Proces verbal nr. 01
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 03 octombrie 2013
Agenda şedinţei:
1. Declarația Rectorului cu privire la politica Universității în domeniul calității.
2. Bilanțul activității de studii pentru anul universitar 2012-2013 și sarcinile pentru anul de
învățământ 2013-2014.
3. Raportul privind rezultatele Admiterii – 2013.
4. Aprobarea Planului de activitate a Senatului și a Planurilor de activitate ale Facultăților
universitare pentru anul academic 2013-2014.
I. Declarația Rectorului cu privire la politica Universității în domeniul calității.
Urmare a ascultării declarației rectorului Universității privind politica instituției în
domeniul calității, preconizată pentru anul academic 2013-2014, având în vedere importanța
dezideratelor urmărite pentru activitatea continuă și de perspectivă a Universității,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă declarația Rectorului cu privire la politica Universității în domeniul calității
pentru anul de studii 2013-2014 în varianta textuală, precum urmează:
POLITICA ȘI OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII ALE
UNIVERSITĂȚII DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
PENTRU ANUL DE STUDII 2013-2014
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 2013-2014, 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 calității;
 dezvoltarea conceptului de „leadership“ în contextul specific al învățământului
universitar; îmbunătăţirea calităţii procesului de învățământ universitar;
 dezvoltarea infrastructurii universităţii prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei
materiale, astfel încât să se creeze condiţii cât 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 absolvenților pe piața muncii;
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 îmbunătățirea continuă a comunicării între corpul profesoral și studenți.
Fiecare angajat al Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul trebuie să fie pe deplin conștient
de necesitatea prestării unor servicii calitative, de asigurarea continuității funcționării și
perfecționării sistemului de management al calității în întreaga instituție, scopul primordial fiind
poziționarea „Clientului” (Studentului) în centrul atenției tuturor proceselor.
Rector Popa Andrei, dr.hab., conf.univ.
II. Bilanțul activității de studii pentru anul universitar 2012-2013 și sarcinile pentru anul de
învățământ 2013-2014.
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 2012-2013,
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 2012-2013 l-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, la unele specialităţi, în
cadrul evaluărilor curente şi finale, denotă 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 punerea în aplicare, începând cu 01 septembrie 2012, a
planurilor de învăţământ la ciclul I şi a programelor de masterat, în conformitate cu
cerinţele noului Plan-cadru.
6. Registrul formativ universitar a fost dinamic şi sensibil la cererea pieţei, fiind completat
cu noi opţiuni, precum: programul la ciclul II masterat Dreptul administrativ, şi elaborate
planuri de învăţământ la specialitatea ciclul I Pedagogie în învăţământul primar şi
Pedagogie preşcolară şi limba engleză.
7. Centrul de formare continuă a asigurat promovarea stagiilor de perfecţionare de către
profesorii şcolari.
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
Regulamentul privind stagii de practică a studenţilor, a evaluat şi elaborat proiecte de
decizie pe problemele de competenţă din agenda Senatului, inclusiv activitatea şi
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documentaţia facultăţilor şi catedrelor, în scopul examinării gradului de pregătire a lor
pentru acreditare.
9. În perioada analizată două cadre didactice au făcut stagii de mobilitate academică.
10. Senatul, Consiliul de Administraţie în şedinţele sale au examinat diverse probleme ale
organizării şi desfăşurării activităţii de studii, fiind identificate măsuri de perfecţionare
continuă a instruirii şi de intensificare a procesului instructiv-educativ, de mobilizare şi
orientare a corpului profesoral - didactic şi studenţilor la eficientizarea activităţii de
studii;
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 susţinută nici o teză de doctorat.
3. A crescut calitatea bazei materiale dedicate activităţii de predare, dotarea sălilor de
curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare.
4. Calitatea documentaţiei subdiviziunilor universităţii corespunde în mare măsură
cerinţelor actuale, ca rezultat al insistenţei manifestate de către unele dintre cadrele
didactice şi conducători ai structurilor universitare în realizarea obligaţiei privind
completarea şi păstrarea în bună ordine a dosarelor.
5. 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.
6. Totodată rezultatele activităţii instructiv-educative, reuşita şi promovabilitatea studenţilor
la unele specialităţi au rămas la nivel jos.
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 2012-2013.
2. Se apreciază drept nesatisfacător gradul de acoperire a procesului educaţional cu cadre
ştiinţifico-didactice cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice şi de promovabilitate
a cadrelor didactice la studii de doctorat.
3. 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 prin doctorat, postdoctorat şi stagii de perfecţionare şi de mobilitate academică,
monitorizare şi îndrumare a activităţii didactice a specialiştilor fără vechime în activitatea
pedagogică.
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 modeme, a diverselor tehnici de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, precum şi
instruirea studenţilor în vederea învăţării eficiente autoreglate.
5. în şedinţele seminarelor metodice ale catedrelor urmează să fie examinată permanent
promovarea metodelor de instruire adecvată a studenţilor, implementarea formelor
efective de predare, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice (a platformei Moodle).
6. Administraţia universităţii, decanii facultăţilor vor ţine sub control sistematic procesul de
studii în vederea asigurării responsabilităţii şefilor de catedră, a cadrelor didactice,
inclusiv şi a îndrumătorilor de grupă, privind calitatea şi rezultatele instruirii.
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III. Raportul privind rezultatele Admiterii – 2013.
Urmare a ascultării și examinării raportului privind rezultatele Admiterii-2013, apreciind
activitatea Comisiei de Admitere și concretizând deficiențele parțiale admise în activitatea sa și
impactul nefast al diferitor factori externi, asupra rezultatelor admiterii din acest an,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se consideră satisfăcătoare activitatea Comisiei de Admitere -2013.
2. Se i-a act de raportul secretarului Comisiei de Admitere, dna Bozbei Valentina.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Aprobarea Planului de activitate a Senatului și a Planurilor de activitate ale Facultăților
universitare pentru anul academic 2013-2014.
Ca urmare a examinării Planului de activitate a Senatului și a Planurilor de activitate ale
Facultăților universitare, preconizate pentru anul academic 2013-2014, precizând racordarea lor la
cerințele Strategiei de dezvoltare a Universității pe anii 2012-2016 și semnificația anului 2014
pentru instituție, în legătură cu împlinirea a 15 ani de activitate, constatând necesitatea reflectării
evenimentului prin activitățile programate,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă ca bază Planul de activitate a Senatului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul pentru anul universitar 2013-2014.
2. Se aprobă ca bază Planurile de activitate ale Facultăților universitare pentru anul academic
2013-2014.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim
Proces verbal nr. 02
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 05 decembrie 2013
Agenda ședinței:
1. Cu privire la activitatea Comisiilor Calității pe facultăți: situația implementării
Regulamentului de evaluare a calității cadrelor didactico-științifice.
2. Edificarea carierei studenților și sarcinile USC în crearea și consolidarea pârghiilor de
formare profesională.
3. Cu privire la pregătirea instituției către sezonul rece și evaluarea condițiilor de trai în
căminele studențești.
4. Cu privire la aprobarea Comisiei de autoevaluare a specialității ”Drept”, program la ciclul
I, studii superioare de licență.
I.

Cu privire la activitatea Comisiilor Calității pe facultăți: situația implementării
Regulamentului de evaluare a calității cadrelor didactico-științifice.

Ca rezultat a ascultării şi examinării rapoartelor prezentate de către prorectorul activitate
didactică şi calitate, dr., conf. univ., Certan Ion, metodiştii ECTS şi calitate din cadrul
facultăţilor universitare: Filologie şi Istorie, Petcu Valeriana; Drept şi Administraţie Publică,
Popa Alexandra; Economie, Informatică şi Matematică, Bozbei Valentina şi a constatărilor
făcute în urma dezbaterii diverselor aspecte ale activităţii Comisiilor calităţii pe facultăţi în
vederea implementării Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (în vigoare din 01.09.2011),
desfăşurate pe parcursul anilor 2011-2013,
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Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
CONSTATĂ:
1. În conformitate cu Planul de activitate al Senatului, Comisia Senatului în problemele
calităţii procesului de studii a evaluat activitatea şi documentaţia Comisiilor calităţii pe
facultăţi în vederea implementării Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor
didactico-ştiinţifice din Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (în
vigoare din 01.09.2011), desfăşurate pe parcursul anilor 2011 -2013, în perioada 08
noiembrie - 04 decembrie 2013.
2. Procesul de implementare a Regulamentului 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.
3. Conform Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice, aprobat de
Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul la 25 noiembrie 2010 şi ordinului
Rectorului nr. 01-388 din 25 august 2011 cu privire la punerea în aplicare a
Regulamentului, au fost alese Comisiile calităţii pe facultăţi.
4. Activitatea Comisiilor calităţii pe facultăţi şi a catedrelor se efectuează, de regulă, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de evaluare. Este perfectată şi păstrată în
condiţii bune baza documentară. Dosarele care se păstrează la preşedinţii Comisiilor
calităţii, sunt completate cu materialele necesare: Regulamentul de evaluare, Ordinul cu
privire la implementarea Regulamentului, rapoarte ale decanilor către consiliile
facultăţilor privind activitatea Comisiilor, procesele verbale ale şedinţelor Comisiilor,
rezultatele evaluărilor calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice: evaluarea semestrială a
interacţiunii student-cadru didactico-ştiinţific, evaluarea anuală din partea şefului de
catedră, evaluarea anuală a interacţiunii cadru didactic-membrii catedrei, efectuată de
colegi, rapoarte de autoevaluare, analiza şi verificarea datelor cuprinse în fişa de
autoevaluare a cadrelor didactico-ştiinţifice.
5. Cadrele didactico-ştiinţifice şi studenţii cunosc prevederile Regulamentului şi ordinului
privind punerea în aplicare al acestuia, recunosc necesitatea efectuării continuie a
procesului de evaluare a calităţii, manifestă interesul scontat şi receptivitatea pentru
realizarea obiectivelor documentului.
TOTODATĂ:
1. Deşi au trecut doi ani de la data punerii în aplicare a Regulamentului în cauză, nu toate
cadrele didactice sunt receptive pentru implementarea în totalitate a prevederilor
Regulamentului, în special, în ceea ce priveşte activitatea de cercetare şi consolidare a
contribuţiei ştiinţifice.
2. Nu s-a reuşit să se mobilizeze întreg personalul didactic şi studenţii de a se implica în
mod direct în procesul de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice. Majoritatea
cadrelor didactico - ştiinţifice considera că criteriile de evaluare stipulate în Regulament
sunt prea elevate pentru realităţile universităţii, care dispune de un număr mic de
profesori cu grade şi titluri ştiinţifice, cadrele didactice sunt nevoite să susțină mai multe
unităţi de curs, neavând timp şi pentru activitatea ştiinţifică de cercetare, iar aprecierea
studenților şi a unor colegi de catedră nu reflectă obiectiv calitatea profesională a cadrului
didactico - ştiinţific.
3. 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 şi
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.
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4. Totodată studenţii, în majoritatea lor, refuză să completeze spaţiile din chestionar unde
trebuie să facă comentarii privind cursul şi profesorul, pe motiv că întrebările din
chestionar nu sunt adecvat formulate şi că nu ştiu cum să formuleze răspunsurile, sau că
nu au siguranţa confidenţialităţii răspunsurilor date în chestionare.
5. O altă problemă cu care se confruntă Comisiile calităţii şi metodiştii ECTS şi calitate este
analiza rezultatelor chestionarelor completate în format electronic. Se pune problema
creării bazei de date pentru interpretarea electronică a rezultatelor evaluării cadrului
didactic, lucru care ar simplifica mult procedura calculării cât mai exacte a tuturor
indicatorilor.
HOTĂRĂŞTE:
1. Se apreciază drept satisfăcătoare activităţile Comisiilor calităţii pe facultăţi în vederea
implementării Regulamentului de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul desfăşurate pe parcursul
anilor 2011-2013 şi activităţile în scopul asigurării calităţii studiilor, la nivel de facultăţi.
2. Se pune în sarcina Secţiei Management al Calităţii, decanatelor şi catedrelor să elaboreze
setul de activităţi în vederea depăşirii deficienţelor depistate, să monitorizeze ritmicitatea
realizării prezentei decizii şi să organizeze reevaluarea subdiviziunilor la sfârşitul anului
de învăţământ curent.
3. 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.
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 ce
decurg din Regulamentul de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice din
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
5. Se stabileşte că decanatele vor fi audiate pe problema activităţii Comisiilor calităţii pe
facultăţi în cadrul şedinţelor Senatului.
6. Comisia Senatului în problemele calităţii procesului de studii va prezenta subdiviziunilor
raportul privind rezultatele evaluării activităţii Comisiilor de calitate pe facultăţi şi
recomandările privind depăşirea carenţelor înregistrate, până la data de 20 decembrie
2013.
7. Luând în consideraţie obiecţiile şi propunerile parvenite din partea facultăţilor, se
constituie comisia de elaborare a modificărilor în Regulamentul de evaluare a calităţii
cadrelor didactico-ştiinţifice din Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul, în următoarea componenţă:
– Certan Ion, conf. univ., dr., prorector activitate didactică şi calitate,
preşedinte;
– Banu Felicia, sef Secţia Management al Calităţii, secretar;
– Petcu Valeriana, metodist ECTS/SNSC şi calitate;
– Popa Alexandra, metodist ECTS/SNSC şi calitate;
– Bozbei Valentina, metodist ECTS/SNSC şi calitate
8. Comisia va sistematiza propunerile parvenite de la facultăţi şi va înainta Senatului spre
aprobare modificările respective, în şedinţa din luna martie 2014.
II.

