Proces verbal nr. 01
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 25 septembrie 2014
Agenda ședinței:
1. Cu privire la completarea componenței nominale a Senatului USCh.
2. Cu privire la componența nominală a Comisiilor Senatului USCh.
3. Declarația Rectorului cu privire la politica Universității în domeniul calității.
4. Raportul privind rezultatele Admiterii – 2014.
5. Aprobarea formațiunilor de studenți ai anului I, pe specialități și programe de studii.
6. Bilanțul activității de studii pentru anul universitar 2013-2014 și sarcinile pentru anul
universitar 2014-2015.
7. Activitatea serviciilor de asigurare a calității: realizări, probleme, sarcini
8. Cu privire la modificarea structurii și organigramei USC (reorganizarea Secției Studii și
Serviciului personal studenți)
9. Aprobarea Planurilor de activitate ale Consiliilor Facultăților pentru anul universitar
2014-2015
10. Aprobarea candidatului la Bursa Senatului pentru anul universitar 2014-2015
11. Diverse
I. Cu privire la completarea componenței nominale a Senatului USCh
S-a decis:
Urmare a audierii Informației privind alegerile pentru mandatele de membru al Senatului
devenite vacante, desfășurate în cadrul subdiviziunilor universitare vizate, având în vedere decizia
Comisiei Electorale din 23 septembrie 2014 prin care sunt recunoscute și aprobate rezultatele
alegerilor,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se validează rezultatele alegerii în calitate de membru al Senatului a dnei Bazic Valentina,
asistent medical, reprezentant al corpului auxiliar.
2. Se validează rezultatele alegerii în calitate de membru al Senatului a studentei anului II,
specialitatea Filologie Engleză- Franceză, Forțu Delia.
3. Se validează rezultatele alegerii în calitate de membru al Senatului a studentei anului III,
specialitatea Istorie și Educație civică, Olteanu Viorica.
4. Se validează rezultatele alegerii în calitate de membru al Senatului a studentei anului II,
specialitatea Business și Administrare, Ciurea Veronica.
II. Cu privire la componența nominală a Comisiilor Senatului USCh
S-a decis:
În legătură cu alegerea noilor membri ai Senatului, respectând prevederile regulamentare
cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii lui, urmărind scopul asigurării transparenţei în
activitatea de administrare universitară, precum şi având în vedere necesitatea sporirii eficienţei
activităţii Organului suprem de conducere a Universităţii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1.
•
•
•
•

Se menține organizarea activității Senatului pe comisii permanente, precum urmează :
Comisia în problemele calităţii procesului de studii
Comisia pentru cercetare şi cooperare externă
Comisia pentru studenţi şi activitate educativă
Comisia în probleme de administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială

2. Se aprobă completarea componenței nominale și stabilirea componenței definitive a
comisiilor permanente ale Senatului, precum urmează:
Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
d/o
Comisia în problemele calităţii procesului de studii
1
Certan Ion,
Dr., conf .univ., prorector activitate didactică şi calitate
preşedinte al
comisiei
2
Banu Felicia
Lector superior, şef Secţia Managementul calităţii
3
Ilicciev Maxim
Lector superior, decan Facultatea de Filologie și Istorie
4
Bîrlea Svetlana
Dr., conf .univ., decan Facultatea de Econ., Inf. și Matematică
5
Chironachi Vladimir Lector superior, decanul Facultăţii Drept şi Administraţie Publică
6
Roşca-Sadurschi
Lector superior, şef Catedra Economie şi Management în Afaceri şi
Liudmila
Servicii
7
Bagrin Dumitru
Lector superior, şef Catedra Matematică şi Informatică
8
Bloșenco Magda
Lector superior, Catedra de Drept
9
Olteanu Viorica
Studentă anul III, specialitatea Istorie și Educație civică
Comisia pentru cercetare şi cooperare externă
1
Cornea Sergiu,
Dr., conf. univ., prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale
preşedinte al
comisiei
2
Axentii Ioana
Dr., conf. univ., Catedra de Pedagogie și Psihologie
3
Şişcanu Ion
Dr. hab., prof. univ., Catedra Istorie şi Ştiinţe Sociale
4
Bîclea Diana
Dr., conf.univ., Catedra de Matematică și Informatică
5
Balţatu Ludmila
Dr., conf. univ., şef Catedra Filologie Română
6
Ponomariov Natalia Directorul bibliotecii
7
Babără Natalia
Studentă anul I (masterat), Facultatea Drept şi Administraţie Publică
Comisia pentru studenţi şi activitate educativă
1
Danilceac Oleg,
Prorector activitate educativă şi extracurriculară
preşedinte al
comisiei
2
Cornea Valentina
Dr., conf. univ., Catedra Științe Politice și Administrative
3
Gheţivu Oxana
Lector superior, Catedra de Limbi Moderne
4
Podbeglîi Anatol
Preşedintele Comitetului sindical al studenţilor
5
Fuciji Mariana
Lector superior, șef Catedra de Limbi Moderne
6
Bazic Valentina
Intendent cămine studențești, lucrător medical
7
Forțu Delia
Studentă anul II, specialitatea Limba şi Literatura Engleză/Franceză
8
Dragomir Cristina
Student anul II, specialitatea Administrație Publică
Comisia în probleme de administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială
1
Drumov Vasilii
Prorector în probleme de administrare şi de gospodărire

2
3
4
5
6
7

Barbalat Svetlana
Miron Oxana
Donea Sofia
Lazăr Angela
Hariton Ala
Ciurea Veronica

Economist-şef
Dr., conf.univ., preşedintele Comitetului sindical al angajaţilor
Lector superior, Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă
Şef Serviciul Resurse Umane
Studentă anul III, specialitatea Finanțe și Bănci
Studentă anul II, specialitatea Bussines şi Administrare

