Popa Andrei, dr. hab., conf. univ.,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de Informaţia privind viziunile Ministerului Educaţiei asupra principalelor
aspecte ale autogestiunii financiare a instituţiilor de învăţământ superior, prezentată de
Rectorul Universităţii, dr. hab., conf. univ., Popa Andrei.

Proces verbal nr. 03
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 27 decembrie 2012
Agenda şedinţei:
1. Aprobarea în variantă finală a Regulamentului privind elaborarea tezelor de licenţă şi de
masterat.
2. Aprobarea Regulamentului Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi (ALUMNI)
3. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament pentru anul 2013.

4. Aprobarea spre editare a lucrărilor: Psihologia socială, Sociologia familiei (Note de curs),
autor Iurchevici Iulia, dr., conf.univ.
5. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2012: realizări şi sarcini de perspectivă.
6. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul în
anul 2012.
I. Aprobarea în variantă finală a Regulamentului privind elaborarea tezelor de licenţă şi de
masterat.
Urmare a examinării variantei finale a Regulamentului privind elaborarea tezei
(proiectului) de licenţă/masterat, înaintată de Comisia senatorială în problemele calităţii
procesului de studii; luând în considerare completările şi modificările propuse de membrii
Senatului în şedinţa prezentă, şi aprobarea acestora, pe fiecare articol separat, prin votul liber
exprimat; conştientizând importanţa şi necesitatea acestui document pentru ghidarea activităţii de
cercetare ştiinţifică a studenţilor şi realizarea prevederilor corespunzătoare ale planurilor de
studii pe specialităţi;
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă varianta finală a Regulamentului privind elaborarea tezei (proiectului) de
licenţă/masterat, în redacţia definitivată în cadrul prezentei şedinţe a Senatului.
2. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de către Senatul
Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
3. Catedrele de profil vor aduce în concordanţă cu prevederile prezentului Regulament,
ghidurile de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă şi de masterat.
II. Aprobarea Regulamentului Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi (ALUMNI)
În conformitate cu decizia Senatului din 22.11.2012 şi în urma examinării variantei finale a
Regulamentului Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi (ALUMNI),
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă varianta finală a Regulamentului Secţiei Relaţii cu Publicul şi Absolvenţi
(ALUMNI).
2. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul Universităţii
de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
III. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament pentru anul 2013.
Urmare a examinării propunerii Preşedintelui Comitetului Sindical universitar privind
reconfirmarea componenţei Comisiei de repartizare a foilor de tratament ce a funcţionat în anul
2012, având în vedere că şefii subdiviziunilor universitare au susţinut unanim respectiva
propunere,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă reconfirmarea componenţei nominale a Comisiei de repartizare a foilor de
tratament, precum urmează:
– Miron Oxana, preşedintele Comitetului Sindical universitar
– Lazăr Angela, şeful Secţiei Personal, reprezentantul administraţiei
– Barbă Maria, lector superior, Facultatea de Filologie şi Istorie
– Mocanu Anastasia, lector superior Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică
– Todorov Maxim, asistent universitar, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
– Stamat Adella, intendent blocul de studii nr.1
– Bogdan Nina, lucrător tehnic

IV. Aprobarea spre editare a lucrărilor: Psihologia socială, Sociologia familiei (Note de
curs), autor Iurchevici Iulia, dr., conf.univ.
În baza deciziei Comisiei Metodico-Ştiinţifice din 13 decembrie 2012 (proces verbal nr.03) şi
urmare a examinării şi aprecierii lucrărilor înaintate, concretizând valoarea utilitară şi importanţa
lor,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă spre publicare lucrările, precum urmează:
– Psihologia socială. Suport de de curs universitar. Autor : dr., conf. univ., Iurchevici Iulia,
recenzenţi: Olărescu Valentina, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chişinău; Negură Ion, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chişinău, Laboratorul de psihologie;
– Sociologia familiei. Suport de curs. Autor: dr., conf. univ., Iurchevici Iulia, recenzenţi:
Cornea Valentina, doctor în sociologie, conf. univ., Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”
din Cahul; Dinică Răzvan, doctor în sociologie, conf. univ., Universitatea „Dunărea de
Jos” din or. Galaţi, România.
V. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2012: realizări şi sarcini de perspectivă.
În baza raportului rectorului USC, 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 2012", 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 369 absolvenţi pe 16 specialităţi şi specializări la ciclul I şi 71 - la ciclul II.
■ Au fost organizate o serie da activităţi ştiinţifice şi culturale, printre care:
• Conferinţa ştiinţifico-pracitcă „Impactul globalizării asupra învăţământului superior şi
preuniversitar”;
• Simpozionul ştiinţific internaţional „200 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul
Ţarist: consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni”,
• Conferinţa internaţională „Dunărea - axă a identităţii europene" realizată în colaborare cu
Universitatea „Danubius” din Galaţi.
• Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice
• Conferinţa ştiinţifică studenţească.
■ A fost editată 1 lucrare monografică, 1 lucrare ştiinţifico-practică; materialele
Conferinţelor şi simpozioanelor internaţionale desfăşurate, materialele Conferinţei
ştiinţifice anuale de totalizare a activităţii ştiinţifice.
■ Fondul de carte al bibliotecii a fost completat cu 4156 volume.
■ S-au organizat activităţi extracurriculare, printre care:
– Organizarea expoziţiei vestigiilor arheologice
– Trainingul „Instruirea beneficiarilor potenţiali pentru scrierea proiectelor
CADRU-7”
– „Tîrgul ONG" - organizat de centrul CONTACT Cahul
– Expoziţia foto „Bulgaria şi parteneriatul NATO”, organizată în comun cu Ambasada
Bulgariei în R. Moldova
– Work-shop - ui „Lupta cu fenomenul „Traficul de fiinţe umane”
– Seminarul de informare „Acţiuni anticorupţie”, realizat cu misiunea EUBAM
– Lansarea expoziţiei „Basarabia 1812-1947”