Edificarea carierei studenților și sarcinile USC în crearea și consolidarea
pârghiilor de formare profesională.
S-a decis:

6

In urma evaluării informaţiei prezentate de către Comisia pentru studenţi şi activitate
educativă cu privire la viziunea studenţilor asupra construcţiei carierei şi sarcinile Universităţii
de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în fortificarea pârghiilor de formare profesională,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂȘTE:
1. Consilierea şi edificarea carierei reprezintă un element cheie în fixarea traseului
educaţional al studentului şi urmează a fi inclusă în activităţile cadrelor didactice şi a
subdiviziunilor academice-catedre, facultăţi.
2. Administraţia USC va desemna un grup de lucru în vederea elaborării conceptului cu
privire la organizarea activităţii de consiliere şi edificare a carierei studenților.
3. Grupul de lucru urmează să elaboreze şi să înainteze spre discuţii publice conceptul de
organizare a activităţii de consiliere şi edificare a carierei studenţilor şi mecanismul de
realizarea a lui.
4. Rezultatele discuţiilor publice la nivel de facultăţi și catedre, vor servi drept bază pentru
ajustarea şi perfecţionarea procedurii de semnare a contractelor anuale de studii, ajustarea
graficului şi orarelor activităţilor didactice, pentru stabilirea formaţiunilor academice,
precum şi pentru desemnarea persoanelor responsabile de activitatea de consiliere.
5. Administraţia USC va identifica posibilităţi financiare pentru susţinerea activităţilor de
consiliere şi edificare a carierei studenţilor.
III.

Cu privire la pregătirea instituției către sezonul rece și evaluarea condițiilor de
trai în căminele studențești.