3. Membrii comisiilor îşi exercită funcţia pe perioada mandatului de membru al Senatului.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Declarația Rectorului cu privire la politica Universității în domeniul calității
S-a decis :
Urmare a ascultării Declarației Rectorului privind politica Universității în domeniul calității,
apreciind valoarea documentului pentru activitatea instituțională din acest an și de perspectivă,
recunoscând impactul pozitiv al priorităților anunțate pentru progresul și așteptările instituției și a
comunității/regiunii, stipulând obiectivul fundamental al instituției de a ridica continuu nivelul de
pregătire profesională a absolvenților, corespunzător cerințelor societății contemporane,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Declarației Rectorului privind politica Universității de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul în domeniul calității
Pentru aprobare s-a votat pro unanim.
IV. Raportul privind rezultatele Admiterii – 2014 .
S-a decis:
Urmare a ascultării și dezbaterii Raportului Comisiei de admitere privind rezultatele admiterii la
studii în USCh pentru anul de studii 2014-2015,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Raportul Comisiei de admitere privind rezultatele admiterii la studii în Universitatea
de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru anul de studii 2014-2015.
2. Se stabilește ca sarcină de lucru pentru viitoarea Comisie de admitere, identificarea formelor
mai diverse de promovare a imaginii Universității și de explicare potențialilor candidați a
avantajelor studiilor superioare obținute în instituția noastră.
V. Aprobarea formațiunilor de studenți ai anului I, pe specialități și programe de studii
S-a decis:
În baza rezultatelor admiterii 2014 și a numărului de studenți admiși pe specialități, cicluri
de studii și forme de învățământ pentru care Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul a primit
cotele de înmatriculare pentru anul 2014, conducându-se de prevederile art. 2 , 6 și art. 8 (c) al
Regulamentului cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în
condiții de autonomie financiară, aprobat prin Hotărârea Guvernul nr. 983 din 22.12.2012, și a pct.
26, 30 al Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului
Național de Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.726 din 20.09.2010,
având declarațiile de acceptare a studenților vizați, decizia Consiliului de Administrație a USC din
15 septembrie 2014 (proces verbal nr. 01),
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
I. Se aprobă decizia Consiliului de Administrație a USC din 15 septembrie 2014, proces verbal
nr. 01, cu privire la aprobarea grupelor de studii, pe specialități, pentru studenții admiși la studii
în anul I și optimizarea formațiunilor de studii din anii superiori.
II. În legătură cu numărul insuficient de persoane necesare pentru formarea grupelor
academice, în anul universitar 2014-2015 NU va fi organizat învățământul la specialitățile
Ciclului I, studii superioare de licență, cu frecvența la zi, precum urmează: 141.10/141.07 Istorie
și geografie; 141.08.01/141.09.01 Limba și literatura română și franceză; 141.02/141.03

Informatică și fizică; 364.1 Finanțe și bănci; 521.8 Inginerie și management în transporturi;
812.1 Turism.
III. În legătură cu numărul insuficient de persoane necesare pentru formarea grupelor
academice, în anul universitar 2014-2015 NU va fi organizat învățământul la specialitățile
Ciclului I, studii superioare de licență, cu forma de învățământ fără frecvență, precum urmează:
141.10/141.15 Istorie și educație civică; 141.02/141.01 Informatică și matematică.
IV. Se acceptă propunerea rectorului USC privind redistribuirea și transferarea locurilor cu
finanțare bugetară și cu taxă prevăzute pentru anul I de studii, la specialitățile care nu au
acumulat numărul suficient de studenți pentru formarea grupei academice, precum urmează:


La învățământ de zi:

1. IEC-1401, specialitatea 141.10/141.15 Istorie și educație civică, cu un număr de 11
studenți bugetari, inclusiv: 7 (șapte) studenți bugetari ai specialității date și 4 (patru)
studenți bugetari, redistribuiți și transferați de la specialitatea 141.10/141.07 Istorie și
geografie.
2. FRE-1401, specialitatea 141.08.01/141.09.04 Limba și literatura română și engleză cu
un număr de 15 studenți bugetari, inclusiv: 14 (paisprezece) studenți bugetari ai
specialității date și 1 (un) student bugetar, redistribuit și transferat de la specialitatea
141.08.01/141.09.01 Limba și literatura română și franceză
3. FFE-1401, specialitatea 141.09.01/141.09.04 Limba și literatura franceză și engleză,
cu un număr de 15 studenți bugetari, inclusiv: 10 (zece) studenți bugetari ai specialității
date și 5 (cinci) studenți bugetari, redistribuiți și transferați de la specialitatea
141.08.01/141.09.01 Limba și literatura română și franceză.
4. IM-1401, specialitatea 141.02/141.01 Informatică și Matematică, cu un număr de 11
studenți bugetari, inclusiv: 10 (zece) studenți bugetari ai specialității date și 1 (un) student
bugetar, redistribuit și transferat de la specialitatea 141.01/141.03 Informatică și Fizică.
5. C-1401, specialitatea 361.1 Contabilitate, cu un număr de 9 studenți bugetari și 12
studenți cu studii pe bază de contract cu taxă pentru studii (TOTAL: 21 studenți ),
inclusiv: 5 (cinci) studenți bugetari și 7 (șapte) studenți pe bază de contract cu taxă pentru
studii ai specialității date și 4 (patru) studenți bugetari, și 5 (cinci) studenți pe bază de
contract cu taxă pentru studii, redistribuiți și transferați de la specialitatea 364.1 Finanțe.
6. BA-1401, specialitatea 363.1 Business și administrare, cu un număr de 10 studenți
bugetari și 3 studenți cu studii pe bază de contract cu taxă pentru studii (TOTAL:
13 studenți ), inclusiv: 5 (cinci) studenți bugetari și 3 (trei) studenți pe bază de contract
cu taxă pentru studii ai specialității date și 5 (cinci) studenți bugetari redistribuiți și
transferați de la specialitatea 812.1 Turism.
7. IMIA-1401, specialitatea 521.8 Inginerie și Management în Industria alimentară, cu
un număr de 20 studenți bugetari și 1 student cu studii pe bază de contract cu taxă
pentru studii (TOTAL: 21 studenți), inclusiv: 9 (nouă) studenți bugetari ai specialității
date și 11 (unsprezece) studenți bugetari, și 1 (un) student pe bază de contract cu taxă
pentru studii, redistribuiți și transferați de la specialitatea 521.8 Inginerie și management
în transporturi.


La învățământ ce frecvență redusă:

8. FR-1401, specialitatea 141.08 Limba și literatura română, cu un număr de 10 studenți
bugetari și 3 studenți cu studii pe bază de contract cu taxă pentru studii (TOTAL:
13 studenți), inclusiv: 5 (cinci) studenți bugetari și 3 (trei) studenți pe bază de contract

cu taxă pentru studii ai specialității date și 5 (cinci) studenți bugetari, redistribuiți și
transferați de la specialitatea 141.10/141.15 Istorie și educație civică.
9. În legătură cu neformarea grupei academice la specialitatea 141.02/141.01 Informatică și
matematică, cei 8 studenți admiși la studii cu taxă la specialitatea respectivă urmează săși expună opțiunea de transfer și redistribuire a locului de studii la una din specialitățile la
care se organizează învățământul pentru anul I de studii cu frecvență redusă.