– Acţiune de salubrizare în parcul Gr. Vieru
■ Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii:
în Blocul de studii nr. 1:
• Au fost procurate 10 calculatoare - câte 2 la decanatele facultăţilor, 4 - la serviciile
administrative (finanţe, cadre, serviciu personal studenţi, secţia studii)
• S-au procurat şi instalat soft-uri - baza de date „Decanat”, „Cadre”.
• A fost modernizat laboratorul de informatică cu 15 calculatoare - donaţia DRRP.
• Au fost schimbate 3 ferestre la Catedra limbi moderne.
• S-a finalizat reparaţia capitală a 3 grupuri sanitare.
• A fost schimbată conducta de apă până la magistrală - 112 m.
• S-a reparat şi amenajat camera lucrătorilor auxiliari.
în Blocul de studii nr. 2:
• Se efectuează reparaţia capitală a subsolului şi amenajarea spaţiilor pentru laboratorul de
chimie şi microbiologie
• S-au montat 7 radiatoare în subsol
• Au fost schimbate 5 ferestre în sala de lectură nr. 3
• A fost montată conducta de apă - 30 m.
• A fost reparată şi amenajată camera lucrătorilor auxiliari, în căminele studenţeşti, s-au
procurat:
• 55 paturi cu 2 nivele
• 150 saltele
• 32 comode.
3. Pentru continuarea dezvoltării Universităţii, se stabilesc următoarele sarcini de bază pentru
anul 2013:
■ Asigurarea realizării obiectivelor Strategiei de dezvoltare a USC pe anii 2012-2016 prin:
– intensificarea perfecţionării metodice
– promovarea calităţii procesului didactic
– sporirea numărului de cadre didactice cu grade ştiinţifice
■ Dezvoltarea bibliotecii universitare şi creşterea fondului de literatură ştiinţifică.
■ Dinamizarea activităţii de cercetare.
■ Dinamizarea şi diversificarea activităţilor promoţionale pentru Admitere.
■ Sporirea numărului de persoane admise la studii pe bază de contract.
■ Reducerea cheltuielilor de întreţinere, inclusiv prin schimbarea ferestrelor din blocurile
de studii.
■ Creşterea numărului de laboratoare şi cabinete specializate.
■ Optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor.
4. A aprecia activitatea administraţiei în anul 2012 ca bună
VI. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul
în anul 2012.
Urmare a prezentării Informaţiei privind realizarea deciziilor Senatului, aprobate în
cadrul şedinţelor din anul 2012, apreciind trendul pozitiv în direcţia realizării în termen şi
corespunzător prescripţiilor a deciziilor Senatului, de către subdiviziunile universitare,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se i-a act de Informaţia cu privire la realizarea deciziilor aprobate de Senatul
Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, prezentată de secretarul
ştiinţific al Senatului.
Proces verbal nr. 04
al Şedinţei Senatului

Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 02 ianuarie 2013
Agenda şedinţei:
1. Aprobarea actualizării Statutului Universităţii în conformitate cu cerinţele HG nr.983 din
22.12.12 Cu privire la autonomia financiară.
I. Aprobarea actualizării Statutului Universităţii în conformitate cu cerinţele HG nr.983
din 22.12.12 Cu privire la autonomia financiară.
Urmare a examinării propunerilor de actualizare a Statutului Universităţii în conformitate cu
cerinţele HG nr.983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la autonomia financiară”, având în
vedere raţiunea modificărilor şi completărilor propuse în consens cu valoarea acestui document
fundamental pentru activitatea instituţiei,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Statutul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în varianta
actualizată conform cerinţelor Hotărârii Guvernului nr.983 din 22.12.2012 Cu privire la
autonomia financiară.

Proces verbal nr. 05
al Şedinţei extraordinare a Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 24 ianuarie 2013
Agenda şedinţei:
1. Aprobarea statelor de personal pentru anul 2013.
2. Aprobarea înaintării către CNAA a dosarului dnei Iurchevici Iu., dr., conf.univ., pentru
conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar.
3. Aprobarea candidatului la bursa Senatului USC pentru semestrul II al anului de studii 20122013.
4. Cu privire la aprobarea taxei de cazare în căminele studenţeşti pentru anul 2013
I. Aprobarea statelor de personal pentru anul 2013.
Urmare a examinării şi deliberării problemei privind aprobarea statelor de personal pe
anul 2013, având în vedere însemnătatea acesteia în contextul trecerii instituţiei la autogestiune
financiară şi perspectivele Universităţii, luând în consideraţie rezultatele dezbaterii ei în şedinţa
Consiliul de Administraţie din 21.01.2013
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă statele de personal al Universităţii pentru anul 2013.
II. Aprobarea înaintării către CNAA a dosarului dnei Iurchevici Iu., dr., conf.univ.,
pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar.
Urmare a examinării problemei privind înaintarea către CNAA a dosarului dnei
Iurchevici Iu., dr., conf.univ., pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar; având
în vedere întrunirea de către acesta a cerinţelor CNAA referitoare la structură şi conţinut,

constatând deplina legalitate a actului de înaintare, luând în consideraţie că dosarul a trecut
expertiza primară, fiind examinat de secretarul ştiinţific al Senatului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea către CNAA a dosarului dnei Iurchevici Iu., dr., conf.univ., la
Catedra de Pedagogie şi Psihologie, pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar
universitar.
III. Aprobarea candidatului la bursa Senatului USC pentru semestrul II al anului de studii
2012-2013.
Examinând dosarul studentei, Pascal Cătălina, candidat la Bursa Senatului, înaintat de către
Decanatul Facultăţii de Filologie şi Istorie, apreciind media academică, implicarea în viaţa
universitară şi activitatea ştiinţifică a studentei, luând în consideraţie referinţa dirigintelui de
grupă şi scrisoarea de recomandare, oferită din partea Consiliului Facultăţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă acordarea Bursei Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul, pentru semestrul II al anului de studii 2012-2013, studentei Facultăţii de
Filologie şi Istorie, specialitatea Psihopedagogie, gr.PP-1001, Pascal Cătălina.
IV. Cu privire la aprobarea taxei de cazare în căminele studenţeşti pentru anul 2013.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1.

Se aprobă taxa de cazare în căminele studenţeşti pentru anul 2013 în mărime de 181,0
lei pe lună.

Proces verbal nr. 06
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 28 februarie 2013
Agenda şedinţei:
1. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2012.
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.
3. Cu privire la modernizarea didacticii prin implementarea elementelor de învăţământ la
distanţă.
4. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2012.
5. Aprobarea Planului de cercetări ştiinţifice pentru anul 2013.
6. Aprobarea materialelor pentru volumul VIII al Analelor USC, anul 2012.
7. Aprobarea Planului de studii pentru specialitatea Drept Administrativ, ciclul II masterat.
8. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare a posturilor didactice şi de conducere.
I., II. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2012.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.
Urmare a ascultării şi examinării raportului privind gestiunea resurselor financiare ale
instituţiei în anul 2012 şi a proiectului de buget pentru anul 2012, elaborate de către Serviciul