S-a decis:
În urma ascultării şi examinării raportului prezentat de către V. Drumov, prorector în probleme
de administrare şi gospodărire, privind „Pregătirea instituţiei către sezonul rece 2013-2014, şi
evaluarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti”,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de raportul prezentat de către prorectorul în probleme de administrare şi
gospodărire, Drumov V. cu privire la pregătirea instituţiei către sezonul rece 2013- 2014
şi evaluarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti.
2. Se pune în sarcină administraţiei Universităţii identificarea mijloacelor necesare pentru
executarea, în anul 2014, a următoarelor lucrări:
– finisarea instalării linoleumului în căminul nr. 2
– completarea cu mobilierul necesar a căminelor studenţeşti
IV. Cu privire la aprobarea Comisiei de evaluare internă a raportului de autoevaluare a
specialității ”Drept”, program la ciclul I, studii superioare de licență.
S-a decis:
În conformitate cu prevederile Metodologiei perfectării rapoartelor de autoevaluare şi
evaluare internă a specialităţilor supuse acreditării,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comisia Senatului de evaluare internă (în interiorul instituţiei) a raportului de
autoevaluare a specialităţii Drept, în componenţa:
 Certan Ion, conf. univ., dr., prorector activitate didactică şi calitate, preşedinte
 Dunas Tudor, şef Secţia Studii, secretar
 Cornea Sergiu, conf. univ., dr., prorector cu activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale
 Malachi Eugenia, şef Serviciul Personal Studenţi
 Ponomariov Natalia, directorul bibliotecii universitare
 Barbalat Svetlana, economist
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 Lazăr Angela, şef Serviciul Resurse Umane
2. Comisia va examina şi va analiza conţinutul raportului din punct de vedere al suficienţei
reflectărilor, veridicitatea datelor prezentate, prezentarea şi completarea anexelor,
documentaţia catedrei referitoare la program, planul măsurilor de ameliorare a
programului, elaborat de catedra de specialitate, şi va prezenta rezultatele auditului în
şedinţa Senatului din 23 ianuarie 2014.
Proces verbal nr. 03
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 19 decembrie 2013
Agenda ședinței:
1. Cu privire la validarea rezultatelor alegerii noilor membri ai Senatului din partea
studenților.
2. Bilanțul activității administrației USC pe anul 2013 și sarcini de perspectivă.
3. Realizarea deciziilor aprobate de Senat în anul 2013.
4. Aprobarea operării modificărilor și completărilor în Planul de activitate al Senatului în
anul universitar 2013-2014.
5. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament pentru anul 2014.
6. Cu privire la înaintarea candidaților la distincții de stat.
I. Cu privire la validarea rezultatelor alegerii noilor membri ai Senatului din partea
studenților.
S-a decis:
Urmare a ascultării deciziei Comisiei Electorale privind validarea rezultatelor alegerii
membrilor în Senatul Universității, din partea studenților, pe locurile devenite vacante și a
înaintării propunerii de a aproba rezultatele alegerilor din 07.11.2013 la Facultatea de Economie,
Informatică și Matematică și din 28.11.2013, la Facultatea de Drept și Administrație Publică,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se validează rezultatele alegerilor pentru calitatea de membru al Senatului din partea
studenților, desfășurate în data de 07.11.2013 la Facultatea de Economie, Informatică și
Matematică și de 28.11.2013, la Facultatea de Drept și Administrație Publică și alegerea
în calitate de membru al Senatului a următorilor studenți:
– Hariton Ala, anul II, specialitatea Finanțe și Bănci;
– Dragomir Cristina, anul I, specialitatea Administrație Publică.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Bilanțul activității administrației USC pe anul 2013 și 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 Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de raportul privind Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul
2013, 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:
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Au fost pregătiţi 216 absolvenţi ai programelor de la ciclul I, studii superioare de
licenţă şi 61 - la ciclul II, studii superioare de masterat.
 S-a realizat optimizarea organizării formaţiunilor de studii la disciplinele
comune, care a rezultat cu o reducere de circa 9 posturi didactice.
 Fondul de carte al bibliotecii a fost completat cu 3433 volume.
 Au fost organizate o serie da activităţi ştiinţifice şi culturale, printre care:
– Conferinţa ştiinţifico-practică „Potenţialul raionului Cahul: situaţia actuală şi
perspective de utilizare eficientă a acestuia”
– Conferinţa Internaţională ”Dunărea - axă a identităţii Europene”, în cooperare cu
Universitatea „Danubius” din Galaţi şi Universitatea Umanistică de Stat din
Ismail Conferinţa ştiinţifico-didactică „Impactul europenizării asupra didacticii şi
cercetării în învăţământul superior”
– Masa rotundă „Reforma în Justiţie şi Administraţie publică”
– Conferinţa ştiinţifică studenţească.
– Medalionul de Celebrare a celor 175 de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu - ctitorului spiritual al Universităţii de Stat din Cahul
– Conferinţa Regională Inter-universitară cu participarea studenţilor „Perspectivele
cooperării Moldova-NATO”
– Lecţia publică cu tema: „Începuturile diplomaţiei R. Moldova şi rolul ei în
afirmarea statului pe plan regional şi internaţional”
– Lecţia publică cu tema: “Eforturile şi obstacolele R. Moldova în perspectiva
Summit-ului de la Vilnius şi după acesta”.
 S-au organizat activităţi extracurriculare, printre care:
– Ziua Eminescu în Brigada de Infanterie Motorizată „Dacia”
– „Profesia mea”- seminar de instruire a studenţilor, în colaborare cu oficiul
forţelor de muncă
– Semnificaţia Dragobetelui la români - simpozion pentru studenţii Facultăţii de
Filologie şi Istorie. Organizat cu sprijinul Centrului cultural „Dunărea de Jos”.
– Comemorarea eroilor căzuţi în luptele pentru integritatea ţării.
– Felicitare de „Ziua Fermei” - serată de creaţie organizată de studenţii gr. I-1101
Întâlnirea studenţilor USC cu reprezentanţii „Institutului Confucius”
– Ziua Europei
– „Caravana Biodiversităţii”
– Ziua USC
– Festivitatea „Absolvent USC – 2013”
– Primul sunet
– Alegerea consiliului locatarilor, şedinţe instructive cu studenţii an I (căm.1/2)
– Spectacol de „Ziua Profesorului”
– Balul Bobocilor.
– Participarea studenţilor USC la activităţile preconizate pentru „Săptămâna
Tineretului”
– Dezbateri cu tematica „Violenţa în Familie”
– Maşter clas „Dansatorii triburilor băştinaşe” organizat de Ambasada SUA
– Participarea la elaborarea noii strategii pentru tineret
– Activităţi în cadrul decadei Drepturilor Omului
– Olimpiada la Istorie pentru absolvenţii liceelor din r-1 Cahul
 Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii:
Lucrări capitale:
 termoizolat şi hidroizolat blocul de studii nr. 2
 schimbate 280 ferestrele la blocurile de studii nr. 1 şinr. 2
 reparat acoperişul căminului nr. 3
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reparate spaţiile din subsolul blocului de studii nr. 2, unde a fost amenajat
laboratorul de Chimie şi Microbiologie
Reparaţii:
 auditoriile 127 şi 203 din blocul de studii nr. 1pentru a organiza două centre –
al Culturii şi civilizaţiei româneşti şi de Istorie
naţională şi universală.
 schimbaţi 400 metri pătraţi de linoleum în căminul nr. 2 Procurări:
 10 unităţi multifuncţionale pentru catedre şi 2 copiatoare pentru decanate
 mobilă pentru auditoriile 127 şi 203 din blocul de studii nr. 1 pentru a organiza
două centre - al Culturii şi civilizaţiei româneşti şi de
Studiere și Cercetare
a Istoriei
 mobilă şi utilaj pentru laboratorul de Chimie şi Microbiologie, blocul de studii
nr. 2
3. Pentru continuarea dezvoltării Universităţii, se stabilesc următoarele sarcini de
bază pentru anul 2014:
1) intensificarea perfecţionării metodice prin:
 implementarea noilor tehnologii de predare, axate pe cel ce învaţă
 elaborarea suporturilor didactice în format electronic
 perfecţionarea lucrului individual cu studenţii
2) promovarea calităţii procesului didactic prin:
 actualizarea curriculum-ului, inclusiv adaptarea lui la cerinţele angajatorilor
 consolidarea bazei metodico-științifice a cursurilor predate
 dezvoltarea bazelor de practică şi perfecţionarea programelor stagiilor de
practică
 perfecţionarea instrumentarului de monitorizare şi evaluare
3) dinamizarea activităţii de cercetare
 stabilirea temelor de cercetare, comune pentru toţi membrii catedrelor şi
relevante pentru problematica sectorului real din regiunea de sud a ţării
 cointeresarea cadrelor didactico-ştiinţifice pentru participarea în proiecte şi
stagii de cercetare
 dezvoltarea parteneriatelor internaţionale pentru cercetarea unor teme de interes
comun
4) sporirea numărului de cadre didactice cu grade ştiinţifice
5) optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor
4. A aprecia activitatea administraţiei în anul 2013 ca bună
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Realizarea deciziilor aprobate de Senat în anul 2013.
Urmare a audierii informației privind activitatea Senatului USC în perioada 01.01.201330.12.2013, examinând și apreciind gradul de realizare a deciziilor aprobate de Senat în această
perioadă,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de Informația privind realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universității în
anul 2013.
2. Se stabilește termenul de până la 01 iunie 2014 pentru aducerea la realizare, de către
subdiviziunile universitare vizate, a deciziilor Senatului rămase restanță.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Aprobarea operării de modificări și completări în Planul de activitate al Senatului
pentru perioada 01.01. 2014 - 01.07. 2014.
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În conformitate cu decizia Biroului Senatului din 16.12.2013 (proces verbal nr.02),
întemeiată pe raționamentele precum urmează:
– cerința Ministerului Educației (scrisoarea ME nr.03/13-436) privind prezentarea la finele
lunii ianuarie 2014 a Raportului de autoevaluare a specialității Drept, aprobat de Senatul
instituției;
– stipularea Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice și de conducere, ce
vizează anunțarea concursului pentru postul de decan cu 2 (două) luni înainte de
expirarea mandatului;
– necesitatea planificării bugetare a cheltuielilor ce se vor impune pentru activitățile
consacrate sărbătoririi a 15 ani de la fondarea Universității;
– cerința regulamentară privind revederea anuală a metodologiei Concursului de admitere
la studii superioare de licență
– necesitatea identificării posibilităților de susținere a activității Bibliotecii universitare;
etc,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările și completările în Planul de activitate a Senatului pentru perioada
01.01.2014 – 01.07. 2014.
2. Se stabilește agenda de lucru a ședințelor ordinare ale Senatului din perioada anunțată,
precum urmează:
Ședința Senatului din 23.01.2014
1. Aprobarea Raportului de autoevaluare a specialității Drept (Raport: Comisia de
autoevaluare).
2. Aprobarea candidatului la Bursa Senatului pentru sem. II ( din rândul studenților de la
Facultatea de Drept).
3. Aprobarea valorii taxei de cazare în cămin pentru anul 2014 (Informație: Barbalat
Svetlana, șef Serviciul economic USC).
4. Anunțarea concursului de ocupare a posturilor de decan.
5. Aprobarea Planului de activități consacrate împlinirii a 15 ani de activitate a USC.
Ședința Senatului din 27.02.2014
1. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale USC în anul 2013 și aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 (Raportori: Popa Andrei, dr.hab., conf.univ.,
rector; Barbalat Svetlana, șef Serviciul Economic, Comisia buget).
2. Bilanțul activității de cercetare pe anul 2013 și aprobarea Planului de cercetare pe anul
2014 (Raportor: Cornea Sergiu, dr., conf.univ., prorector activitate științifică și relații
internaționale).
3. Evaluarea activităților de organizare, monitorizare și apreciere a stagiilor de practică și
perspectivele stabilirii parteneriatelor sociale în vederea creării bazelor de practică
(Raportori: Comisia activitate didactică și calitate, Responsabilii pentru stagiile de
practică pe facultăți).
4. Anunțarea Concursului de ocupare a posturilor didactice.
Ședința Senatului din 27.03.2014
1. Cu privire la rezultatele implementării proiectelor internaționale la care USC este parte
(Raportor: Cornea Sergiu, dr., conf.univ., prorector activitate științifică și relații
internaționale)
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2. Aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la evaluarea calității cadrelor
didactice (Raportor: Certan Ion, dr., conf.univ., prorector activitate didactică și calitate)
3. Cu privire la aprobarea planurilor noi de studii și a modificărilor în planurile de studii
curente (Informație: Certan Ion, dr., conf.univ., prorector activitate didactică și calitate).
4. Acordarea titlului ”Doctor Honoris causa” al USC (Informație: Bîrlea Svetlana, dr.,
conf.univ., decan Facultatea de Economie, Informatică și Matematică)
5. Alegeri în posturile de decan.
Ședința Senatului din 22.05.2014
1. Cu privire la activitatea Bibliotecii universitare în contextul strategiei de dezvoltare a
Universității pentru perioada 2012-2016 (Raport: Comisia Știință a Senatului, Directorul
Bibliotecii)
2. Modificarea Regulamentului de acordare a Bursei Senatului.
3. Alegeri în posturile didactice.
Ședința Senatului din 19.06.2014
1. Bilanțul activității educative și extracurriculare pe anul 2013-2014 (Raportor: Danilceac
Oleg, prorector).
2. Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2014-2015.
3. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit (Președintelui, Republicii, Guvernului).
4. Aprobarea Planului de activitate a Senatului în anul universitar 2014-2015.
V. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament pentru anul 2014.
Urmare a înaintării și susținerii propunerii Preşedintelui Comitetului Sindical universitar
privind reconfirmarea componenţei Comisiei de repartizare a foilor de tratament, ce a funcţionat
în anul 2013,
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
VI. Cu privire la înaintarea candidaților USC pentru decorarea cu distincții de stat.
Cu ocazia aniversării, la 7 iunie 2014, a 15 ani de la fondarea Universității de Stat
”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în conformitate cu prevederile Legii nr.1123-XII din
30.07.1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, având în vedere hotărârea
adunării generale a Facultății de Drept și Administrație Publică (proces verbal nr.3 din
12.12.2013) și apreciind meritele deosebite în muncă ale domnului Cornea Sergiu Ion, dr., conf.
univ., prorector cu activitatea de cercetare și relații internaționale,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
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1. Se aprobă înaintarea candidaturii dlui Cornea Sergiu Ion, dr., conf. univ., prorector cu
activitatea de cercetare și relații internaționale, pentru conferirea medaliei ”Meritul
civic”.
2. Se aprobă înaintarea candidaturii dlui Axentii Victor Duță, dr., conf. univ., decan al
Facultății de Filologie și Istorie, pentru conferirea medaliei ”Meritul civic”.
3. Se aprobă înaintarea candidaturii dnei Vicol Iulia Boris, lect. sup. univ., decan al
Facultății de Economie, Informatică și Matematică, pentru conferirea medaliei ”Meritul
civic”.
4. Se aprobă înaintarea candidaturii dlui Drumov Vasile Ion, prorector în probleme de
administrare și gospodărire, pentru conferirea medaliei ”Meritul civic”.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 04
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 23 ianuarie 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda ședinței:
Aprobarea Raportului de autoevaluare a specialității Drept.
Aprobarea candidatului la Bursa Senatului pentru sem. II al anului de studii 2013-2014.
Aprobarea valorii taxei de cazare în cămin pentru anul 2014.
Anunțarea concursului de ocupare a posturilor de decan.
Aprobarea Planului de activități consacrate împlinirii a 15 ani de activitate a USCh.
Aprobarea spre publicare a volumului IX al ANALELOR USCh, 2013.

I. Aprobarea Raportului de autoevaluare a specialității Drept
Având în vedere că Ministerul Educației, în colaborare cu instituțiile abilitate pentru exercițiul
acreditării academice a specialităților din învățământul superior, urmează, până în luna martie a
anului curent, să precizeze indicatorii potrivit cărora specialitățile domeniului Drept vor fi
obligate să elaboreze rapoartele de autoevaluare, s-a convenit prin consens că subiectul privind
aprobarea Raportului de autoevaluare a specialității Drept va fi examinat la una dintre ședințele
următoare ale Senatului, oferind, eventual, posibilitatea responsabililor pentru întocmirea
raportului, de la Facultatea de Drept și Administrație Publică, să coreleze conținutul raportului cu
cerințele ce urmează să fie anunțate.

II. Aprobarea candidatului la Bursa Senatului pentru sem. II al anului de studii 2013-2014.
Examinând dosarul studentei, Șeghera Irina, candidat pentru oferirea Bursei Senatului,
înaintat de către Decanatul Facultăţii de Drept și Administrație Publică, apreciind reușita
academică, implicarea studentei în viaţa universitară, activitatea ştiinţifică și extraccuriculară,
luând în consideraţie referinţa dirigintelui de grupă şi scrisoarea de recomandare, înaintată din
partea Consiliului Facultăţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
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1. Se aprobă acordarea Bursei Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul, pentru semestrul II al anului de studii 2013-2014, studentei Facultăţii de Drept
şi Administrație Publică, specialitatea Drept, gr.D-1201, Șeghera Irina.
III. Aprobarea valorii taxei de cazare în cămin pentru anul 2014.
În conformitate cu Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine, specificată în
anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2007; pe temeiul calculului efectuat
potrivit formulei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2007 cu privire la taxele de
cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ secundar profesional, de specialitate,
superior şi din domeniul ştiinţei şi inovări, precum urmează: numărul de locuri, N – 308;
constatând că:
pentru locatarii căminului - studenți la ciclul I (studii superioare de licență) cu finanțare
de la bugetul de stat și în bază de contract, se prezintă următorul calcul:

  1530 , 0

 Cb  20 % Cc

 40 %  : 10  198 lei/lună.
T  
 40 %  : 10  
308
N




pentru locatarii căminului - studenți la ciclul II (studii superioare masterat) cu finanțare
de la bugetul de stat, se prezintă următorul calcul:
  1530 , 0

 Cb  20 % Cc

 50 %  : 10  248 lei/lună.
T  
 50 %  : 10  
308
N




pentru locatarii căminului studenții-masteranzi (ciclul II) cu finanțare în bază de contract:
  1530 , 0