La studii superioare de Masterat:

10. Dat fiind faptul că toate persoanele admise la programul de masterat „Istorie: studii esteuropene” sunt licențiați în istorie, studiile se vor organiza conform programului de
MASTERAT de CERCETARE.
V. Din anul III de studii de licență, grupele D-1201 și D-1202, specialitatea 381.1 Drept,
învățământ de zi, se comasează în grupa D-1201 cu un contingent de 28 studenți, inclusiv 5
bugetari și 23 cu studii pe bază de contract cu taxă.
VI. Din anul II de studii de licență, grupele BA-1302 și BA-1303, specialitatea 363.1 Business
și administrare, învățământ cu frecvență redusă, se comasează în grupa BA-1302 cu un
contingent de 32 studenți pe bază de contract cu taxă.
VII. Decanii facultăților, vor monitoriza numărul contingentului de studenți la ciclul I și ciclul II,
asigurând organizarea eficientă și la necesitate optimizarea formațiunilor de studii.
VIII. Șefii de catedre, vor planifica și repartiza sarcinile didactice ale corpului profesoral,
prevăzute pentru anul de studii 2014-2015, respectând obligatoriu prevederile Ordinului
Rectorului USC nr.01-377 din 25 august 2014 cu privire la graficul procesului de studii și
organizarea formațiunilor de studii pentru anul universitar 2014-2015.
IX. Se desemnează responsabil de realizarea prezentei hotărâri dl Certan Ion, prorector activitate
didactică și calitate.
VI. Bilanțul activității de studii pentru anul universitar 2013-2014 și sarcinile pentru anul
universitar 2014-2015.
S-a decis:
Ca rezultat a ascultării şi examinării raportului prezentat de către prorectorul activitate
didactică şi calitate, dr., conf. univ., Certan Ion, şi a constatărilor făcute în urma dezbaterii
diverselor aspecte ale activităţii de studiu, desfăşurate pe parcursul anului universitar 2013-2014,
Senatul Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu" din Cahul,
CONSTATĂ:
1. Procesul de studiu în cadrul facultăţilor universitare a decurs în temei 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 si
Declaraţia Rectorului cu privire la politica Universităţii în domeniului calităţii.
2. Obiectivul fundamental al procesului de studiu în anul universitar 2013-2014 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 şi ale altor subdiviziuni universitare.
4. Rezultatele academice demonstrate de studenţii ambelor cicluri, în cadrul evaluărilor
curente şi, mai cu seamă, finale, denotă un nivel satisfăcător al reuşitei şi la unele
specialităţi, în progres continuu comparativ cu anii precedenţi.
5. A fost asigurată reconceptualizarea conţinuturilor studiilor universitare de licenţă şi de
masterat în formatul nou, prin elaborarea unor noi planuri de învăţământ la ciclul I şi a
programelor de masterat, puse în aplicare începând cu 01 septembrie 2012, si operarea de
modificări in planurile de studiu curente.
6. Registrul formativ universitar a fost dinamic şi sensibil la cererea pieţei, fiind completat
cu noi opţiuni, precum: Istorie şi Geografie, învăţământ la zi, licenţă şi Programul la
ciclul II Masterat Drept administrativ.
7. Centrul de formare continuă a asigurat promovarea stagiilor de formare continua de către
265 de profesorii şcolari, iar cadrele didactice universitare şi-au desfăşurat activitatea în
cadrul proiectelor europene.
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, a evaluat şi elaborat proiecte de decizie pe problemele
de competenţă din agenda Senatului, inclusiv activitatea şi documentaţia facultăţilor şi
catedrelor, în scopul examinării gradului de pregătire a lor pentru acreditare.
9. Senatul, Consiliul de Administraţie în şedinţele sale au examinat diverse probleme ale
organizării şi desfăşurării activităţii de studii, fiind identificate succesele şi neajunsurile
respective. în hotărârile adoptate au fost elaborate 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.
10. Au absolvit studiile şi au susţinut examenul de licenţă 204 studenţi de la învăţământul de
zi (81,4%) şi 60 de la învăţământul cu frecvenţă redusă (71,5%), au susţinut tezele de
maşter 61 studenţi sau 91%. Reuşita pe ani de studii la toate formele de învățământ este
cuprinsa intre 71,1% la facultatea Drept si Administraţie publica, 75% la facultatea
Economie, Informatica si Matematica si 89,8% la facultatea Filologie si Istorie, media
reuşitei pe instituție constituind 78,6%. Media reuşitei la examenele de absolvire este in
toate cazurile mai înaltă decât media pe anii de studii. A crescut calitatea studiilor,
nivelul reuşitei la sesiuni depăşind media de admitere a studenților.
11. În perioada analizată au susţinut tezele de doctorat două cadre didactice, iar altele patru
au făcut stagii de mobilitate academică.
12. A fost optimizata structura formaţiunilor academice si graficul procesului de studii.
TOTODATĂ:
1. Deşi USC a continuat să dezvolte calitatea procesului educaţional, gradul de acoperire a
posturilor didactice cu cadre cu grade ştiinţifice si titluri ştiinţifico-didactice rămâne în
continuare foarte scăzut. Iar realizarea principiilor de organizare a procesului de studii în
baza ECTS/SNSC 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 fară vechime în activitatea
pedagogică.
2. Reuşita în sesiunea de vară la unele specialitati a ramas la nivel scăzut, au fost
exmatriculaţi 150 de studenti, ceea ce constituie 9,1% din total, la învăţământul cu
frecvenţă redusă frecventa la cursuri a fost slaba, iar mecanismele de evidenta a activității
de recuperare de către studenți a orelor absentate la cursuri nu funcționează în masură
deplină.
3. Calitatea documentaţiei subdiviziunilor universităţii corespunde in fond cerinţelor
actuale, dar nu se lucrează permanent pentru consolidarea obligativității a cadrelor