Economic al instituţiei şi coordonate de către Comisia Senatului în probleme de administrare,
gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială, prezentate de către şeful Serviciului economic al
USC, având în vedere sugestiile lansate în luările de cuvânt,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă raportul Serviciului economic privind executarea bugetului USC pentru anul
2012, prezentat de dna Barbalat Svetlana, economist-şef.
2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al USC pentru anul 2013.
3. Administraţia universităţii, în colaborare cu decanii şi prodecanii facultăţilor, va examina
posibilităţile de organizare a studiilor pe serii de grupe academice, pentru anul şcolar
2013-2014 şi va elabora un ordin corespunzător.
III. Cu privire la modernizarea didacticii prin implementarea elementelor de învăţământ
la distanţă.
Urmare a examinării problemei privind modernizarea didacticii prin implementarea
elementelor de învăţământ la distanţă, ascultând informaţiile prezentate de către dl Şevcenco Igor
şi dna Bîrlea Svetlana şi având în vedere importanţa acestor noi metode moderne de învăţarepredare-evaluare pentru perspectivele învăţământului superior din Republica Moldova dar şi a
instituţiei,
Senatul Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu,, din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Să se organizeze, în perioada martie-iunie 2013, seminare de instruire a cadrelor
didactice privind crearea cursurilor on-line prin utilizarea platformei Moodle;
2. Se stabileşte, drept sarcină obligatorie, ca începând cu data de 01.09.2013 curricula la
disciplina "Tehnologii de comunicare informaţională" să includă cel puţin 50% din
teme referitoare la învăţământul on-line, inclusiv platforma Moodle;
3. Se recomandă cadrelor didactice să utilizeze platforma Moodle în procesul de evaluare a
studenţilor, cu scopul de a asigura integritatea procesului de evaluare a cunoştinţelor
studenţilor;
4. Se stabileşte plasarea obligatorie pe platforma Moodle, începând cu 01.09.2013, a
cursurilor predate la învăţământul cu frecvenţă redusă, în scopul asigurării calităţii
studiilor la această formă de învăţământ;
5. La concursul de ocupare a posturilor didactice se va ţine cont de punctajul acumulat la
capitolul: Modernizarea tehnologiei de predare şi utilizarea metodelor interactive de
predare;
6. Administraţia Universităţii va identifica posibilităţi de stimulare, inclusiv materială, a
cadrelor didactice care utilizează platforma Moodle în procesul de predare şi evaluare
curentă şi finală.
IV. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2012.
Urmare a examinării raportului, Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul
2012, prezentat de către dr., conf. univ., Cornea Sergiu, prorector cu activitatea ştiinţifică şi
relaţii internaţionale şi a constatărilor făcute în cadrul dezbaterilor principalelor aspecte privind
activitatea de cercetare în anul 2012,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
CONSTATĂ:
1. Cercetarea ştiinţifică la nivel de catedră se desfăşoară neorganizat, nesistematizat.
Activitatea de cercetare nu constituie o preocupare permanentă a catedrelor.
2. Activitatea de cercetare ştiinţifică nu este o preocupare constantă a cadrelor didactice.
Performanţele în domeniul cercetare ştiinţifică nu sunt relevante pentru ascensiunea
profesională.

3. Prezenţă nesemnificativă şi vizibilitatea redusă a Universităţii la nivel naţional şi
internaţional.
4. Aria geografică de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice este limitată.
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte drept prioritate stringentă pentru USC, acreditarea ştiinţifică a instituţiei.
2. Se impune revigorarea activităţii Secţiei Ştiinţă, inclusiv prin angajarea unei persoane în
postul de şef al acesteea.
3. Se aprobă reorganizarea Analelor Universităţii în publicaţii pe serii specializate în
domeniile ştiinţifice, conform clasificării CNAA, în vederea sporirii vizibilităţii ştiinţifice
a USC şi a amplificării activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel de catedră.
4. În termen de o lună, catedrele se vor determina în sensul asumării răspunderii pentru
editarea sistematică, cel puţin 2 (două) ori pe an, a unei serii de publicaţii ştiinţifice, cu
stabilirea colegiilor redacţionale şi ştiinţifice.
5. Deciziile privind instituirea seriilor vor fi prezentate Comisiei Metodico-Ştiinţifice a
USC la data de 30 martie 2013.
6. Comisia Metodico-Ştiinţifică va elabora, iar Consiliul de Administraţie va aproba până la
30 martie 2013 modificări în Criteriile de apreciere şi stimulare materială a corpului
profesoral-didactic prin sporirea punctajului pentru activităţile de cercetare ştiinţifică şi
modernizare metodică.
7. În criteriile de apreciere urmează a fi inclus punctajul pentru utilizarea în activitatea
didactică a materialelor ştiinţifice din bazele de date internaţionale EBSCO,
SPRINGHER, etc.
8. Fiecare facultate, începând cu anul 2013, va organiza cel puţin câte o conferinţă
ştiinţifico-practică, cu tematică pe un anumit domeniu sau interdisciplinară, care va
reflecta şi rezultatele activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice, din anul respectiv.
9. Tematica conferinţelor ştiinţifico-practice planificate de facultăţi pentru anul 2013, data
desfăşurării şi componenţa Comitetelor de organizare şi Colegiilor ştiinţifice vor fi
aprobate de Consiliile facultăţilor şi prezentate dlui Cornea S., prorector activitate
ştiinţifică şi relaţii internaţionale, până la 15 martie 2013 (responsabili – decanii
facultăţilor).
V. Aprobarea Planului de cercetări ştiinţifice pentru anul 2013.
Urmare a examinării planurilor activităţii de cercetare ştiinţifică prezentate de către
catedrele universitare, apreciind obiectivele propuse, în acest domeniu, de către titularii
catedrelor, exprimând încrederea că vor fi realizate integral, având în vedere obiectivul urmărit
de instituţie privind acreditarea ştiinţifică şi estimând potenţialul de lucru al titularilor, în această
direcţie,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul activităţilor de cercetare ştiinţifică pe catedre pentru anul 2013.
VI. Aprobarea materialelor pentru volumul VIII al Analelor USC, anul 2012.
Urmare a examinării materialelor înaintate spre publicare în volumul VIII al ediţiei
periodice – ANALELE USC, anul 2012, având în vedere discutarea şi aprobarea lor de către
catedrele de profil şi Comisia Metodico - Ştiinţifică, precum şi avizul pozitiv al recenzenţilor,
constatând că este ultimul volum, în acest format al publicaţiei,
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 VIII, 2012 (Lista materialelor se anexează).