 Cb  20 % Cc

 100 %  : 10  496 lei/lună.
T  
 100 %  : 10  
308
N




pentru alte categorii de locatari:
  1530 , 0

 Cb  20 % Cc

 100 %  : 12  414 lei/lună.
T  
 100 %  : 12  
308
N




Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se confirmă taxa de cazare pentru anul 2014 în mărime de 198,0 lei - pentru studenții
ciclului I, 248,0 lei - pentru studenții-masteranzi (ciclul II) cu finanțare de la bugetul de
stat, 496,0 lei - pentru studenții-masteranzi (ciclul II) cu finanțare în bază de contract și de
414,0 lei pentru alte categorii de locatari.
2. Administrația USC va coordona cu Ministerul Educației cuantumul taxelor aprobate.
IV. Anunțarea concursului pentru ocuparea posturilor de decan.
În baza Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea
organelor de conducere în instituţiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin
ordinul Ministerului Educației nr. 697 din 04 noiembrie 2011,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
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1. Se anunţă concursul pentru ocuparea posturilor de decan al facultății, precum
urmează:
 Facultatea de Filologie și Istorie;
 Facultatea de Drept și Administrație publică;
 Facultatea de Economie, Informatică și Matematică.
2. Decanul 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.
3. Fiecare candidat la postul de decan trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) să fie cetăţean al Republicii Moldova;
b) să posede grad şi titlu ştiinţific în domeniul respectiv sau înrudit;
c) să cunoască limba de stat, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul
Republicii Moldova;
d) să aibă funcţia de bază la facultate;
e) să prezinte un program privind activitatea unităţilor corespunzătoare;
f) să nu depăşească vârsta de pensionare.
4. Termenul de înregistrare a candidaţilor este de 2 săptămâni de la anunţarea concursului.
5. Pentru a fi înregistrat, candidatul la postul de decan trebuie să depună la Comisia de
Concurs următoare acte:
a) curriculum vitae;
b) programul managerial pe care candidatul îl propune;
c) copia buletinului de identitate;
d) declaraţia privind cunoaşterea limbii de stat;
6. Candidaturile la postul de decan sunt propuse de catedrele facultăţii, Consiliul
facultăţii, comitetele sindicale din cadrul facultăţii sau de o persoană didactică titulară la
facultatea respectivă din rândul membrilor catedrelor facultăţii.
7. Se constituie Comisia de Concurs a Senatului pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor în postul de decan, în următoarea componenţă:
 Certan Ion, dr., conf. univ., prorector activitate didactică şi calitate, Preşedinte
 Lazăr Angela, şef Serviciu Resurse Umane, secretar
 Șavga Magda, lector superior univ., șef al Catedrei de drept
 Miron Oxana, dr., conf.univ., șef al Catedrei de finanțe și evidență contabilă
 Fuciji Marianna, lector superior univ., șef al Catedrei de limbi moderne
 Dunas Tudor, șef Secția studii
 Balțatu Ludmila, dr., conf.univ., șef Catedra de Filologie Română
 Babără Natalia, studentă în anul IV, Facultatea de Drept și Administrație Publică
 Cocetov Alexandru, student în anul IV, Facultatea de Filologie și Istorie

8. Comisia de Concurs își va desfășura activitățile și va organiza concursul în
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi
alegerea organelor de conducere în instituţiile de învățământ superior din Republica Moldova,
aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 697 din 04 noiembrie 2011.
9. În scopul organizării Adunărilor generale ale facultăților, Comisia de concurs:
- va aproba componența nominală a corpului didactico-științific angajat în funcții de
bază la catedrele facultăților;
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-

va stabilii cota de participare la Adunarea generală a studenților facultății, conform
prevederilor Regulamentului numit;
va organiza adunări ale studenților facultății respective în scopul desemnării
reprezentanților studenților în Adunarea generală a facultății.

10. Comisia de concurs va informa prin afișaj și plasare pe pagina web a USC despre
toate etapele concursului pentru ocuparea postului de decan, conform prevederilor
Regulamentului.
11. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea organelor de
conducere în instituţiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul
Ministerului Educației nr. 697 din 04 noiembrie 2011, va fi repartizat pe suport de hârtie la catedre
și plasat în versiune electronică pe pagina web a USC.
12. Se modifică Regulamentul Facultății și Catedrei Universității, aprobat prin hotărârea
Senatului USC la 24 aprilie 2007 ( proces verbal nr. 11) și modificat la 22 iunie 2011 (proces
verbal nr. 09), precum urmează:
a) se abrogă Capitolul VI. Alegerea Consiliului Științific, Capitolul VII. Alegerea decanului
facultății, Capitolul VIII. Alegerea șefului de catedră, Capitolul XI. Dispoziții finale.
b) Capitolul V. Alegerea în organele și funcțiile de conducere se completează cu art. 5.3 în
următoarea redacție:
„ 5.3. Alegerea în organele și funcțiile de conducere ale facultății și catedrei se desfășoară
în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea
organelor de conducere în instituţiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin
ordinul Ministerului Educației nr. 697 din 04 noiembrie 2011”.
V. Aprobarea Planului de activități consacrate împlinirii a 15 ani de activitate a USCh.
Urmare a examinării subiectului privind planificarea activităților de marcare a împlinirii,
la 07.06.2014, a 15 ani de la fondarea Universității, apreciind propunerile parvenite din partea
Facultăților și a Biroului Senatului, specificând amploarea și însemnătatea activităților proiectate
și având în vedere posibilitățile organizatorice și financiare ale instituției,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă ca bază Planul activităților consacrate aniversării a 15 ani de la fondarea
Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, potrivit proiectului anexat.
Proiect
PLANUL ACTIVITAȚILOR
CONSACRATE ANIVERSĂRII A 15 ANI DE LA FONDAREA UNIVERSITĂȚII DE
STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
Nr.
d/o
1.

Denumirea activității
Ateliere de perfecționare a metodicii
predării cursurilor la specialitățile
Psihopedagogie și Pedagogie Socială și
Pedagogia Învățământului Primar și
Pedagogie Preșcolară, cu participarea
experților Universității ”Babeș-Bolyai”din
Cluj-Napoca, România, pentru studenții și

Data / perioada
desfășurării

Persoana
responsabilă

martie

Axentii Victor,
decanul Facultății de
Filologie și Istorie,
Catedra de Pedagogie
și Psihologie
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cadrele didactice ale USC

1.

Decada sportului studențesc
consacrată aniversării a 15-a de la
fondarea USC

2.

Ziua Ușilor deschise (pentru
absolvenții liceelor și colegiilor) și
Târgul locurilor de muncă (pentru
absolvenții ciclurilor I și II)
Expoziția cărților (monografii,
manuale, note de curs, materialele
conferințelor, anale, reviste) elaborate
de corpul didactico-științific al USC
Ședința festivă a Senatului și
Decernarea titlului onorific „Doctor
Honoris Causa”
Conferința științifico-practică
internațională „Perspectivele și
problemele integrării în Spațiul
European al Învățământului Superior”
Adunarea festivă a colectivului USC
consacrată aniversării a 15-a de la
fondarea USC

3.

4.

5.

6.

12 – 24 mai 2014

23 mai 2014

23 mai – 6 iunie 2014

Danilceac Oleg,
prorector activitate
educativă și
extracurriculară
Danilceac Oleg,
prorector activitate
educativă și
extracurriculară
Ponomariov Natalia,
Directorul bibliotecii

4 iunie 2014

Popa Andrei, rector,
președintele Senatului

5 iunie 2014

Cornea Sergiu,
prorector activitate
științifică și relații
internaționale
Comitetul de
organizare

6 iunie 2014

Concert
VI. Aprobarea spre publicare a volumului IX al ANALELOR USCh, 2013.
Urmare a examinării materialelor înaintate spre publicare în volumul IX al ediţiei
universitare continue – ANALELE USC, anul 2013, având în vedere aprobarea lor în cadrul
ședințelor catedrelor de profil şi Comisia Metodico - Ştiinţifică, precum şi avizul pozitiv al
recenzenţilor,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
5. Se aprobă spre editare Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din
Cahul, volumul IX, 2013 (Lista materialelor se anexează).
Proces verbal nr. 05
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 27 februarie 2014
Agenda ședinței:
1. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale USC în anul 2013 și aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2014
– cu privire la statele de personal pentru anul 2014;
– cu privire la taxele de studii pentru cursuri de formare continuă și instruire la
catedra militară.
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2. Bilanțul activității de cercetare pe anul 2013 și aprobarea Planului de cercetare pe anul
2014.
3. Evaluarea activităților de organizare, monitorizare și apreciere a stagiilor de practică și
perspectivele stabilirii parteneriatelor sociale în vederea creării bazelor de practică
4. Cu privire la anunțarea Concursului de ocupare a posturilor didactice.
I. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale USC în anul 2013 și aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
S-a decis:
Urmare a audierii și examinării raportului privind gestiunea resurselor financiare ale
instituției în anul 2013 și a proiectului de buget pentru anul 2014, coordonate de către Comisia
Senatului în probleme de administrare, gestiune a patrimoniului și dezvoltare socială; accentuând
necesitatea racordării taxelor de studii la cheltuielile instituției per student/cursant și a
identificării modalităților legale suplimentare de completare a veniturilor Universității, având în
vedere perspectivele situației financiare a instituției în contextul sporirii prețurilor și a
devalorizării monedei naționale, concretizând statele de personal al instituției pentru anul 2014,
Senatul Universității „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă raportul Serviciului economic privind executarea bugetului USC pentru anul
2013, prezentat de rectorul USC, dr.hab., conf.univ., Andrei Popa.
2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al USC pentru anul 2014.
3. Se aprobă valoarea taxei de studii pentru cursurile de recalificare și perfecționare,
instruire catedra militară (învăţământ de zi şi seral), pentru anul 2014 după cum urmează:
Nr.
d/o

Codul
specialităţii

Denumirea
specialităţii

Durata,

Numărul de
ore pentru 1
an

Unitatea
de
măsură,
persoana

Cuantumul
plăţii anual, lei

1
2

361.1
363.1

Contabilitate

2(doi) ani
2(doi) ani

561
575

una
una

4000
4000

3
4
5

364.1
381.1
141

Finanţe şi bănci
Drept
Perfecţionarea şi
reciclarea cadrelor
(programe
multidisciplinare)