didactice şi a conducătorilor structurilor universitare privind completarea şi păstrarea ei
în bună ordine.
HOTĂRĂŞTE:
1. Se apreciază drept satisfăcătoare activităţile de studiu, desfăşurate la nivel de facultăţi pe
parcursul anului academic 2013-2014.
2. Se pune în sarcina administraţiei Universităţii, a şefilor de catedră şi a decanatelor să
monitorizeze consolidarea calităţii procesului de predare-învăţare prin asigurarea
numărului necesar de cadre ştiinţifico—didactice cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţificodidactice şi promovării cadrelor didactice la studii de doctorat, postdoctorat şi stagii de
perfecţionare şi de mobilitate academică, monitorizare şi îndrumare a activităţii didactice
a specialiştilor fară vechime în activitatea pedagogică.
3. Administraţia Universităţii va consolida in continuare optimizarea structurii formaţiunilor
academice si graficului procesului de studii.
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. Se pune în sarcina şefilor de catedre şi a decanatelor, subdiviziunilor şi Serviciilor să
asigure continuitatea procesului perfectării calitative a documentaţiei, în vederea
acreditării instituţionale şi a specialităţilor.
6. Consilile facultăţilor, catedrele, în scopul monitorizării activităţii cadrelor didactice,
inclusiv a îndrumătorilor de grupă, în domeniul organizării studiului independent al
studenţilor urmează să examineze permanent:
a) rezultatele examinărilor şi reexaminărilor pentru sesiunile de iarnă, de vară şi
intermediare
b) rapoartele îndrumătorilor de grupă si titularilor de curs referitor la monitorizarea de către
ei a activităţilor de studii a studenţilor
c) dările de seamă ale unor cadre didactice cu rezultate nesatisfacătoare sau slabe în reuşita
academică a studenţilor si să elaboreze măsuri de ameliorare a acestei situaţii
d) sa asigure realizarea graficelor de serviciu la catedra a cadrelor didactice, a orarelor
consultaţiilor individuale cu studenţii în cadrul catedrelor şi recuperarea de către studenţi
a orelor absentate nemotivat la lecţiile practice şi de laborator
e) in şedinţele seminarelor metodice ale catedrelor urmează să fie examinată permanent
promovarea metodelor de instruire adecvate nivelului pregătirii preuniversitare a
studenţilor, implementarea formelor efective de predare, inclusiv prin utilizarea
mijloacelor electronice
f) a spori atenţia privind organizarea şi calitatea studiilor şi a elabora noi programe de
masterat, astfel asigurând perfecţionarea instruirii şi făcând registrul formativ universitar
mai dinamic, atractiv şi mai sensibil la cerinţele pieţei locurilor de munca
g) a continua activitatea de formare psiho-pedagogică a cadrelor didactice, în conformitate
cu ordinul Ministrului Educaţiei nr. 199 din 04.04.11
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VII. Activitatea serviciilor de asigurare a calității: realizări, probleme, sarcini
S-a decis:
Urmare a audierii și dezbaterii Raportului privind activitatea serviciilor de asigurare a calității:
realizări, probleme, sarcini, prezentat de șeful Secției Managementul Calității, lector superior Banu
Felicia; având în vedere importanța asigurării calității procesului de studii în Universitatea de Stat
„B.P.Hasdeu”,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se i-a act de raportul Activitatea serviciilor de asigurare a calității: realizări, probleme,
sarcini, prezentat de către șeful Secției Managementul Calității, lector superior Banu
Felicia.
2. Comisia Senatului în problemele calității procesului de studii va utiliza propunerile
reflectate în Raport ca repere pentru organizarea și desfășurarea și monitorizarea
activității serviciilor de asigurare a calității.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim
VIII. Cu privire la modificarea structurii și organigramei USC (reorganizarea Secției
Studii și Serviciului personal studenți)
S-a decis:
În baza art. 3.1 (f) al Statutului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în
scopul optimizări activităţilor de planificare, evidenţă şi documentare a procesului de studii, urmând
prevederile art. 8 (c), şi 9 al Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de
învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 983 din 22 decembrie 2012,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se lichidează Secţia Studii şi Serviciul Personal studenţi la 31 decembrie 2014.
2. Se constituie Serviciul de planificare, evidenţă şi documentare a procesului de
studii, începând cu 02 ianuarie 2015, responsabil de:
 Planificarea graficelor procesului de studii, formaţiunilor de studii, posturilor
didactice;
 Evidenţa contingentului de studenţi;
 Emiterea ordinelor de promovare, absolvire, exmatriculare, transfer, etc.;
 Emiterea documentaţiei de interes pentru autorităţile publice centrale şi
locale,
şi autorităţile/organele/serviciile publice de specialitate;
 Documentarea studenţilor şi absolvenţilor;
 Păstrarea documentaţiei legate de admitere, procesul de studii şi reuşita academică;
 Eliberarea actelor de studii;
 Alte activităţi specifice domeniului de responsabilitate.
3. Activitatea Serviciului de planificare, evidenţă şi documentare a procesului de studii va fi
în subordinea funcţională a Prorectorului pentru activitate didactică şi calitate.
4. Regulamentul de activitate al Serviciului format şi obligaţiile de serviciu ale lucrătorilor
subdiviziunii vor ti elaborate de către dl Certan I., prorector pentru activitatea didactică şi
calitate, şi înaintate spre aprobarea Rectorului USC până la 01.12.2014.
5. Administraţia Universităţii, în persoana rectorului USC, va pune în aplicare prezenta
Hotărâre în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IX. Aprobarea Planurilor de activitate ale Consiliilor Facultăților pentru anul universitar
2014-2015.
S-a decis:
Urmare a prezentării și examinării Planurilor de activitate ale Consiliilor de Facultate,
preconizate pentru anul academic 2014-2015, precizând necesitatea racordării lor la cerințele
Strategiei de dezvoltare a Universității pe anii 2012-2016, constatând iminența reflectării în aceste
documente ce specifică cadrul activității Facultăților Universității, a tuturor aspectelor dar și
evenimentelor ce se proiectează pentru noul an universitar,

Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă ca bază Planurile de activitate ale Consiliilor Facultăților universitare pentru anul
academic 2014-2015.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim
X. Aprobarea candidatului la Bursa Senatului pentru anul universitar 2014-2015
S-a decis:
Urmare a examinării problemei privind selectarea studentului candidat la Bursa
Senatului, având în vedere decizia Consiliului de Administrație din 15 septembrie 2014 (proces
verbal nr.01) privind recomandarea spre aprobare de către Senat a candidaturii studentei
Facultății de Economie, Informatică și Matematică, Deriughin Rodica, pentru oferirea Bursei
Senatului, apreciind meritele sociale, performanțele academice și participarea în activitățile cu
caracter științific, demonstrate pe parcursul perioadei de studii în Universitate de către candidat,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă candidatura studentei Facultăţii de Economie, Informatică şi Matematică,
specialitatea Contabilitate, anul III, gr. C-1201, Deriughin Rodica, pentru acordarea
Bursei Senatului pentru anul universitar 2014-2015.
2. Se pune în sarcina Comisiei Senatului pentru Studenți și Activitate Educativă, elaborarea
Regulamentului privind procedura de selectare a candidaților și de oferire a bursei de
merit - Bursa Senatului.
XI. Diverse.
Au luat cuvântul:
Popa Andrei, dr. hab., conf. univ., rector, preşedinte al Senatului. Stimați colegi, în legătură cu
perioada depunerii actelor pentru studii la doctorat, un collaborator al nostrum solicit o
recomandare. Este vorba despre laboranta Catedrei de Istorie și Științe Sociale, Brancovici
Veronica, care intenționează să obțină un loc la studii de doctorat în cadrul Institutului de Istorie
al AȘM. Textul scrisorii de recomandare, întocmit de dna Chiciuc L., îl aveți în față. Vă rog să
vă expuneți părerea
S-a exprimat acordul unanim al membrilor Senatului pentru a oferi recomandarea formulată în
scrisoarea ce se anexează la procesul verbal.