VII. Aprobarea Planului de studii pentru specialitatea Drept Administrativ, ciclul II
masterat.
Urmare a examinării pachetului de documente privind Programul de masterat pentru
specializarea Drept administrativ, având în vedere justificarea necesităţii acestui program din
perspectivele activităţii catedrei de Administraţie Publică şi a continuării traseului de studiu
pentru absolvenţii specialităţii Drept, ciclul licenţă,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul de studii şi pachetul de documente alăturate, conform cerinţelor
Planului-cadru, pentru programul de masterat la specializarea Drept Administrativ.
2. Dosarul documentelor privind programul de masterat la specializarea Drept Administrativ
este înaintat spre aprobare către Ministerul Educaţiei.
VIII. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare a posturilor didactice şi de
conducere.
În baza Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în
instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară vacante şi se anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice:
Catedra de Filologie Română
Lector universitar - l
Catedra de Limbi Moderne
Lector superior universitar - l
Lector universitar - 2
Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
Conferenţiar universitar - 2
Lector superior universitar - l
Catedra de Pedagogie şi Psihologie
Lector superior universitar - 1
Lector universitar - 1
Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
Lector superior universitar - 3
Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă
Conferenţiar universitar - 1
Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
Lector universitar - 2
Catedra de Matematică şi Informatică
Lector superior universitar -2
Catedra de Administraţie Publică
Lector superior universitar – 1
Lector universitar - 1
Catedra de Drept
Lector universitar - 1
2. Se constituie Comisia de Concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în posturile
didactice, în următoarea componenţă:
 Certan Ion, dr., conf. univ., prorector activitate didactică şi calitate, Preşedinte








Lazăr Angela, şef Serviciu Resurse Umane, secretar
Coltuc Ilia, jurisconsult
Gurgurov Svctlana, lector superior univ.. reprezentantul Comitetului sindical
Balţatu Ludmila, dr., conf. univ., şef Catedra Filologie Română
Bîrlea Svctlana, dr., conf.univ., şef Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
Popa Alexandra, metodist SNCS

3. Comisia de concurs va aduce la cunoştinţă despre prezenta respectând prevederile, art. 6 al
Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de
învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85-4 din 21 septembrie 2010.
4. Darea de seamă despre activitatea didactico-ştiinţifică a candidatului pentru ocuparea postului
didactic va fi confirmată de şeful catedrei doar după verificarea înscrisurilor în Planul individual
al cadrului didactic respectiv şi prezenţei la catedră a materialelor didactice ale acestuia
(programe curriculare, note de curs, teste, bareme, etc).
5. Listele publicaţiilor candidatului pentru ocuparea posturilor didactice vor fi întocmite conform
cerinţelor Consiliului Naţional pentru Atestare şi Acreditare (Formular 1 în 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. Listele publicaţiilor, semnate de
către Secretarul ştiinţific al Senatului, vor fi avizate de prorectorul pentru activitatea ştiinţifică şi
relaţii internaţionale.
Proces verbal nr. 07
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 25 aprilie 2013
Agenda şedinţei:
1. Situaţia academică a studenţilor ca indicator al performanţei profesionale a cadrului
didactic (Raportor: Banu Felicia, şef Secţia Managementul Calităţii).
2. Cu privire la rezultatele evaluării subdiviziunilor şi Raportul instituţional de autoevaluare
(Istorie şi limba engleză , Psihopedagogie – ciclul I; Lingv.,Lit. Şi deontol.; Itegr eur şi
pol de vec.; Antrepr şi adm afac – ciclul II).
3. Aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
stagiilor de practică prin introducerea compartimentului „Stagiile de practică la ciclul II
Masterat”.
4. Cu privire la desemnarea candidaturii pentru decernarea titlului de Doctor Honoris causa
al USC , anul 2013.
5. Aprobarea redenumirii Catedrei de Administraţie Publică în Catedra de Ştiinţe Politice şi
Administrative.
6. Cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere anunţate vacante.
7. Diverse
– cu privire la zilele de lucru din 02-03 mai 2013
I. Situaţia academică a studenţilor ca indicator al performanţei profesionale a cadrului
didactic.

Urmare a ascultării şi dezbaterii Raportului privind situaţia academică a studenţilor ca
indicator al performanţei profesionale a cadrului didactic, prezentat de către şeful Secţiei
Managementul calităţii, dna Banu Felicia; analizând situaţia academică a studenţilor pe ani de
studii, pe specialităţi şi pe facultăţi şi relevanţa rezultatelor obţinute pentru aprecierea
performanţei cadrului didactic; semnalând un şir de neajunsuri în activitatea didactică ce
determină anumite rezultate nesatisfăcătoare demonstrate de către studenţi şi având în vedere
posibilităţile de diminuare a acestora,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte obligativitatea respectării cu stricteţe a graficului evaluărilor curente şi
finale.
2. Se pune în sarcina şefilor de catedre să urmărească revizuirea periodică, de către titularii
cursurilor, a itemilor şi baremelor de apreciere în testele pentru evaluări curente şi finale,
în scopul ajustării acestora la cerinţele actuale ale didacticii universitare.
3. Se stabileşte ca în cadrul şedinţelor catedrelor (implicând toţi membrii titulari şi
netitulari), să fie analizate rezultatele obţinute de studenţi la evaluările organizate pe
parcursul anului şi să fie elaborate măsuri pentru îmbunătăţirea acestor rezultate.
4. Cadrele didactice (titulare şi netitulare) sunt obligate să ţină una prelegere/seminar pe
semestru cu asistarea colegilor, pentru schimbul de bune practici metodico-didactice.
5. Consiliile facultăţilor vor identifica cauzele absenţelor nemotivate ale studenţilor de la
cursuri şi vor determina acţiunile necesare în vederea diminuării numărului mare al
acestora, acumulat pe parcursul anului.
6. Se stabileşte revederea, în termen de una lună, a itemilor din chestionarul cu privire la
evaluarea cadrului didactic de către studenţi. Responsabil pentru realizare: prorectorul
activitate didactică şi calitate.
II. Cu privire la rezultatele evaluării subdiviziunilor şi Raportul instituţional de
autoevaluare.
Urmare a ascultării, examinării şi dezbaterii Raportului Comisiei senatoriale în
problemele calităţii procesului de studii, cu privire la rezultatele evaluării subdiviziunilor
responsabile pentru pregătirea rapoartelor de autoevaluare în vederea acreditării specialităţilor:
142.04 Psihopedagogie; 141.10/ 141.09.04 Istorie şi limba engleză; 851.8 Inginerie şi
Management în transporturi (naval), învăţământ cu frecvenţă la zi, licenţă şi a programelor de
masterat: 22 Lingvistică, literatură, deontologie; 31 Integrare Europeană şi Politica de
Vecinătate; 36 Antreprenoriat şi Administrarea afacerilor, învăţământ de zi; constatând
rezultatele pozitive dar şi lacunele atestate în urma inspectării situaţiei la catedre şi decanate;
având în vedere termenul rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Raportul Comisiei Senatului în problemele calităţii procesului de studii, privind
rezultatele evaluării subdiviziunilor universitare referitor la gradul de corespundere a
pregătirii acestora pentru acreditarea specialităţilor vizate cu conţinutul rapoartelor de
autoevaluare prezentate Comisiei.
2. Se stabileşte că în termen de 10 zile, Comisia Senatului în problemele calităţii procesului de
studii va înainta, către catedrele vizate, lista lacunelor depistate şi măsurile de lichidare a lor.
III. Aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea
stagiilor de practică prin introducerea compartimentului „Stagiile de practică la ciclul II
Masterat”.
Urmare a examinării modificărilor operate de către Comisia Senatului în problemele
calităţii procesului de studii, în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiilor
de practică, luând în considerare sugestiile coordonatorilor departamentali a stagiilor de practică