2(doi) ani
2(doi) ani
18 zile

561
533
144

una
una
una

4000
4000
800

6

141

Modulul
psihopedagogie

90 zile

600

una

1100

7

141

Managmentul
instituţiilor
educaţionale

90 zile

600

una

1100

8

100182

Infanterie
motorizată

4 (patru) luni

340

una

2500

Business şi administrare

4. Se stabilește perceperea valorii taxelor de studii indicate în p.3 al prezentei hotărâri
începând cu 01 ianuarie 2014.
5. Se aprobă statele de personal al Universității pentru anul 2014 ( a se vedea anexa)
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
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II. Bilanțul activității de cercetare pe anul 2013 și aprobarea Planului de cercetare pe anul
2014.
Urmare a examinării Raportului privind rezultatele activității de cercetare științifică în
USC, obținute pe parcursul anului 2013, 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 2013, reieșind din
situația existentă și având în vedere importanța strategică a cercetării științifice pentru instituție
și pentru fiecare cadru didactic universitar,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
CONSTATĂ:
1. În anul 2013 Universitatea a editat două volume cu caracter științific:
 Conferinţa ştiinţifico-didactică Impactul europenizării asupra didacticii şi cercetării
în învăţământul superior, Cahul 30 octombrie 2013
 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
Volumul IX
2. A continuat editarea Buletinului științific al USC. Seria Științe economice
3. Au fost organizate, în cadrul universității, două conferințe științifice:
 Potențialul raionului Cahul: situația actuală și perspective de utilizare eficientă a
acestuia (20 februarie, 2013)
 Impactul europenizării asupra didacticii și cercetării în învățământul superior (30
octombrie, 2013)
4. Cadrele didactice au avut peste 100 participări la conferințe științifice naționale și
internaționale
5. Cadrele didactice au publicat în total 122 articole științifice.
TOTODATĂ:
Având în vedere aspirația Universității de a deveni instituție de însemnătate regională,
Senatul atestă impunerea cu necesitate a unor acțiuni hotărâtoare pentru promovarea domeniului
Știință în activitatea universitară, între care:
– antrenarea tuturor cadrelor didactice în activitatea de cercetare;
– mobilizarea eforturilor, la nivel de catedre și decanate pentru obținerea, în viitorul
apropiat a acreditării științifice a instituției;
– organizarea în cadrul Universității a Centrelor (laboratoarelor, echipelor, etc.) de
cercetare;
– realizarea consecventă a măsurilor necesare pentru obținerea acreditării de către
CNAA a publicațiilor Universității;
– perceperea realizărilor în cercetare și a prestației academice drept criterii definitorii
în promovare.
HOTĂRĂȘTE:
1. Se i-a act de raportul privind rezultatele activității de cercetare științifică în USC,
obținute pe parcursul anului 2013, prezentat de către dr., conf. univ., Cornea Sergiu,
prorector cu activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale.
2. Se pune în sarcina șefilor de catedre și a decanilor facultăților realizarea următoarelor
obiective:
 Identificarea şi iniţierea de colaborări în Spaţiul European al Cercetării. O direcţie de
acţiune o constituie sprijinirea strategiilor de integrare europeană şi euro-atlantică prin
derularea unor programe internaţionale şi dezvoltarea colaborării academice şi ştiinţifice
cu organizaţii partenere din Europa.
 Abordarea problemelor științifice și de cercetare la nivel european, în contextul
perspectivelor integrării în Spațiul European al Cercetării.
 Inițerea unor colaborări cu sectorul privat în vederea antrenării acestuia în susținerea
activității de cercetare, dar și a identificării unor surse de consolidare a independenței
financiare universitare.
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 Valorificarea în predare a cercetărilor ştiinţifice realizate în universitate pentru creșterea
atractivității specialităților oferite de universitate.
 Valorificarea prin publicare a rezultatelor cercetărilor: fiecare facultate să-și assume
editarea unei reviste de specialitate cu apariţie cel puţin trimestrială (sau a unei serii de
Anale universitare, cu apariție semestrială) care să fie măsura obiectivă a activităţii de
cercetare; să se urmărească prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul unor conferințe
naționale și internaționale.
 Antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.
 Atragerea de fonduri publice şi private pentru finanţarea cercetării, stabilirea
mecanismelor de facilitare a accesării fondurilor europene destinate cercetării, dezvoltării
învăţământului de nivelul al doilea- masterat și consolidării legăturilor cu piaţa muncii.
 Crearea centrelor de cercetare şi elaborarea măsurilor de consolidare a acestora;
elaborarea programului de activitate a Centrelor respective, preconizat pentru următorii
3-5 ani, astfel încât, la sfârşitul acestei perioade, să devină centre de excelenţă acreditate
naţional şi să aibă parteneriate de colaborare la nivel internaţional.
 Identificarea şi înfiinţarea unor centre de consultanţă, care ulterior să fie integrate într-un
„parc ştiinţific”.
 Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor cercetării potrivit următoarelor componente:
 Implementarea sistemului electronic de monitorizare a activităţii de cercetare şi a
publicaţiilor.
 Performanţe în cercetare evaluate de CNAA.
3. Se aprobă Planul activității de cercetare științifică al Universității pentru anul 2014.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Evaluarea activităților de organizare, monitorizare și apreciere a stagiilor de practică
și perspectivele stabilirii parteneriatelor sociale în vederea creării bazelor de practică.
S-a decis:
Ca rezultat a ascultării şi a examinării rapoartelor prezentate de către șefii de practică:
Barbă Măria, Facultatea de Filologie şi Istorie; Podbeglîi Anatol, Facultatea de Economie,
Informatică şi Matematică; Ciudin Oxana, Facultatea de Drept şi Administraţie public și a
coraportului grupului de lucru al Comisiei Senatului în problemele calității procesului de studii
prezentat de prorectorul activitate didactică şi calitate, Certan Ion, dr., conf. univ.,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
CONSTATĂ:
1. În scopul realizării Hotărârii Senatului din 21 iunie 2012 Cu privire la stagiile de
practică ale studenţilor USC, a fost elaborat, aprobat de către Senat la 23 aprilie 2013 şi a
intrat în vigoare noul Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea
stagiilor de practică a studenţilor în cadrul Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul (ciclul I licenţă şi ciclul II masterat). Stagiile de practică ale
studenţilor se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile
Regulamentului.
2. Șefii de practică şi decanatele facultăţilor îşi orientează activităţile spre accentuarea
suportului metodologic şi logistic, semnarea contractelor pentru toate tipurile de practică,
elaborarea programelor curriculare privind stagiile de practică, monitorizarea şi evaluarea
stagiilor de practică din perspectivele stabilirii parteneriatelor sociale în vederea creării
bazelor de practică, lărgirea şi aprofundarea bazei existente pentru promovarea calitativă
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a stagiilor de practică a studenţilor, perfectarea şi păstrarea în condiţii bune a
documentaţiei privind stagiile de practică la catedre.
3. Facultatea de Filologie şi Istorie, în colaborare cu şcolile de aplicaţie din oraşul Cahul a
reuşit să pună bazele, în aceste şcoli, a Centrelor/Laboratoarelor specializate, menite să
asigure calitatea stagiilor de practică a studenţilor, o parte dintre care vor fi solicitaţi să
lucreze în aceste instituţii.
TOTODATĂ:
1. Se atestă prezența unor probleme în ceea ce priveşte încheierea contractelor privind
organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică a studenţilor de la
specialităţile economice, administrative şi inginereşti, ciclul I licenţă şi ciclul II masterat,
la fel, anumite dificultăți în relația dintre unităţile economice şi administrative din zona
de sud şi din republică şi studenţii de la ciclul II masterat şi de la domeniul 22. Ştiinţe
umanistice, privind promovarea stagiului de practică de cercetare în cadrul instituţiilor de
profil.
2. Curricula stagiilor de practică la unele specialități urmează a fi modernizată, inclusiv și
pentru stagiul practicii de licență/masterat.
3. Studenţii USCh nu beneficiază de consiliere privind ghidarea în carieră, din cauza lipsei
unui centru care să ghideze, inclusiv, repartiţia la stagiile de practică, să deschidă
colaborarea cu entităţile-bază de realizare a stagiilor de practică, să încheie contracte de
colaborare cu instituţiile de aplicaţie, să contribuie la organizarea de Târguri ale locurilor
de muncă, să monitorizeze traseul individual profesional al absolvenţilor şi, în baza
relaţiilor cu reprezentanţii pieţii muncii, să susţină tinerii cu aspiraţii profesionale şi
prosociale.
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Până la finele anului de studii 2013-2014, șefii de catedre vor asigura revizuirea
conceptului şi curricula existente a stagiilor de practică şi elaborarea conceptului şi
curricula stagiului de practică de licenţă/masterat la specialităţile ghidate, aducându-le în
corespundere cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor.
2. Se pune în sarcina şefilor de catedre să îmbunătăţească conţinutul dosarelor stagiilor de
practică a studenţilor şi să asigure buna întreţinere pe durata păstrării lor la catedră.
3. În scopul lărgirii bazei pentru stagiile de practică, administraţia Universităţii, decanatele
vor elabora şi vor încheia Contracte privind efectuarea stagiului de practică la toate
programele de studii universitare de licenţă/masterat şi Contracte de parteneriat social
cu instituţii de aplicaţie din zona de sud, dar şi din alte raioane şi localităţi din Republica
Moldova.
4. Administraţia Universităţii, în colaborare cu Direcţia Generală Învăţământ, va desemna
mijloacele necesare pentru amenajarea Centrelor practicii pedagogice în incinta şcolilor
de aplicaţie din oraşul Cahul (Liceele teoretice: “Ion Creangă”, “Mihai Eminescu”, “Ioan
Vodă”; scoala primară “A. Donici”) şi în alte instituţii de aplicaţie în care urmează a fi
deschise asemenea centre. Termen de realizare – până la 30.08.2014.
5. În scopul creării condiţiilor de consiliere privind ghidarea în carieră şi asistare a traseului
de formare profesională a studenţilor, colaborării cu bazele de aplicaţie, repartiţiei la
stagiile de practică şi monitorizării stagiilor de practică, facilitării încheerii contractelor
de colaborare cu instituţiile de aplicaţie şi celei a pieţei forţei de muncă, a fonda Centrul
pentru ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii. Regulamentul privind funcţionarea
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Centrului va fi elaborat de către un grup de lucru şi înaintat spre aprobarea Senatului în
una din şedinţele viitoare.
6. În scopul facilitării condiţiilor de angajare a absolvenţilor în câmpul muncii,
Universitatea va întreprinde măsuri pentru a organiza anual Târgul locurilor de muncă.
7. Având în vedere că angajarea şi integrarea în profesie a absolvenţilor este un indicator
deosebit de important al eficienţei şi calităţii activităţii didactice, Universitatea va iniţia şi
organiza, începând cu luna iulie 2014, procedura de monitorizare a gradului de angajare
în câmpul muncii a acestora.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: pro-26, împotrivă-0, abținut-3.
IV. Cu privire la anunţarea concursului de ocupare a posturilor didactice
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 Universității 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
Conferenţiar universitar – 3
Lector universitar -1
Catedra de Limbi Moderne
Conferenţiar universitar -1
Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
Profesor universitar - 1
Conferenţiar universitar – 3
Catedra de Pedagogie şi Psihologie
Profesor universitar - 1
Conferenţiar universitar – 1
Lector superior universitar – 2
Lector universitar – 3
Catedra de Economie şi Management
în Afaceri şi Servicii
Profesor universitar – 2
Lector universitar – 1

Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă
Lector superior universitar - 3
Lector universitar -1
Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
Profesor universitar – 1
Conferenţiar universitar – 1
Lector superior universitar – 2
Lector universitar - 2
Catedra de Matematică şi Informatică
Conferenţiar universitar – 1
Lector superior universitar -1
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Lector universitar - 1
Catedra de Ştiinţe Politice şi Administrative
Profesor universitar – 1
Conferenţiar universitar – 2
Catedra de Drept
Conferenţiar universitar – 2
Lector superior universitar – 2
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
 Saitarlî Natalia, lector superior univ., șef Catedra Științe politice și administrative
 Miron Oxana, dr., conf.univ., preşedintele Comitetului sindical
 Balţatu Ludmila, dr., conf.univ., şef Catedra Filologie Română
 Bîrlea Svetlana, dr., conf.univ., şef Catedra Ingineria şi Ştiinţe Aplicate
 Cornea Sergiu, dr., conf.univ., prorector activitate științifică și relații internaționale
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. 854 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 analitice, 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 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. Listele publicaţiilor, semnate de către Secretarul
ştiinţific al Senatului, vor fi avizate de prorectorul pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii
internaţionale.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: pro-27, împotrivă-1, abținut-1.
Proces verbal nr. 06
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 27 martie 2014
Agenda ședinței:
1. Cu privire la rezultatele implementării proiectelor internaționale la care USC este parte.
2. Aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la evaluarea calității cadrelor
didactice.
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3. Cu privire la aprobarea planurilor noi de studii și a modificărilor în planurile de studii
curente.
4. Aprobarea candidaturilor pentru conferirea titlului ”Doctor Honoris causa” al USC și a
Diplomei Cum Laude.
5. Alegeri în posturile de decan.
I. Cu privire la rezultatele implementării proiectelor internaționale la care USC este parte.
Urmare a ascultării și comentării informațiilor privind participarea Universității în
proiecte internaționale la care instituția este parte, analizând rezultatele obținute datorită
implementării lor și apreciind pozitiv beneficiile și oportunitățile pe care le obține instituția, în
general și cadrele didactice/studenții, în particular,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informațiile prezentate cu privire la rezultatele implementării proiectelor
internaționale la care Universitatea este parte.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la evaluarea calității cadrelor
didactice.
Urmare a examinării propunerilor de modificare și completare a Regulamentului USC
privind evaluarea cadrelor didactico-științifice, specificând importanța celor propuse și a
documentului în întregime, având în vedere raționamentele schimbărilor intervenite și aprobarea
lor,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul USC privind evaluarea calității cadrelor didactico-științifice cu
modificările și completările operate.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Cu privire la aprobarea planurilor noi de studii și a modificărilor în planurile de studii
curente.
Urmare a examinării propunerilor de modificare a planul de studii existent pentru
specialitatea Informatică /Fizică și a noului plan de studii pentru specialitatea Inginerie și
Management în transport (cu orientarea spre transportul terestru),
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă modificările operate în Planul de studii existent pentru specialitatea
Informatică /Fizică, potrivit anexei.
2. Se aprobă Planul de studii pentru specialitatea Inginerie și Management în transport (cu
orientarea spre transportul terestru).
Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează: pro-30, împotrivă-0, abținut-1.
IV. Aprobarea candidaturilor pentru conferirea titlului ”Doctor Honoris causa” al USC și
a Diplomei Cum Laude.
Ca rezultat al propunerilor înaintate în baza deciziilor respective ale Consiliului Facultății
de Economie, Informatică și Matematică și a Consiliului de Administrație al Universității,
apreciind înalt meritele profesionale și aportul la prosperarea științei, culturii, civilizației și la
întărirea relațiilor de colaborare și susținerii instituției,
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Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă candidatura prof.univ., dr.hab. în oenologie, membru titular al Academiei de
Științe a Moldovei, dlui Boris Găină, pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa
al USC.
2. Se aprobă candidatura Consulului General al României la Cahul, dna Gențiana Șerbu
pentru conferirea Diplomei Cum Laude din partea USC
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Alegeri în posturile de decan.
Urmare a ascultării Raportului Comisiei de Concurs cu privire la alegerile pentru
posturile de decani a facultăților universitare: Economie, Informatică și Matematică; Filologie și
Istorie; Drept și Administrație Publică,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Raportul Comisiei de Concurs cu privire la organizarea alegerilor pentru
ocuparea posturilor de decani la facultățile universitare: Economie, Informatică și
Matematică; Filologie și Istorie; Drept și Administrație Publică.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
S-a decis:
1. Se aprobă Comisia de numărare a voturilor în componența: Ghețivu Oxana, Bolocan
Dumitru, Donea Sofia.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Comisia de numărare a voturilor se convoacă în ședință pentru desemnarea președintelui și a
secretarului.
S-a decis:
1. Se desemnează în calitate de președinte al Comisiei de numărare a voturilor, dna Donea
Sofia.
2. Se desemnează în calitate de secretar al Comisiei de numărare a voturilor, dna Ghețivu
Oxana.
3. Se stabilește calitatea de membru al Comisiei de numărare a voturilor pentru dl Bolocan
Dumitru.
Procesul verbal nr.01 al ședinței Comisiei de numărare a voturilor se anexează.
Se dă citire procesul verbal nr.2 al Comisiei de numărare a voturilor (Procesul verbal nr.02 se
anexează).
Se anunță rezultatele votării pentru alegerea decanului Facultății de Drept și Administrație
Publică:
Au fost repartizate – 31 buletine,
Din urnă au fost extrase – 31 buletine
Și-au exprimat opțiunea:
Pro – 9, împotrivă-21, buletine nevalabile – 1.
S-a decis:
Urmare a desfășurării procedurii de alegere prin vot secret a candidatului la postul de
decan al Facultății de Drept și Administrație Publică și în temeiul rezultatelor votului exprimat,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă validarea rezultatelor alegerilor pentru ocuparea postului de decan al Facultății
de Drept și Administrație Publică.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
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Proces verbal nr. 07
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 22 mai 2014
Agenda ședinței:
1. Cu privire la completarea componenței Senatului (Informație: Cornea Sergiu, prorector,
președinte al Comisiei Electorale universitare).
2. Cu privire la activitatea Bibliotecii universitare în contextul strategiei de dezvoltare a
Universității pentru perioada 2012-2016 (Raportor: Ponomariov Natalia, director al
Bibliotecii).
3. Aprobarea planurilor noi de studii și a modificărilor în planurile de studii curente
(Informație: Certan Ion, dr., conf.univ., prorector activitate didactică și calitate).
4. Cu privire la modificarea Regulamentului privind elaborarea tezei de master.
5. Cu privire la metodologia Admiterii 2014 (Informație: Popa Andrei, dr. hab., conf.univ.,
rector).
6. Cu privire la decernarea Diplomei Cum Laude, în baza recomandării Consiliului de
Administrație din 05.05.2014.
7. Cu privire la modul de acordare și cuantumul Bursei Senatului.
8. Cu privire la concursul de ocupare a posturilor didactice și alegerile în posturile
didactico-științifice de profesor universitar și conferențiar universitar (Comisia de
concurs).
I. Cu privire la completarea componenței Senatului.
S-a decis:
1. Se validează rezultatele alegerii dnei dr., lect.sup.univ., Bîclea Diana, în calitate de membru al
Senatului, din partea Facultății de Economie, Informatică și Matematică.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
A luat cuvântul:
1. Popa Andrei, dr. hab., conf. univ., rector, preşedinte al Senatului. Doamnelor și domnilor
senatori, cu privire la agenda ședinței de astăzi, se propune introducerea subiectului: Cu privire la
modificarea Regulamentului privind elaborarea tezei de master și se solicită schimbarea ordinii
examinării subiectelor.
Se aprobă prin consens.
II. Aprobarea planurilor noi de studii și a modificărilor în planurile de studii curente.
S-a decis:
Examinând cererile catedrelor: Drept; Științe Politice și Admnistrative; Istorie și Științe
Sociale; luând în consideraţie deciziile respective ale catedrelor și ale Consiliilor Facultăţilor cu
privire la operarea modificărilor ce se impun în planurile curente și necesitatea înaintării spre
aprobare a planurilor de studii pentru programe de licență și de masterat noi,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
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1. Se aprobă Planul de învățământ la Programul de masterat 38. Dreptul afacerilor
(profesionalizare), Domeniul general de studiu 38 Drept, 120 credite.
2. Se aprobă Planul de învățământ la Programul de licență 141.10/141.07 Istorie și
Geografie, învățământ de zi și cu frecvență redusă.
3. Se aprobă modificările operate în Planurile de învățământ, precum urmează:
a) în planul de învăţământ la programul de Masterat 31.Administraţia publică
a colectivităţilor locale se înlocuiește disciplina S.02.A.011 Politica vamală
a Uniunii Europene cu disciplina S.02. A.011 Relaţiile Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană; disciplina S.02.007 Politica de coeziune a UE cu disciplina
S.02.007 Dezvoltare regională.
b) în planul de învăţământ la programul de Masterat 31. Integrare europeană şi
politica de vecinătate se înlocuiește disciplina S.02.A.010 Politica vamală a
Uniunii Europene cu disciplina S.02.A.010 Relaţiile Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană; disciplina S.02.007 Politica de coeziune a UE cu disciplina
S.02.007 Dezvoltare regională.
4. Se respinge hotărârea Catedrei de Istorie şi Ştiinţe Sociale şi a Consiliului
Facultăţii de Filologie şi Istorie privind operarea modificărilor în Planul de
învăţământ la programul de licenţă 141.10-141.15 Istorie şi Educaţie civică,
pe motiv că nu este argumentată corespunderea necesităţii modificărilor cu
cerinţele Cadrului Naţional al Calificărilor.
5. Se respinge hotărârea Catedrei de Ştiinţe Politice şi Administrative şi a
Consiliului Facultăţii de Drept şi Administraţie publică cu referinţă la
operarea modificărilor în Planul de învăţământ la programul de licenţă
313.1 Administraţia publică, privind înlocuirea disciplinei U.02.A.017
Republica Moldova între Orient şi Occident cu disciplina Metodologia cercetării
ştiinţifice pe motiv că:
a) în conformitate cu prevederile Planului cadru, disciplina Metodologia
cercetării ştiinţifice este, recomandată pentru programele de Masterat (cod F
sau S) şi, deci, nu poate forma un pachet cu disciplina U.02.A.016 Destinul
european al Republicii Moldova, de orientare socio-umanistică la ciclul I
Licenţă (cod U), propusă în regim de opţiune (A).
b) în conformitate cu Hotărârea Senatului din 10 mai 2012, Proces verbal nr.
06, p. II.6, „Catedrele vor include în planurile de învăţământ la toate
specialităţile ghidate, unitatea de curs „Destinul european al Republicii Moldova
/Republica Moldova între Orient şi Occident”, în volum de 2 credite de studiu, cu
60 ore, inclusiv 30 ore contact direct şi 30 ore lucru individual, cu statut
opţional, componenta de orientare socio-umanistică, cod U”.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Cu privire la modificarea Regulamentului privind elaborarea tezei de licență/masterat
S-a decis:
Urmare a examinării propunerii de modificare a Regulamentului privind elaborarea tezei de
licență/masterat, prin înlăturarea cerinței de prezentare a recenziei din afară pentru teza de masterat,
luând în considerație rațiunile acestei propuneri,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind elaborarea tezei de licență/masterat prin
omiterea sintagmei „și o recenzie din…” din p.23 și a anexei VII, excluzând obligativitatea
recenziei din partea specialistului, din afara instituției, pentru teza de masterat.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
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IV. Activitatea Bibliotecii Universitare în contextul strategiei de dezvoltare a Universităţii
pentru perioada 2012 – 2016.
S-a decis:
În urma audierii raportului despre activitatea Bibliotecii Universitare în contextul strategiei de
dezvoltare a Universităţii pe anii 2012-2016, prezentat de către Natalia Ponomariov, directorul
Bibliotecii, s-a constatat că Biblioteca Universitară a obţinut rezultate satisfăcătoare în vederea
completării suporturilor de informaţie atât în format tradiţional cât şi în format electronic, fondurile
ei s-au completat cu:
- colecţii de carte prin achiziţii, schimb interbibliotecar şi donaţii,
- accesul la bazele de date EBSCO, MoldLex precum şi asigurarea accesului la încă 5 baze de
date noi.
A fost asigurată instruirea bibliotecarilor prin participarea la cursuri de formare continuă, la diverse
întruniri profesionale şi sprijinirea, orientarea bibliotecarilor pentru obţinerea gradelor de calificare.
Totodată Biblioteca Universitară şi-a intensificat relaţiile de colaborare cu alte biblioteci
universitare din ţară, dar şi peste hotare.
În acelaşi timp, pornind de la situaţia prezentată, s-a constatat că sunt probleme cu care se confruntă
Biblioteca Universitară cum ar fi: utilizarea insuficientă a serviciilor informaţionale oferite de
bibliotecă şi interesul scăzut din partea utilizatorilor. Dinamismul şi activitatea profesională din
domeniul biblioteconomic a angajaţilor bibliotecii trebuie să fie la un nivel mult mai ridicat ş. a. În
scopul optimizării activităţilor Bibliotecii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul:
HOTĂRĂŞTE:
1.
Se indică realizarea continuă și consecventă de către Biblioteca universitară a
obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare instituțională, prevăzute pentru
anii 2012-2016, în vederea satisfacerii cerinţelor şi rigorilor corespunzătoare
subdiviziunii;
2.
Se stabileşte dezvoltarea și multiplicarea în continuare a relaţiilor de colaborare
cu alte biblioteci universitare, din țară și din afară, în scopul preluării bunelor