1.
2.

3.
4.

Proces verbal nr. 02
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 27 noiembrie 2014
Agenda ședinței:
Activitatea Facultății de Filologie și Istorie din perspectiva acreditării specialităților
subdiviziunii.
Aprobarea Planurilor de învățământ și a programelor de studii pentru noi specialități, pe
cicluri de învățământ și a modificărilor operate în Planurile de învățământ pentru
specialitățile actuale din cadrul Universității.
Pregătirea instituției către sezonul rece și evaluarea condițiilor de trai în căminele
studențești.
Aprobarea spre publicare a materialelor pentru volumul X al ANALELOR USCh, ediția
2014.

I. Activitatea Facultății de Filologie și Istorie din perspectiva acreditării specialităților
subdiviziunii.
S-a decis:
Ca rezultat al ascultării şi examinării rapoartelor prezentate de către: Ilicciev Maxim, lect. sup.,
decan; Certan Ion, dr., conf. univ., prorector; Comea Sergiu, dr., conf. univ., prorector; Danilceac
Oleg, lect. sup., prorector, Miron Oxana, dr., conf. univ., preşedintele Comitetului Sindical al
angajaţilor, reprezentant al Comisiei Senatului în probleme de administrare, gestiune a
patrimoniului și dezvoltare socială,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act şi se aprobă rapoartele prezentate de către Ilicciev Maxim, lect. sup., decan;
Certan Ion, dr., conf. univ., prorector; Comea Sergiu, dr., conf. univ., prorector;
Danilceac Oleg, lect. sup., prorector, Miron Oxana, dr., conf. univ., preşedintele
Comitetului Sindical al angajaţilor, reprezentant al Comisiei Senatului în probleme de
administrare, gestiune a patrimoniului și dezvoltare socială, privind activitatea Facultăţii
de Filologie şi Istorie din perspectiva acreditării specialităţilor subdiviziunii.
2. Prorectorul activitate didactică şi calitate, dl. Certan Ion, până la 05.12.2014, în baza
rezultatelor evaluării activităţii Facultăţii şi a rapoartelor Comisiilor Senatului, va întocmi
şi va prezenta decanului Facultăţii de Filologie şi Istorie, Ilicciev M., lista obiecţiilor şi
recomandărilor stabilite în rezultatul evaluării.
3. În baza listei recomandărilor şi obiecţiilor, Consiliul Facultăţii va întocmi planul de
activitate pentru înlăturarea neajunsurilor depistate la nivel de Facultate, Catedre şi
specialități
4. Se stabileşte termenul de înlăturare a lacunelor identificate, 01.10.2015, şi de prezentare a
raportului respectiv, în şedinţa Senatului din octombrie 2015.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Aprobarea Planurilor de învățământ și a programelor de studii pentru noi specialități,
pe cicluri de învățământ și a modificărilor operate în Planurile de învățământ pentru
specialitățile actuale din cadrul Universității.
S-a decis:
In baza deciziilor Consililor facultatilor si ca rezultat al ascultării şi examinării
informaţiei prezentată de către dl Certan Ion, dr., conf. univ., prorector activitate didactică şi
calitate,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. A aproba planul nou de studii la specialitatea 331.1 Asistență socială, ciclul I Licenţa,
învățământ de zi si frecvență redusă, număr total de 180 credite .
2. A aproba planul nou de studii la specialitatea 362.1 Marcheting și logistică, ciclul I
Licenţă, învățământ de zi si frecvență redusă, număr total de 180 credite .
3. A aproba planul nou de studii la specialitatea 521.8 Inginerie şi management în
agricultură, ciclul I Licenţa, învățământ de zi, număr total de 240 credite.
4. A aproba Programul de studiu Pedagogie și tehnologii educaţionale interactive,
domeniul general de studii 14 Științe ale educaţiei, ciclul II Master (Cercetare),
învățământ de zi, număr total de 120 credite.
5. A aproba Programul de studiu Tehnologii informaţionale în instruire, domeniul general
de studii 14 Științe ale educaţiei, ciclul II Master (Profesionalizare), învățământ de zi,
număr total de 120 credite.
6. A aproba Programul de studiu Gestiunea financiar-bancară a afacerii, domeniul
general de studii 36 Științe economice, ciclul II Master (Profesionalizare), învățământ de
zi, număr total de 120 credite.

7. A aproba Programul de studiu Științe Penale, domeniul general de studii 38, ciclul II
Maşter (Profesionalizare), învățământ de zi, număr total de 90 credite.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. 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 20142015 şi evaluarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti”,
Senatul Universităţii de Stat „B. P. 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 2014-2015
şi evaluarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti.
2. Se pune în sarcină administraţiei universităţii, facultăţilor şi subdiviziunilor:
a) Economisirea consumului de energie electrică, termică şi apă.
b) Neadmiterea folosirii în incinta blocurilor de studii şi căminelor studenţeşti a corpurilor şi
instalaţiilor electrice neautorizate.
3. Administraţia Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul va identifica posibilităţii de
conservare a energiei termice şi optimizare a consumului de energie electrică şi termică.
4. Se pune în sarcină administratorilor blocurilor de studii şi a căminelor, asigurarea
integrităţii şi exploatării corecte a instalaţiilor de utilizare a apei, canalizaţiei. gazelor
naturale şi a energiei electrice.
5. Responsabil de securitate tehnică, Dl Jijin N, va inspecta lunar blocurile de studii,
căminele studenţeşti, cazangeriile, atelierule de lucru şi încăperile auxiliare în vederea
verificării securităţii locurilor de muncă şi exploatării corecte a utilajelor electrice aflate
în dotare şi va efectua, după necesitate, instructajele respective.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Aprobarea spre publicare a materialelor pentru volumul X al ANALELOR USCh,
ediția 2014.
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă spre publicare volumul X al publicației continue a Universității – Analele
USC, ediția 2014.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 03
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 18 decembrie 2014
Agenda ședinței:
1. Bilanțul activității administrației USCh pe anul 2014: realizări și sarcini de perspectivă
(Raportor: Popa Andrei, dr. hab., conf.univ., rector, președinte al Senatului).
2. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în
anul 2014 (Informație: Chiciuc Liudmila, secretar științific al Senatului).
3. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament pentru anul 2015 (Informație:
Miron Oxana, dr., conf.univ, președinte al Comitetului Sindical al USCh).