şi ale şefilor de catedre; având în vedere particularităţile procesului de instruire la ciclul II
masterat şi misiunea stagiului de practică pentru acest nivel de studii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de
practică a studenţilor în cadrul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul cu modificările operate prin introducerea compartimentului „Stagiile de practică la
ciclul II masterat”.
2. Regulamentul modificat privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de
practică a studenţilor în cadrul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul intră în vigoare la data adoptării lui de către Senatul Universităţii.
3. Regulamentul modificat privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de
practică a studenţilor în cadrul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul substituie regulamentele anterioare ce vizează diferite tipuri de practică.
IV. Cu privire la desemnarea candidaturii pentru decernarea titlului de Doctor Honoris
causa al USC , anul 2013.
Respectând tradiţia stabilită privind decernarea anuală a distincţiei Doctor Honoris Causa
a Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, unei personalităţi remarcabile în domeniile
academic, educaţional sau ştiinţific; având în vedere relaţia de colaborare a USC cu potenţialul
candidat şi impactul pozitiv al acesteia pentru instituţie, concretizând iniţiativa Consiliului
Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică şi meritele deosebite ale candidatului selectat şi
aprobat la nivel de facultate,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă candidatura profesorului universitar, doctor, Tudorel Toader, decan al
Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, pentru
decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din
Cahul.
2. Festivitatea de decernare a titlului se programează pentru data de 07 iunie 2013, în cadrul
activităţilor de Ziua Universităţii.
3. Consiliul de Administraţie al Universităţii este împuternicit să constituie Comisia
specială de organizare şi desfăşurare a festivităţii de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa al USC pentru anul 2013.
V. Aprobarea redenumirii Catedrei de Administraţie Publică în Catedra de Ştiinţe Politice
şi Administrative.
În conformitate cu decizia Consiliului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică din
08.02.2013 (proces verbal nr.05), susţinând intenţia de ajustare a numelui catedrei vizate la
spectrul de discipline acoperite în contextul specialităţilor şi programelor de masterat ghidate,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificarea denumirii Catedrei de Drept Administrativ în Catedra de Ştiinţe
Politice şi Administrative.
2. Prezenta intră în vigoare de la 01 septembrie 2013.
VI. Cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere anunţate vacante.
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi
alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova,
aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 697 din 09 noiembrie 2011 şi a Regulamentului

Facultăţii şi Catedrei Universităţii, aprobat de Senatul USC la 24 aprilie 2007 şi completat la 22
iunie 2011,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se anunţă concursul pentru ocuparea postului de şef catedră Economie şi Management în
Afaceri şi Servicii.
VII. Diverse
– cu privire la zilele de lucru din 02-03 mai 2013,
S-a concretizat că zilele de 02-03 mai 2013 sunt zile de lucru, iar ziua de 10 mai 2013 se
anunţă liberă prin hotărâre de Guvern, care stabileşte recuperarea ei în data de 18 mai 2013.

Proces verbal nr. 08
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 20 iunie 2013
Agenda şedinţei:
1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de
licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul şi a
metodologiei de admitere a candidaţilor la studii superioare de licenţă.
2. Cu privire la stabilirea şi aprobarea disciplinelor de profil şi a coeficienţilor acestora în
formula de admitere - 2013.
3. Aprobarea metodologiei de calculare și a cuantumului taxelor de studii pentru anul
universitar 2013-2014.
4. Aprobarea modificărilor în statele de personal, începând cu 01.06.2013.
5. Aprobarea statelor de personal a USC, începând cu 01.07.2013.
6. Aprobarea salariului Rectorului USC
7. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit.
8. Aprobarea modificărilor operate în planurile de învăţământ pe specialităţi şi programe şi
a noilor Planuri de studii.
9. Cu privire la iniţiativa studenţilor de a edifica, în perimetrul universitar, o capelă pentru
rugăciuni.
10. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere.
11. Aprobarea înaintării către CNAA a dosarelor candidaţilor pentru conferirea titlului
didactico-ştiinţific de conferenţiar universitar.
I. Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare
de licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul şi a
metodologiei de admitere a candidaţilor la studii superioare de licenţă.
În conformitate cu art. 27, alin. (2) din Legea învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie
1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu ordinul Ministerului Educaţiei nr. 189 din
15 aprilie 2013, urmare a examinării variantei finale a Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) al USC, având în vedere
rezultatele dezbaterilor asupra documentului, din cadrul şedinţei,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de
licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Cu privire la stabilirea şi aprobarea disciplinelor de profil şi a coeficienţilor acestora în
formula de admitere - 2013.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă metodologia admiterii la studii superioare de licenţă, pentru anul de studii
2013-2014, cu stabilirea disciplinelor de profil şi a coeficienţilor de importanţă pentru
calcularea mediei de concurs, pe specialităţi, în conformitate cu pp.45-47 ale
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă
(ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat prin
decizia Senatului din 20.06.2013.
III. Aprobarea metodologiei de calculare a taxelor de studii și a cuantumului taxelor de
studii pentru anul universitar 2013-2014.
Urmare a examinării subiectului privind metodologia de calculare a taxelor de studii și
privind mărimea taxei de studii pe specialităţi, cicluri de studii şi forme de învăţământ, pentru
anul de învățământ 2013-2014
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Metodologia de calculare a taxelor de studii pentru studenții Universității de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul de la învățământul superior (ciclul I, ciclul II), auditorii cursurilor de
formare profesională continuă, cetățenii străini și apatrizi (se anexează).
2. Se aprobă valoarea taxei de studii pe specialităţi, pentru anul universitar 2013-2014, după
cum urmează:
Nr. d/o

Codul specialităţii

1.
2.
3.
4.
5.

141.01/141.02
141.02/141.03
141.02/141.01
141.08.01
141.08.01/141.09.01

6.

141.08.01/141.09.04

7.

141.09.01/141.09.04

8.

141.09.04/141.09.01

9.
10.
11.

141.10
141.10
142.03

12.

142.03

Denumirea specialităţii

Unitatea de
măsură,
persoana
Ciclul I (studii superioare de licenţă)
Matematică şi Informatică
una
Informatică şi fizică
una
Informatică şi Matematică
una
Limba şi literatura română
una
una
Limba şi literatura română şi
franceză
una
Limba şi literatura română şi
engleză
una
Limba şi literatura franceză şi
engleză
una
Limba şi literatura engleză şi
franceză
Istorie
una
Istorie şi Educaţie civică
una
una
Pedagogie în învăţământul
primar
una
Pedagogie în învăţământul
primar şi Pedagogie preşcolară

Cuantumul plăţii, lei
zi

f/r

6000
6000
6000
6000
6000

X
X
3000
3000
X

6000

X

6500

X

6500

X

6000
6000
6000

3000
3000
3000

6000

3000

13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30
31.