practici în domeniul biblioteconomic și aplicării lor în biblioteca Universității;
3.
Directorul Bibliotecii împreună cu șefii de catedre vor identifica posibilitățile
colaborării eficiente între bibliotecă şi cadrele didactice pentru a identifica și
preveni problemele, precum şi a motiva beneficiarii pentru utilizarea surselor
informaţionale disponibile, atât pe suport electronic cât şi pe suport tradiţional;
4.
Directorul bibliotecii va identifica modalitățile de diversificare a serviciilor
prestate de bibliotecă și de modernizare a formelor şi metodelor de activitate,
asumându-și responsabilitatea pentru dezvoltarea
colecţiilor pe suport
electronic și atragerea mijloacelor (inclusiv financiare) pentru îmbunătățirea
continuă a activității Bibliotecii universitare
V. Cu privire la metodologia Admiterii – 2014
S-a decis:
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul superior, ciclul I – studii superioare de licență cu modificările și completările aprobate
prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr. 2-1 din 24 aprilie 2014 și cu necesitatea
conformării la cerințele Ordinului nr. 369 al Ministerului Educației din 06 mai 2014 cu privire
organizarea sesiunii de Admitere – 2014,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Pentru sesiunea de admitere – 2014 rămâne în vigoare metodologia admiterii la studii
superioare de licenţă, reflectată în pp.45-47 ale Regulamentului de organizare şi
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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.
2. Se aprobă modificările și completările ce se impun în Regulamentul de organizare și
desfășurare a admiterii la studii superioare de licență (ciclul I) în Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, din 20 iunie 2013, precum urmează:
– excluderea punctelor 12-16; 27 g); remarcii Atenție de la finele p.27;
– completarea p.23 cu următoarea sintagmă: Candidații au dreptul să se înscrie la
concursul de admitere concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de
formare profesională, la una sau la mai multe instituții de învățământ superior, dar
vor fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de
învățământ superior din cele pentru care au optat și în continuare după textul din
regulament; p.27 după litera a) cu sintagmele: copia buletinului de identitate cu fișa
de însoțire, și copia adeverinței de premilitar sau a livretului militar; după p.27 se
plasează Notă cu următorul conținut: Copiile documentelor menționate mai sus,
avizate, în baza originalelor, de către Comisia de Admitere, se vor anexa la cererea
de înscriere la concurs;
– se perfectează numerotarea punctelor și subpunctelor Regulamentului în conformitate
cu modificările și completările operate.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VI. Cu privire la decernarea Diplomei Cum Laude, în baza recomandării Consiliului de
Administrație din 05.05.2014.
S-a decis:
În conformitate cu decizia Consiliului de Administrație din 05.05.2014 (proces verbal nr.15)
privind recomandarea spre aprobare de către Senat a candidaturii dlui Axentii Victor, dr., conf.
univ., pentru decernarea Diplomei cum Lauda a USC, apreciind prestaţia de cadru didactic şi
contribuţia dumnealui în organizarea și desfășurarea activității Facultății de Filologie și Istorie,
pe care a demonstrat-o pe parcursul celor două mandate de decan a facultății,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă candidatura dlui Axentii Victor, doctor în filologie, conferențiar universitar la
Catedra de filologie română, pentru conferirea Diplomei Cum Laude a USC, apreciind
activitatea prodigioasă a dumnealui în funcția de decan al Facultății de Filologie și Istorie
pe parcursul anilor 2002-2014.
2. Se stabilește înmânarea Diplomei în cadrul Ședinței festive din 06 iunie 2014.
VII. Cu privire la modul de acordare și cuantumul Bursei Senatului.
S-a decis:
Examinând problema privind modul de acordare și valoarea Bursei Senatului, având în
vedere caracterul stimulativ al acestei burse, alături de bursele nominale oferite de instituțiile
statului, concretizând avantajul acordării Bursei Senatului unei singure persoane pentru întreg
anul de studii; luând în considerație recomandarea Consiliului de Administrație din 05.05.2014
(process verbal nr.15) privind ajustarea valorii Bursei Senatului la nivelul valorii Bursei
Guvernului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabilește modul de acordare a Bursei Senatului pe durata întregului an de studii,
identic modului de acordare a burselor nominale oferite de instituțiile superioare ale
statului.
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2. Se aprobă mărimea valorii Bursei Senatului de 1000 (una mie) lei, începând cu 01
septembrie 2014, potrivit cu recomandarea Consiliului de Administrație din 05.05.2014
(proces verbal nr.15).
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VIII. Cu privire la concursul de ocupare a posturilor didactice și alegerile în posturile
didactico-științifice de profesor universitar și conferențiar universitar
S-a decis:
Urmare a audierii Raportului Comisiei de Concurs privind organizarea și desfășurarea
concursului de ocupare a posturilor didactice și a desfășurării alegerilor pentru posturile
didactico-științifice de profesor universitar și conferențiar universitar,
Senatul universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
I. Se aprobă raportul preşedintelui Comisiei de Concurs privind alegerile pentru suplinirea
posturilor didactice şi de conducere în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul.
II. Se recunoaşte activitatea Comisiei de Concurs privind organizarea şi desfăşurarea
concursului, ca fiind corectă, fără abateri de la prevederile Regulamentului.
III. Se validează rezultatele alegerilor, efectuate de către Senat şi se declară aleşi în posturile
didactice precum urmează:
1. Popa Andrei, profesor universitar la Catedra de Ec. şi Management în Afaceri şi Servicii;
2. Axentii Victor, conferenţiar universitar la Catedra de Filologie Română;
3. Bîclea Diana, conferenţiar universitar la Catedra de Matemetică şi Informatică;
4. Cornea Valentina, conferenţiar universitar la Catedra de Ştiinţe Politice şi Adm.;
5. Fabian Denis, conferenţiar universitar la Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale.
IV. Se validează rezultatele alegerilor, petrecute de către Consiliile Facultăţilor şi se declară
aleşi în posturile didactice persoanele precum urmează:
1. Şavga Magdina, lector superior universitar la Catedra de Drept;
2. Savva Silvia, lector superior universitar la Catedra de Drept;
3. Donea Sofia, lector superior universitar la Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă;
4. Chironachi Corina, lector superior universitar la Catedra de Fin. şi Evidenţă Contabilă;
5. Podbeglîi Anatolie, lector superior universitar la Catedra de Fin. şi Evidenţă Contabilă;
6. Popovici Ilona, lector superior universitar la Catedra de Matematică şi Informatică;
7. Todorov Maxim, lector universitar la Catedra de Drept.
8. Iuzu Iulianna, lector universitar la Catedra de Pedagogie şi Psihologie;
9. Mihăilescu Natalia, lector universitar la Catedra de Pedagogie şi Psihologie;
10. Radu Corina, lector universitar la Catedra de Pedagogie şi Psihologie;
11. Grosu Liliana, lector universitar la Catedra de Filologie Română.
12. Şchiopu Irina, lector universitar la Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă;
13. Antohi Ludmila, lector universitar la Catedra de Ec. şi Manag. în Afaceri şi Servicii.
V. Se obligă şefii catedrelor, atunci când înaintează la concurs posturi vacante, să fie însoţite
de lista disciplinelor/cursurilor pe care le acoperă postul dat.
Proces verbal nr. 08
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
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din 19 iunie 2014
Agenda ședinței:
1. Bilanțul activității educative și extracurriculare pe anul 2013-2014 (Raportor: Danilceac
Oleg, prorector activitate educativă și extracurriculară).
2. Aprobarea modificărilor în planurile de învățământ la Programele de licență și de
masterat curente (Informație: Certan Ion, dr., conf.univ., prorector activitate didactică și
calitate)
3. Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2014-2015 (Informație: Popa Andrei,
dr. hab., prof.univ., rector)
4. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit (Informație: decanii facultăților, Bîrlea
Svetlana, dr.conf.univ., Chironachi Vladimir, lect.sup., Ilicciev Maxim, lect.sup.).
5. Aprobarea Planului de activitate a Senatului în anul universitar 2014-2015 (Informație:
Popa Andrei, dr. hab., prof.univ., rector).
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
I. Bilanţul activităţii educative şi extracurriculare pe anul 2013-2014
S-a decis:
Ascultând şi examinând raportul cu privire la bilanţul activităţii educative şi
extracurriculare pe anul 2013-2014, având în vedere problemele identificate şi abordate,
conştientizând importanţa implicării studenţilor în procesul extracurricular pentru crearea unor
specialişti activi social,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se i-a act de raportul prorectorului pe activitate educativă şi extracurriculară şi se
apreciază activitatea ca satisfăcătoare.
2. Se pune în sarcina prorectorului (Danilceac Oleg), decanilor (Bîrlea Svetlana, Ilicciev
Maxim, Chironachi Vladimir) să se organizeze în anul universitar 2014-2015 activităţi
extracurriculare în conformitate cu Planul de Activitate a Ministerului Educaţiei pentru
anul 2014, a programului naţional privind sănătatea, a Strategiei naţionale cu privire la
combaterea corupţiei în societate şi a Strategiei naţionale pentru tineret, precum și vizite
de documentare și instruire în Biblioteca Universității.
3. Activităţile menţionate în punctul 2 vor fi incluse în planurile de activitate a Facultăţilor
şi pe Universitate.
4. Se recomandă atragerea şi implicarea în acţiunile preconizate a specialiştilor din
domeniu.
5. Se pune în sarcina curatorilor grupelor academice să planifice şi să organizeze cel puţin
una activitate dedicată formării profesionale şi construcţiei carierei.
6. Se recomandă Facultăților universitare să întocmească orare ale activităților
extracurriculare pe serii și grupe academice.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat, precum urmează:
pro-23, împotrivă-0, abținut-2 (Axenti I., Fuciji M.)
II. Aprobarea modificărilor în planurile de învățământ la Programele de licență și de
masterat curente.
S-a decis:
În conformitate cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor şi cerinţelor Planuluicadru privind elaborarea planurilor de învăţământ;
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Având în vedere necesităţile pieţii muncii în ceea ce priveşte pregătirea profesorilor de
istorie şi educaţie civică în corelare cu cerinţele standardelor profesionale;
În interesul ajustării planului de învăţământ la specialitatea dublă Istorie şi educaţia
civică la Curriculum naţional la educaţia civică;
Precizând echilibrarea numărului de credite conform planului-cadru şi anume
specialitatea de bază şi secundară va constitui, respectiv, 60 la sută şi 40 la sută;
În temeiul deciziei Catedrei de Istorie și Științe Sociale din 16.06.2014 și a Consiliului
Facultății de Filologie și Istorie din 17.06.2014 privind operarea de modificări în planul de
învăţământ pentru specialitatea dublă 141.10/141.15 Istorie şi educaţia civică,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările operate în Planul de învățământ la Programul de licență
141.10/141.15 Istorie şi educaţia civică, precum urmează:
Disciplina S.02.O.016 Teoria generală a dreptului, se înlocuieşte cu disciplina S.02.O.016 Omul
şi societatea;
Disciplina S.02.O.017 Dreptul civil, se înlocuieşte cu disciplina S.02.O.017 Şcoala şi
comunitatea;
Disciplina S.03.O.021 Drept penal, se înlocuieşte cu disciplina S.03.O.021 Modul: Elemente de
drept public; Elemente de drept privat;
Disciplina S.04.O.029 Metodologia documentării istorice și a redactării lucrărilor științifice de
specialitate va fi denumită S.04.O.029 Metodologia cercetării istorice;
Disciplina S.04.O.031 Drept constituţional şi instituţii publice, se înlocuieşte cu disciplina
S.04.O.031 Educaţia pentru o societate democratică;
Disciplina S.04.O.032 Dreptul familiei şi acte de stare civilă, se înlocuieşte cu disciplina
S.04.O.032 Protecţia şi respectarea drepturilor omului;
Disciplina S.05.O.039 Dreptul muncii, se înlocuieşte cu disciplina S.05.O.039 Educaţia pentru
sănătate;
Disciplina U.06.A.042 Managementul resurselor umane, se înlocuieşte cu disciplina U.06.A.042
Managementul educaţional;
Disciplina U.06.A.044 Dreptul Uniunii Europene, se înlocuieşte cu disciplina U.06.A.044
Universitatea europeană;
Disciplina U.06.A.045 Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), se
înlocuieşte cu disciplina U.06.A.045 Civilizaţie europeană;
Disciplina S.06.O.052 Drept administrativ, se înlocuieşte cu disciplina S.06.O.052 Mediul şi
sănătatea;
Disciplina S.07.O.053 Drept internaţional public, se înlocuieşte cu disciplina S.07.O.053 Modul:
Elemente de economie şi antreprenoriat: Bazele economiei de piaţă. Economia antreprenoriatului
Disciplina S.07.O.054 Dreptul proprietăţii, se înlocuieşte cu disciplina S.07.O.054 Elemente de
organizare a activităţii antreprenoriale;
Disciplina S.07.A.055 Dreptul ecologic, se înlocuieşte cu disciplina S.07.A.055 Principii de
management şi etică antreprenorială;
Disciplina S.07.A.069 Războaiele ruso-turce şi impactul lor asupra poporului român, se
înlocuieşte cu disciplina S.07.A.069 Istoria ţinutului local;
Disciplina S.08.O.078 Organele de ocrotire a dreptului, se înlocuieşte cu disciplina S.08.O.078
Dezvoltarea carierei de success;
Disciplina S.08.O.079 Protecţia socială, se înlocuieşte cu disciplina S.08.O.079 Dezvoltarea
organizaţională şi managementul conflictelor;
Disciplina M.08.A.094 Democraţie şi totalitarism în Europa de Est în secolul XX, se înlocuieşte
cu disciplina M.08.A.094 Istoria construcţiei europene;
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Disciplina M.08.A.095 Formarea şi evoluţia blocului comunist, se înlocuieşte cu disciplina
M.08.A.095 Istoria războiului rece;
Disciplina S.08.A.097 Formarea şi evoluţia Republicii Moldova, se înlocuieşte cu disciplina
S.08.A.097 Crize politico-militare în Orientul Apropiat şi Mijlociu.
1. Modificările operate în Planul de învățământ la Programul de licență 141.10/141.15
Istorie şi educaţia civică, se pun în aplicare începând cu 01 septembrie 2014, pentru anul
I de studii și promoțiile ce vor urma.
2. Se aprobă schimbarea denumirii disciplinei de studiu…..în …. În Planul de învățământ
pentru specialitatea Limbă și literatură română și franceză….
III. Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2014-2015
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă valoarea taxei anuale de studii, pentru anul universitar 2014-2015, pe
specialități, la ciclul I de studii (studii superioare de licență), precum urmează:
Nr.
d/o