4. Cu privire la constituirea parteneriatului în cadrul școlilor doctorale: Științe Umaniste,
Științe Juridice, Politice și Sociologice și Științe Economice și Demografice
5. Diverse
– Aprobarea spre publicare a lucrărilor înaintate de Comisia Metodico-Științifică;
– Felicitări cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă
Pentru aprobare s-a votat pro unanim.
I. Bilanțul activității administrației USCh pe anul 2014: realizări și sarcini de perspectivă.
S-a decis:
În baza raportului rectorului USC, conf. univ., dr. hab. Andrei Popa, şi a dezbaterilor pe
marginea acestuia,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de raportul privind Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2014, prezentat
de către rectorul Universităţii.
2. Senatul constată că, administraţia a reuşit să asigure buna funcţionare a universităţii în
ansamblu şi a structurilor sale, în particular, fiind realizate următoarele:
 Au fost pregătiţi 244 absolvenţi ai programelor de la ciclul I, studii superioare de licență şi
72 – la ciclul II, studii superioare de masterat.
 Fondul de carte al bibliotecii a fost completat cu 1467 volume.
 În baza acordului de colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, au fost
obținute 11locuri la studii doctorale la care au fost admiși colaboratorii Universității.
 Din bugetul Universității, a fost asigurată finanțarea parțială pentru 11 persoane ce
studiază la doctorat pe bază de contract.
 Au fost organizate o serie da activităţi ştiinţifice şi culturale, printre care:
- Conferința Științifico-practică internațională „Perspectivele și problemele integrării
în Spațiul European al Învățământului Superior ”.
- Conferința Internațională ”The Danube - axis of European identity ”
- Conferința Științifico-practică „Inovații prin intermediul tic în învățământul
universitar și preuniversitar din Republica Moldova ”
- conform rapoartelor privind activitatea științifică la catedre, în anul curent, sunt
înregistrate 75 participări la conferințe naționale și 51 – la conferințe
internaționale. Cadrele didactico-științifice au raportat despre elaborarea și
publicarea a 150 de lucrări științifice și metodice.
 S-au organizat activităţi extracurriculare.
 Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii:
 lucrări de reparații capitale în Sala de festivități din blocul de studii nr. 1
 Reparații:
- auditoriile 120 (Centrul German de cultură și informare) și 316 (Cabinetul
specializat al catedrei de Științe politice și administrative) din blocul de studii nr. 1
- auditoriile 104 (cabinetul specializat al catedrei Finanțe și Evidență contabilă) și
106 (Cabinetul specializat al catedrei EMAS) din blocul de studii nr. 2
 S-a procurat:
- pachetul de program informațional „1C: Contabilitate” pentru cabinetul
specializat al catedrei Finanțe și Evidență contabilă
- mobilă pentru auditoriile 120 (Centrul German de cultură și informare) și 316
(Cabinetul specializat al catedrei de Științe politice și administrative) din blocul
de studii nr. 1
- mobilă pentru auditoriile 104 (cabinetul specializat al catedrei Finanțe și Evidență
contabilă) și 106 (Cabinetul specializat al catedrei EMAS) din blocul de studii nr. 2
- 200 scaune ISO pentru Sala de festivități, aud. 120, 316 (bl. 1), aud. 104, 106 (bl.2)

- 48 mese pentru calculatoare – laboratoarele de informatică din bl. de studii nr. 1 și 2
- Echipament și reactive pentru laboratorul de Chimie și Microbiologie, bl. de
studii nr. 2
3. Per total, bugetul consolidat al Universității, estimativ la 1 decembrie 2014 a înregistrat
venituri în suma de 19.833,6 mii lei sau cu 715,7 mii lei mai mult față de aceeași
perioadă din anul precedent.
4. Suma totală scontată a cheltuielilor suportate este 19.046,1 mii lei, din care fondul de
remunerare a muncii, inclusiv salarii, ajutor material, premii, prime de asigurare și
contribuții sociale, a sporit cu 358,8 mii lei față de anul precedent, constituind suma de
12.179,6 mii lei sau 63,9% din totalul cheltuielilor scontate.
5. Pentru continuarea dezvoltării Universităţii, se stabilesc următoarele sarcini de bază pentru
anul 2015:
a) Ajustarea cadrului normativ instituțional la cerințele Codului educației, cu referire la:
 Regulamente ( privind instituirea și activitatea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică
Instituțională; alegerile în organele de conducere și posturi de conducere; funcționarea
Senatului, Facultăților, Catedrelor; de evaluare a calității, etc.)
 Planuri de învățământ și continuitatea studiilor
 Normarea muncii
 Consiliere și ghidare în carieră
b) Diversificarea ofertei educaționale prin lansarea noilor programe licență, masterat,
formare continuă
c) Intensificarea perfecţionării metodice prin:
 implementarea noilor tehnologii de predare, axate pe cel ce învață
 elaborarea suporturilor didactice în format electronic
 perfecționarea lucrului individual cu studenții, inclusiv consilierea și ghidarea în
carieră
d) Promovarea calităţii procesului didactic, prin:
 actualizarea curriculum-ului, inclusiv adaptarea lui la cerințele angajatorilor
 asigurarea metodico-științifică a cursurilor predate
 dezvoltarea bazelor de practică și perfecționarea programelor stagiilor de practică
 perfecționarea instrumentarului de monitorizare și evaluare
e) dinamizarea activităţii de cercetare
 stabilirea temelor de cercetare, comune pentru toți membrii catedrelor și relevante
pentru problematica sectorului real din regiunea de sud a țării
 cointeresarea cadrelor didactico-științifice pentru participarea în proiecte și stagii de
cercetare
 dezvoltarea parteneriatelor internaționale pentru cercetarea unor teme de interes
comun
f) Avansarea vizibilității USC și intensificarea relațiilor cu angajatorii și absolvenții
g) Sporirea numărului de cadre didactice cu grade ştiinţifice
h) Optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor
Realizarea acestor obiective presupune o consolidare a capacităţilor creative şi
profesionale a tuturor membrilor comunităţii universitare.
6. A aprecia activitatea administraţiei în anul 2014 ca bună
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
în anul 2014.
S-a decis:
Ascultând şi examinând Informația privind realizarea deciziilor aprobate de Senatul
Universității pe parcursul anului 2014, având în vedere situația constatată în această privință și

conștientizând impactul negativ, imediat și de viitor, adus activității instituției în legătură cu
nerealizarea corespunzătoare a unor decizii ale Senatului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se i-a act de Informația cu privire la realizarea deciziilor aprobate de Senatul
Universității în perioada 01.01.2014 – 18.12.2014, prezentată de secretarul științific al
Senatului, dna Chiciuc Liudmila.
2. Se recomandă șefilor de catedre, decanilor, conducătorilor subdiviziunilor vizate ale
instituției să reexamineze deciziile Senatului indicate în lista de mai jos, în vederea
realizării lor depline și corespunzătoare cerințelor:
– Obiectivele asumate prin decizia Senatului din 27.02.2014 privind organizarea
activității de cercetare științifică la nivel de catedră și facultate, între care:
 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.
 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.
– Prevederile deciziei din 27.02.2014 cu privire la stagiile de practică ale
studenților USCh, între care:
 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 ;