142.03/141.09.01

una
Pedagogie în învăţământul
primar şi limba franceză
142.03/141.09.04
una
Pedagogie în învăţământul
primar şi limba engleză
142.04
Psihopedagogie
una
142.04
una
Psihopedagogie şi Pedagogie
socială
313.1
Administraţie Publică
una
361.1
Contabilitate
una
363.1
Business şi administrare
una
364.1
Finanţe şi bănci
una
381.1
Drept
una
444.1
Informatica
una
521.8
Inginerie şi management în
una
transporturi (cu specializarea în
transport naval)
521.8
una
Inginerie şi management în
industria alimentară
812.1
Turism
una
Ciclul II (studii superioare de masterat)
14
una
Lingvistică, literatură,
deontologie (profesionalizare)
22
Istorie: studii est-europene
una
(cercetare, profesionalizare)
31
Administraţia publică a
una
colectivităţilor locale
(profesionalizare)
31
Integrarea europeană şi politica
una
de vecinătate (profesionalizare)
32
Drept administrativ
una
(profesionalizare)
36
Antreprenoriat şi administrarea
una
afacerilor

6000

X

6000

X

6000
6000

3000
3000

7500
7500
7500
7500
7500
6500
6000

3750
3750
3750
X
3750
X
X

6000

X

7500

X

6500

X

6500

X

6500

X

6500

X

6500

X

6500

X

zi - învăţământ de zi
f / r - învăţământ cu frecventă redusă
CURSURI DE RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE
(învăţământ de zi şi seral)
Nr.
d/o

Codul
Denumirea
specialităţii specialităţii

1
2

361.1
363.1

3
4
5

364.1
381.1
141

6

141

Contabilitate
Business şi
administrare
Finanţe şi bănci
Drept
Perfecţionarea şi
reciclarea cadrelor
Modulul
psihopedagogie

Durata,

Numărul Unitatea
Cuantumul
de ore
de
plăţii anual, lei
pentru 1 măsură,
an
persoana
2(doi) ani
561
una
4000
2(doi) ani
575
una
4000
2(doi) ani
2(doi) ani
18 zile

561
533
144

una
una
una

4000
4000
800

90 zile

600

una

1100

7

141

8

100182

Managmentul
instituţiilor
educaţionale
Infanterie motorizată

90 zile

600

una

1100

4 (patru)
luni

340

una

2500

Cu privire la reconfirmarea taxei de înscriere pentru participarea la concursul de admitere
- 2013.
A luat cuvântul:
1. Popa Andrei, dr. hab., conf. univ., rector, preşedinte al Senatului. Domnilor Senatori, ne
referim la un aspect cunoscut al problemei taxelor percepute de instituţie: taxa de înscriere în
concurs. Ministerul a recomandat menţinerea valorii taxei de înscriere la nivelul anului
precedent, adică 30 lei. Consider că trebuie să acceptăm recomandarea fără discuţii.
Opinia este susţinută unanim.
S-a decis:
Examinând problema privind taxa de înscriere pentru participarea în concursul de
admitere-2013 şi având în vedere sugestia Ministerului Educaţiei de a păstra valoarea taxei la
nivelul anului 2012,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă reconfirmarea taxei de înscriere pentru participarea la concursul de admitere 2013, în valoare de 30 (treizeci) lei.

IV. Aprobarea modificărilor în statele de personal, începând cu 01.06.2013.
Urmare a majorării salariului pentru I categorie de salariaţi, începând cu data de 01 iunie
2013 şi în absenţa alocaţiilor speciale pentru aceste necesităţi, având în vedere necesitatea
optimizărilor de personal care se impune,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările în statele de personal, începând cu 01 iunie 2013, potrivit anexei.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Aprobarea statelor de personal a USC, începând cu 01.07.2013.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă statele de personal pe anul 2013, începând din 01 iulie 2013, potrivit anexei.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VI. Aprobarea salariului Rectorului USC
În conformitate cu pct.11,12, subp.3), lit. b) din Regulamentul cu privire la modul de
funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12. 2012, pct.2 din Tabelul 1 la anexa nr.1 a
HG nr. 195 din 13.03.2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de
învăţământ superior de stat cu autonomie financiară”, având în vedere categoria instituţiei şi
reieşind din metodologia de calcul a salariului conducătorului instituţiei,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă salariul de funcţie al Rectorului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu
Haşdeu” din Cahul, în valoare de 4.000 (patru mii) lei lunar.
VII. 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 - candidaţi, 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:
2. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Economie, Informatică şi
Matematică, specialitatea Finanţe şi Bănci, anul II, gr. FB-1101, Stoleru Olimpia, pentru
obţinerea Bursei Preşedintelui.
3. Se aprobă înaintarea candidaturii studentului Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică,
specialitatea Drept, anul II, gr. D-1101, Iuraşco Eugeniu, pentru obţinerea Bursei
Guvernului.
4. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, specialitatea
Psihopedagogie, anul II, gr. PP-1101, Furnică Cristina, pentru obţinerea Bursei
Republicii.
5. Se aprobă acordarea Bursei Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul, pentru semestrul I al anului de studii 2013-2014, studentei Facultăţii de
Economie, Informatică şi Matematică, specialitatea Turism, anul II, gr. T-1101, Nebunu
Larisa.
VIII. Aprobarea modificărilor operate în planurile de învăţământ pe specialităţi şi
programe şi a noilor Planuri de studii.
În temeiul deciziilor catedrelor de profil şi a consiliilor de facultate, luând în considerare
raţionamentul deschiderii de noi specialităţi şi logica modificărilor operate în planurile de studii
existente, având în vedere necesitatea actualizării şi ajustării lor la noile cerinţe ale Ministerului
Educaţiei,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planurile de studii pentru specialităţile:
– 142.03/141.09.04 Pedagogia Învăţământului Primar / Limba şi literatura engleză
– 142.03/141.09.01 Pedagogia Învăţământului Primar / Limba şi literatura franceză.
2. Se aprobă modificările operate în Planurile de studii pentru specialităţile, precum
urmează:
363.1 Bussines şi Administrare
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– G.01.L.008 Protecţia muncii – 1(una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
– G.02.L.017 Protecţia civilă – 1 (una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
 completarea listei disciplinelor la libera alegere cu disciplina de studiu :
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul II, semestrul III: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar.