Codul specialităţii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

141.01/141.02
141.02/141.03
141.02/141.01
141.08.01/141.09.01
141.08.01/141.09.04
141.08.01
141.09.01/141.09.04
141.09.04/141.09.01
141.10
141.10/141.15
141.10/141.07
142.03

13.

142.03/ 142.02

14.

142.03/141.09.01

15.

142.03/141.09.04

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

142.04
142.04/142.07
313.1
361.1
363.1
364.1
381.1
444.1

24.

521.8

25.

521.8

26.

812.1

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 şi franceză
una
Limba şi literatura română şi engleză
una
Limba şi literatura română
una
Limba şi literatura franceză şi engleză
una
Limba şi literatura engleză şi franceză
una
Istorie
una
Istorie şi Educaţie civică
una
Istorie şi Geografie
una
Pedagogie în învăţământul primar
una
Pedagogie în învăţământul primar şi
una
Pedagogie preşcolară
Pedagogie în învăţământul primar şi
una
limba franceză
Pedagogie în învăţământul primar şi
una
limba engleză
Psihopedagogie
una
Psihopedagogie şi Pedagogie socială
una
Administraţie Publică
una
Contabilitate
una
Business şi administrare
una
Finanţe şi bănci
una
Drept
una
Informatica
una
Inginerie şi management în
una
transporturi
Inginerie şi management în industria
una
alimentară
Turism
una

Cuantumul taxei
anuale, lei
zi
f/r
6500
6500
6500
6500
6500
X
7000
7000
6500
6500
6500
6500

X
X
3250
X
X
3250
X
X
3250
3250
3250
3250

6500

X

6500

X

6500

X

6500
6500
8000
8000
8000
8000
8000
7000

3250
3250
4000
4000
4000
X
4000
X

6500

X

6500

X

8000

X
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zi – învăţământ de zi
f / r – învăţământ cu frecvenţă redusă
2. Se aprobă valoarea taxei anuale de studii pentru anul universitar 2014-2015, pe
programe, la ciclul II (studii superioare de master), precum urmează:

Nr.
d/o

Domeniul general
de studii

1.

14

2.

22

3.

31

4.

31

5.

32

6.

32

7.

36

Unitatea de
măsură,
persoana
Ciclul II (studii superioare de masterat)
Lingvistică, literatură, deontologie
una
(profesionalizare)
Istorie: studii est-europene (cercetare,
una
profesionalizare)
Administraţia publică a
colectivităţilor locale
una
(profesionalizare)
Integrarea europeană şi politica de
una
vecinătate (profesionalizare)
Drept administrativ (profesionalizare)
– anul I (2 semestre)
una
Drept administrativ (profesionalizare)
– anul II (1 semestru)
Dreptul afacerilor (profesionalizare)
una
Antreprenoriat şi administrarea
una
afacerilor (profesionalizare)
Denumirea programului

Cuantumul taxei
anuale, lei

7000
7000
7000
7000
7000
3500
7000
7000

3. Se aprobă valoarea taxei de studii pentru cursurile de recalificare și perfecționare
(învățământ de zi și seral), pe anul universitar 2014-2015, precum urmează:
Nr.
d/o

Codul
specialităţii

Denumirea
specialităţii

Durata

1
2
3
4
5

361.1
363.1
364.1
381.1
141

2(doi) ani
2(doi) ani
2(doi) ani
2(doi) ani
18 zile

6

141

7

141

8

100182

Contabilitate
Business şi administrare
Finanţe şi bănci
Drept
Perfecţionarea şi
reciclarea cadrelor
Modulul
psihopedagogic
Managmentul
instituţiilor educaţionale
Infanterie motorizată

Numărul Unitatea
de ore
de
pentru
măsură,
1 an
persoana
561
una
575
una
561
una
533
una
144
una

Cuantumul
plăţii anual,
lei
4000
4000
4000
4000
800

90 zile

600

una

1100

90 zile

600

una

1100

4 (patru)
luni

340

una

2500

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit
S-a decis:
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Examinând dosarele studenţilor candidaţi la bursele nominale de merit, înaintaţi de către
Consiliile Facultăţilor, apreciind reușita 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 candidați pentru fiecare tip de bursă,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Economie, Informatică şi
Matematică, specialitatea Contabilitate, anul II, gr. C-1201, Deriughin Rodica, pentru
obţinerea Bursei Republicii.
2. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Economie, Informatică şi
Matematică, specialitatea Inginerie și Management în Industria Alimentară, anul III, gr.
IMIA-1101, Simcova Carolina, pentru obţinerea Bursei Republicii.
3. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică,
specialitatea Drept, anul II, gr. D-1201, Șeghera Irina, pentru obţinerea Bursei
Guvernului.
4. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică,
specialitatea Drept, anul I, gr. D-1301, Hariton Inga, pentru obţinerea Bursei
Guvernului.
5. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, specialitatea
Limba și Literatura Engleză/Franceză, anul III, gr. FEF-1101, Chiciuc Ana, pentru
obţinerea Bursei Președintelui.
6. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, specialitatea
Limba și Literatura Română și Franceză, anul II, gr. FRF-1201, Damian Natalia, pentru
obţinerea Bursei Președintelui.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Aprobarea Planului de activitate a Senatului în anul universitar 2014-2015
S-a decis:
Urmare a examinării Planului de activitate a Senatului, preconizat pentru anul academic 20142015, precizând racordarea lui la cerințele Strategiei de dezvoltare a Universității pe anii 2012-2016
și perspectiva acreditării academice și științifice a subdiviziunilor instituției,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă ca bază Planul de activitate a Senatului Universității de Stat „Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru anul universitar 2014-2015.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.

Preşedintele
Senatului

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

Secretar ştiinţific

Liudmila Chiciuc, lector superior universitar
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