 fondarea Centrului pentru ghidare în carieră și relații cu piața muncii ; elaborarea
Regulamentului privind funcționarea acestuia și aprobarea sa în cadrul unei ședințe a
Senatului ;
 angajamentul Universității privind inițierea și organizarea, începând cu luna iulie 2014 a
procedurii de monitorizare a gradului de angajare în câmpul muncii a absolvenților
instituției.
– Prevederea deciziei Senatului din 19.06.2014 cu privire la rezultatele
Concursului de ocupare a posturilor didactice :
 șefii de catedre sunt obligați începând cu Concursul din anul 2015 la înaintarea spre
concurs a posturilor vacante să le însoțească cu lista disciplinelor/cursurilor pe care le
acoperă postul respectiv
– Prevederea deciziei Senatului din 19.06.2014 din contextul bilanțului activității
educative și extracurriculare
Facultăților li se recomandă să întocmească orare ale activităților extracurriculare pe serii și
grupe academice.
– Cerința deciziei din 25.09.2014 privind lichidarea Secției Studii și Serviciului
personal Studenți și înființarea SPEDPS
 Până în 01.12.2014 prorectorul activitate didactică și calitate să elaboreze Regulamentul
de activitate a Serviciului format și obligațiile de serviciu ale lucrătorilor subdiviziunii.
3. Comisiile Senatului să prezente proiectele de decizii şi materialele distributive la
subiectele vizate cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa Senatului.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament pentru anul 2015.
S-a decis:
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 2014, cu modificarea elucidată,
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
– Mocanu Anastasia, lector superior Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică
– Radu Corina, lector universitar, Catedra de Pedagogie și Psihologie
– Todorov Maxim, asistent universitar, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
– Bazic Valentina, intendent căminul nr.1, lucrător medical
– Bogdan Nina, lucrător ethnic
– Barbă Maria, lector superior, Catedra de Pedagogie și Psihologie
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Cu privire la constituirea parteneriatului în cadrul școlilor doctorale: Științe Umaniste,
Științe Juridice, Politice și Sociologice și Științe Economice și Demografice
S-a decis:
În scopul realizării prevederilor Codului Educaţiei privind organizarea studiilor
superioare de doctorat şi în conformitate cu Regulamentul privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III şi ținând cont de necesitatea universităţii în cadre didactico ştiinţifice de înaltă calificare,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:

1. A constitui în comun cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de
Cercetări Juridice şi Politice al AŞM parteneriat în cadrul şcolilor doctorale:
– Ştiinţe Umaniste,
– Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociologice,
– Ştiinţe Economice şi Demografice
2. A semna acordul de parteneriat în vederea asocierii la şcoala doctorală respectivă.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Diverse
– Aprobarea spre publicare a lucrărilor înaintate de Comisia Metodico-Științifică
S-a decis:
Urmare a examinării problemei privind aprobarea spre editare a lucrărilor metodicodidactice elaborate de autorii: Parmacli Dumitru, dr.hab., prof. univ. și Popa Andrei, dr.hab.,
conf. univ.; în temeiul avizului pozitiv al Comisiei Metodico-Științifice din 15 decembrie 2014
(proces verbal nr.04) și a recenziilor efectuate de către specialiștii în domeniu din republică,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă spre publicare lucrarea Dezvoltarea inovațională a întreprinderilor, autori: D.
Parmacli, A. Popa, A. Stratan.
2. Se aprobă spre publicare lucrarea Operaționâi menedjment proizvodsvennâh predpriiatii:
ucebnîi curs, autor Andrei Popa, dr.hab. în economie.
3. Se aprobă spre publicare lucrarea Planirovanie proizvodstvennoi deiatelinosti
predpriatiia: ucebnîi curs, autor Andrei Popa, dr.hab. în economie.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 04
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 26 februarie 2015
Agenda ședinței:
1. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universității în anul 2014 și aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
2. Aprobarea valorii taxei pentru locul de cazare în căminele studențești pe anul 2015
(Informație: Popa Andrei, dr.hab., prof.univ., rector).
3. Cu privire la unele modificări în structura Universității (reorganizarea Secției
Managementul calității în Serviciul Managementul calității învățământului, Ghidare și
consiliere în carieră) (Infor.: Certan Ion, dr., conf. univ., prorector)
4. Aprobarea statelor de personal pentru anul 2015.
5. Bilanțul activității de cercetare științifică în USC pe anul 2014 (Raportori: decanii
facultăților, Chironachi V., Ilicciev M., Bîrlea S.; prorectorul activitate științifică și relații
internaționale, Cornea S., dr.,conf.univ.)
6. Aprobarea Planului activității de cercetare pentru anul 2015 (Infor.: Cornea Sergiu,
dr.,conf.univ., prorector).
7. Cu privire la publicațiile periodice ale Universității (Informație: Cornea Sergiu, dr.,
conf.univ., prorector )
8. Evaluarea activității Facultății de Economie, Informatică și Matematică (Raportori:
Bîrlea Svetlana, dr., conf.univ., decan; reprezentanții comisiilor Senatului; Certan Ion,
dr., conf.univ., prorector).
9. Aprobarea minimumului curricular (programului compensator) pentru admiterea la studii
de masterat (Informație: Popa Andrei, dr.hab., prof.univ., rector).
10. Cu privire la anunțarea Concursului de ocupare a posturilor didactice (Infor.: Lazăr
Angela, șef SP)

11. Despre politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal (Infor.: Lazăr
Angela, șef SP)
12. Cu privire la formarea grupurilor de lucru pentru elaborarea proiectelor instituționale a
documentelor cerute de Ministerul Educației.
I. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universității în anul 2014, aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și statelor de personal pentru anul 2015
S-a decis:
Urmare a audierii și examinării raportului privind gestiunea resurselor financiare ale
instituției în anul 2014 și a proiectului de buget pentru anul 2015, coordonate de către Comisia
Senatului în probleme de administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă raportul Serviciului economic privind executarea bugetului USC pentru anul
2014, prezentat de rectorul USC, dr.hab., prof.univ., Andrei Popa.
2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al USC pentru anul 2015.
3. Se aprobă statele de personal pentru anul 201 5.
II. Aprobarea valorii taxei pentru locul de cazare în căminele studențești pe anul 2015
S-a decis:
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 baza 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