812.1 Turism
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– G.01.L.008 Protecţia muncii – 1(una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
– G.02.L.017 Protecţia civilă – 1 (una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
 completarea listei disciplinelor la libera alegere cu disciplina de studiu :
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul II, semestrul III: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar.
361.1 Contabilitate(învăţământ de zi)
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– G.02.O.010 Limba străină II – 4 (patru) ore seminar;
– G.01.O.008 Protecţia muncii – 1(una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
– G.02.O.017 Protecţia civilă – 1 (una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
 completarea listei disciplinelor la libera alegere:
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul I, semestrul II: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar;
 înlocuirea unor discipline de studiu cu atele, cu păstrarea numărului de ore, numărului de
credite, formei de evaluare şi a semestrului în care se oferă:
– S.04.A.136 Relaţiile valutar-financiare internaţionale cu S.04.A.136 Monedă şi credit
– S.04. A.236 Finanţele internaţionale cu S.04. A.236 Asigurări şi reasigurări
361.1 Contabilitate (învăţământ cu frecvenţă redusă)
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– G.01.O.006 Protecţia muncii – 1(una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
– G.02.O.012 Protecţia civilă – 1 (una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
 completarea listei disciplinelor la libera alegere:
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul I, semestrul II: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar;
 înlocuirea unor discipline de studiu cu atele, cu păstrarea numărului de ore, numărului de
credite, formei de evaluare şi a semestrului în care se oferă:
– S.04.A.124 Relaţiile valutar-financiare internaţionale cu S.04.A.124 Monedă şi credit
– S.04. A.224 Finanţele internaţionale cu S.04. A.224 Asigurări şi reasigurări
364.1. Finanţe şi Bănci
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– G.02.O.010 Limba străină II – 4 (patru) ore seminar;
– G.01.O.008 Protecţia muncii – 1(una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
– G.02.O.017 Protecţia civilă – 1 (una) oră curs, 1 (una) oră seminar;
 completarea listei disciplinelor la libera alegere:
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul I, semestrul II: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar;
521.8. Inginerie şi Management în Transporturi
 completarea listei disciplinelor la libera alegere:
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul I, semestrul II: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar;
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– F.02.O.013 Bazele activităţii şi organizării transportului – 2 (două) ore prelegeri, 2 (două)
ore seminarii, 2 (două) ore laborator.
521.8. Inginerie şi Management în Industria Alimentară

 completarea listei disciplinelor la libera alegere:
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul I, semestrul II: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar;
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– F.02.O.013 Bazele activităţii şi organizării transportului – 2 (două) ore prelegeri, 2 (două)
ore seminarii, 2 (două) ore laborator.
 precizarea disciplinei de studiu la care se solicită perfectarea tezei de an:
– S.04.A.036 Operaţiuni unitare în industria alimentară, anul II, semestrul IV
 transferul disciplinelor dintr-un semestru în altul cu ajustarea numărului de ore şi credite
atribuite:
– S.06.A.059 Tehnologie şi control în industria vinului şi S.06.A.060 Controlul fizico-chimic
şi analiza senzorială în industria vinului (4 credite ), cu 60 ore pentru lucrul individual, din
semestrul VI în semestrul V: S.05.A.045 Tehnologie şi control în industria vinului şi
S.05.A.046 Controlul fizico-chimic şi analiza senzorială în industria vinului (5 credite ), cu
90 ore pentru lucru individual;
– S.05.A.045 Tehnologie şi control în industria cărnii şi S.06.A.046 Controlul fizico-chimic
şi analiza senzorială în industria cărnii (5 credite ), cu 90 ore pentru lucrul individual, din
semestrul V în semestrul VI: S.06.A.059 Tehnologie şi control în industria cărnii şi
S.06.A.060 Controlul fizico-chimic şi analiza senzorială în industria cărnii (4 credite ), cu 60
ore pentru lucru individual.
444. Informatica
 completarea listei disciplinelor la libera alegere:
– G.03.L.018 Bazele voluntariatului (2 credite) în anul I, semestrul II: 1(una) oră curs, 1
(una) oră seminar;
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– S.04.O.033 Programare Web II – 2 (două) ore prelegeri, 4 (patru) ore laborator.
141.01/141.02 Matematică şi Informatică
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– F.02.O.114 Arhitectura calculatoarelor – 2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră seminar, 1
(una) oră laborator
– S2.05.O.242 Programarea C++ – 2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră seminar, 2 (două) ore
laborator
 înlocuirea unor discipline de studiu cu atele, cu păstrarea numărului de ore, numărului de
credite, formei de evaluare şi a semestrului în care se oferă:
– S2.05. A.249 Proiectarea asistată de calculator (PAC)
– S1.06.A.I60 Ingineria programării
– S2.07.A.229 Limbaje de C++ Builder şi S2.07.A.230 Programarea aplicată visual C++
 schimbarea ordinii disciplinelor în cadrul modulului:
– S2.08.A.173 Reţele de calculatoare, S2.08.A.274 Programare Java, M2.08.A.080 Sisteme
informaţionale în învăţămînt, anul IV, sem.VIII.
141.02/141.01 Informatică şi Matematică
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– U.04.O.032 Etica profesională – 1 (una) oră prelegeri, 1 (una) oră seminar
– F.02.O.114 Arhitectura calculatoarelor – 2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră seminar, 1
(una) oră laborator
– S.05.O.242 Programarea C++ – 2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră seminar, 2 (două) ore
laborator
– S.07.0.167 Programare web I – 2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră laborator

– S. 08.A.183 Programare web II – 2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră seminar, 1 (una) oră
laborator
– S. 08.A.185 Informatica aplicată – 2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră seminar, 1 (una) oră
laborator
 înlocuirea unor discipline de studiu cu atele, cu păstrarea numărului de ore, numărului de
credite, formei de evaluare şi a semestrului în care se oferă:
– S2.05.A.249 Proiectarea asistată de calculator (PAC)
– S1.05.A.250 Prelucrarea Semnalelor
– M1.05.A.054 Sisteme multimedia în instruire
– S1.06.A.160 Ingineria programării
– S1.07.0.167 Programare web I
– S2.07.A.229 Limbaje C++ Builder şi S2.07.A.230 Programarea aplicată vizual C++
– S1. 08.0.174 Reţele de calculatoare
– S1. 08.A.274 Securitatea reţelelor
141.02/141.03 Informatică şi Fizică
 distribuirea orelor săptămânale potrivit tipului:
– S1.07.O.064 Programare web I –2 (două) ore prelegeri, 1 (una) oră laborator
– S1.08.A.079 Programare web II şi S1. 08.A.080 Informatica aplicată – 2 (două) ore
prelegeri, 1 (una) oră seminar, 1 (una) oră laborator
 înlocuirea unor discipline de studiu cu atele, cu păstrarea numărului de ore, numărului de
credite, formei de evaluare şi a semestrului în care se oferă:
– S1.06.A.060 Ingineria programării
– S1.07.O.064 Programare web I
– S1.07.A.070 Limbaje C++ Builder şi S1.07.A.071 Programarea aplicată vizual C++
– S1.08.O.072 Reţele de calculatoare
 modificarea standardului academic şi profesional al specialistului.
 schimbarea ordinii disciplinelor în cadrul modulului:
– S1.05.A.051 Proiectarea asistată de calculator (PAC), S2.O5.A.O52 Prelucrarea semnalelor,
M1.05.A.053 Sisteme multimedia în instruire,anul III, sem.V
– S1.08.A.073 Securitatea reţelelor, S1.08.A.074 Programare Java şi M1.08.A.075 Sisteme
informaţionale în învăţămînt, anul IV, sem.VIII
– S1.08.A.079 Programare web II, S1.08.A.080 Informatica aplicată
141.02/141.01 Informatică şi Matematică ( învăţământ cu fregvenţă redusă)
 transferul disciplinelor dintr-un semestru în altul cu ajustarea numărului de ore şi credite
atribuite:
– F.03.O.003 Teoria instruirii cu 4 credite, se transferă în sem.III cu 3 credite
– F.02.O.011 Pedagogia generală se transferă din sem.III în sem.II (3 credite).
 înlocuirea unor discipline de studiu cu atele, cu păstrarea numărului de ore, numărului de
credite, formei de evaluare şi a semestrului în care se oferă:
– S1.06.A.160 Ingineria programării în locul Proiectarea şi analiza algoritmilor III, sem.VI
– S1.07.0.167 Programarea WEB I în locul Inteligenţei artificiale, an.IV, sem.VII.
– S1. 07.A.173 Limbaje de pogramare C++ Builder, S1.07.A.274 Programarea aplicată visual
(C++) în locul Pogramarea Java, Reţele de calculatoare, an. IV, sem. VII
– S1.08.0.169 Reţele de calculatoare în locul Proiectarea Bazelor de Date, an. IV, sem.VIII
– S1.09.O.172 Programarea Java în locul Optimizarea reţelei WAN, an. V, sem. IX.
 suplimentarea cu credite a disciplinelor de studiu:
– F.02.O.114 Arhitectura calculatoarelor, cu 1(unu) credite.
141.10 Istorie şi educaţie civică (învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă)
 redenumirea cursurilor profilului Drept:

– S.02.O.016 Introducere în teoria generală a dreptului
– S.02.O.017 Introducere în dreptul constituţional şi instituţii publice
– S.03.O.021 Introducere în dreptul penal
– S.04.O.031 Introducere în dreptul civil
– S.04.O.032 Introducere în dreptul familiei
– S.05.O.039 Introducere în dreptul muncii
– U.06.A.044 Introducere în dreptul Uniunii Europene
– S.06.O.052 Introducere în dreptul administrativ
– S.07.O.053 Introducere în dreptul internaţional public
– S.07.O.055 Introducere în dreptul ecologic
 redistribuirea disciplinelor profilului drept în succesiune logică cu păstrarea numărului de
ore, numărului de credite şi a formei de evaluare:
– S.02.O.017 Introducere în dreptul constituţional şi instituţii publice
– S.04.O.031 Introducere în dreptul civil
22 Istorie: studii est-europene (cercetare, profesionalizare)
 înlocuirea unor discipline de studiu cu atele, cu păstrarea numărului de ore, numărului de
credite, formei de evaluare şi a semestrului în care se oferă:
– F.02.O.012 Politica externă a Rusiei/URSS 1815-1991
– S.02.A.121 Secolul al XX-lea – secolul situaţiilor limită
IX. Cu privire la iniţiativa studenţilor de a edifica, în perimetrul universitar, o capelă
pentru rugăciuni.
Urmare a examinării iniţiativei unui grup de studenţi ai Universităţii privind posibilitatea
de a edifica, în perimetrul universitar, o capelă pentru rugăciuni, chibzuind argumentele pro şi
contra lansate în cadrul dezbaterilor, concretizând statutul de instituţie laică al Universităţii şi
pericolul de a crea precedente prin aprobarea unei asemenea iniţiative în condiţiile comunităţii
policonfesionale a oraşului Cahul, precum şi a întregii regiuni,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se respinge iniţiativa studenţilor de a edifica, în perimetrul universităţii, o capelă pentru
rugăciuni.
X. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi de conducere.
Urmare a audierii raportului Comisiei universitare de concurs, prezentat de către
secretarul Comisiei, dna Lazăr Angela, şef Serviciul Personal şi în temeiul rezultatelor alegerilor
desfăşurate în cadrul şedinţei Senatului pentru ocuparea 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 secretarul Comisiei, dna Lazăr Angela, şef Serviciul
Personal.
2. Se validează rezultatele alegerilor, efectuate de către Consiliile Facultăţilor şi se declară
alese în posturile didactice persoanele care au promovat concursul precum urmează:
în postul de lector universitar:
 Bunea Marina, Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate;
 Rumeus Iurie, Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
 Poştaru Snejana, Catedra de Filologie Română

 Gheţivu Oxana, Catedra de Limbi Moderne
 Rotari Inna, Catedra de Limbi Moderne
 Blaşcu Olesea, Catedra de Drept
 Gîrneţ Ilie, Catedra de Administraţie Publică
în postul de lector superior universitar:
 Fuciji Mariana, Catedra de Limbi Moderne
 Piscunov Nicolae, Catedra de Pedagogie şi Psihologie
 Ponomariov Vitalie, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
 Roşca –Sadurschi Ludmila, Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
 Gîrneţ Slavic, Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
 Zarişneac Natalia, Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
 Bîclea Diana, Catedra de Matematică şi Informatică
 Mocanu Anastasia, Catedra de Matematică şi Informatică
 Saitarlî Natalia, Catedra de Administraţie Publică
3. Se alege în postul de conferenţiar universitar la Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă,
Miron Oxana, dr. în economie, lector superior universitar.
4. Se alege în postul de conferenţiar universitar la Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale, Sava
Lucia, dr. în istorie, lector superior universitar.
5. Se alege în postul de conferenţiar universitar la Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale, Sava
Igor, dr. în istorie, lector superior universitar.
6. Se validează rezultatele votării şi se alege în postul de Şef al Catedrei de Finanţe şi
Evidenţă Contabilă , Miron Oxana, dr. în economie, conferenţiar universitar.
XI. Aprobarea înaintării către CNAA a dosarelor candidaţilor pentru conferirea titlului
didactico-ştiinţific de conferenţiar universitar.
Urmare a examinării problemei privind înaintarea către CNAA a dosarului dnei Todos
Irina, dr., conf.univ., pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar; având în
vedere întrunirea cerinţelor CNAA referitoare la structură şi conţinut, constatând deplina
legalitate a actului de înaintare, luând în consideraţie că dosarul a trecut expertiza primară, fiind
examinat de secretarul ştiinţific al Senatului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea către CNAA a dosarului dnei Todos Irina, dr., conf. univ., la Catedra
de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, pentru conferirea titlului didactic de
conferenţiar universitar.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează:
pro -25, împotrivă -0, abţinuţi -0.

Preşedintele
Senatului

Andrei Popa, dr. hab., conf. univ., Rector USC

Secretar ştiinţific

Liudmila Chiciuc, lector superior universitar