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

N
308




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

 : 10  248 lei/lună.
T 
 50%  : 10  

50
%


N
308




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

 Cb  20%Cc

 : 10  496 lei/lună.
T 
 100%  : 10  

100
%


N
308




pentru alte categorii de locatari:
 1530,0

 Cb  20%Cc

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

100
%


N
308




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, 495,0 lei - pentru studenții-masteranzi (ciclul II) cu finanțare în bază de contract și de
413,0 lei pentru alte categorii de locatari.
2. Administrația USC va coordona cu Ministerul Educației cuantumul taxelor aprobate.
Se votează pro unanim.
III. Cu privire la unele modificări în structura Universității (reorganizarea Secției
Managementul calității în Serviciul (Secția) Managementul calității învățământului,
Ghidare și Consiliere în carieră)
S-a decis:
În baza art. 3.1 (f) al Statutului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul, în scopul optimizării activităţilor de management al calităţii procesului de studii, ghidare
şi consiliere în carieră a studenţilor, urmând prevederile art. 8 (c) şi 9 ale Regulamentului cu
privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţiile
autonomiei financiare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se reorganizează, începând cu 01 martie 2015, Secţia Managementul calităţii în Serviciul
(Secția) Managementul calităţii învățământului, Ghidare şi Consiliere în carieră.
2. Se reorganizează, începând cu 01 martie 2015, funcţiile de metodist departamental ECTS
şi calitate în funcţiile de metodist calitate învățământ, ghidare şi consiliere în carieră.
3. Activitatea Serviciul Managementul calităţii învățământului, Ghidare şi Consiliere în
carieră va fi în subordinea funcţională a Prorectorului pentru activitate didactică şi
calitate.
4. Regulamentul de activitate al Serviciului format şi obligaţiile de serviciu ale lucrătorilor
subdiviziunii, precum şi a metodiştilor calitate învățământ, ghidare şi consiliere în carieră
vor fi elaborate de către dl Certan I., prorector pentru activitatea didactică şi calitate, şi
vor fi înaintate spre aprobarea Rectorului USC până la 30 martie 2015.
5. Administraţia Universităţii, în persoana Rectorului, va pune în aplicare prezenta Hotărâre
în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim
IV. Bilanțul activității de cercetare științifică în USC pe anul 2014
S-a decis:
Urmare a examinării Raportului privind rezultatele activității de cercetare științifică în
USC, obținute pe parcursul anului 2014, prezentate de către decanii facultăților și 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 2014, 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) Activitatea de cercetare s-a realizat în mod individual;
2) Cadrele didactice au prezentat rezultatele cercetărilor la Conferinţe naţionale şi
internaţionale, au publicat în reviste de specialitate;
3) A sporit considerabil numărul cadrelor didactice care îşi fac studiile la doctorat.
TOTODATĂ:
Atestă un şir de carenţe în activitatea de cercetare la nivel de catedră şi instituţie, printre
care:
a) Nu toate cadrele științifico-didactice sunt antrenate în activitatea de cercetare;

b) Instituția nu este acreditată științific;
c) Publicațiile Universității: Analele USC și Buletinul științific Seria Științe Economice nu
sunt acreditate;
d) Realizările în cercetare și prestația academică nu au devenit criterii definitorii în
promovare.
HOTĂRĂȘTE:
1. Se i-a act de raportul privind rezultatele activității de cercetare științifică în USC,
obținute pe parcursul anului 2014.
2. Se pune în sarcina șefilor de catedre și a decanilor facultăților realizarea următoarelor
obiective:
a) De a perfecţiona documentele catedrei privind planificarea, monitorizarea şi cuantificarea
activităţii de cercetare;
b) De a susţine publicarea Analelor Ştiinţifice ale Universităţii pe serii separate;
c) A întreprinde acţiuni privind pregătirea instituţiei pentru acreditarea ştiinţifică;
d) În aprecierea activităţilor de cercetare să fie luaţi în considerare şi parametrii calitativi ai
publicaţiilor.
S-a votat pro unanim.
V. Aprobarea Planului activității de cercetare pentru anul 2015
S-a decis:
Urmare a examinării Planurilor activității de cercetare pentru anul 2015, înaintate de
catedrele de specialitate; având în vedere opțiunea pentru stabilirea tradiției anuale de organizare
a Conferinței Științifice Internaționale, către Ziua Universității,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul activităților de cercetare științifică pentru anul 2015.
2. Se aprobă organizarea Conferinței Științifice Internaționale „Perspectivele și problemele
integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, care se va desfășura în data de
05 iunie 2015.
3. Se pune în sarcina Biroului Senatului aprobarea componenței Comitetului organizatoric
și Comitetului Științific ale Conferinței, comitetelor organizatorice ale secțiilor de lucru
din cadrul Conferinței.
4. Administrația USC va prevedea alocațiile financiare și suportul logistic necesar
Conferinței numite.
5. Se pune în sarcina dlui Cornea Sergiu, prorector activitate științifică și relații
internaționale, includerea Conferinței în circuitul manifestărilor științifice internaționale.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VI. Cu privire la publicațiile periodice ale Universității
S-a decis:
Urmare a examinării solicitărilor primite de la Consiliile facultăților și a demersului
prezentat de Dl conf. univ., dr. Sergiu Cornea, prorector cu activitatea ştiinţifică şi relaţii
internaţionale şi a constatărilor făcute în cadrul dezbaterilor din cadrul Senatului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1) Se aprobă editarea următoarelor serii ale Analelor Ştiinţifice ale USC:
a) Seria „Ştiinţe sociale şi umanistice”
b) Seria „Ştiinţe Politice”
c) Seria „Ştiinţe Juridice”
2) Se aprobă editarea următoarelor serii ale Buletinul Ştiinţific al USC:

a) Seria „Ştiinţe Economice”
b) Seria „Ştiinţe Exacte, Inginereşti şi Tehnologice”
3) Se pune în sarcina Consiliului de Administrație și a decanilor facultăților să stabilească
componența Colegiului de redacție și a Comitetului științific, să desemneze responsabilul de
ediție, pentru fiecare Serie a Analelor USC și pentru seria „Științe Exacte, Inginerești și
Tehnologice” a Buletinului Științific al USC.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VII. Evaluarea activității Facultății de Economie, Informatică și Matematică din
perspectiva acreditării specialităţilor subdiviziunii
S-a decis:
Ca rezultat al ascultării şi examinării rapoartelor prezentate de către: Bârlea Svetlana, dr.,
conf. univ., decan; Cornea Sergiu, dr., conf. univ., prorector; Ghețivu Oxana, lect. sup., Drumov
Vasile, prorector, Certan Ion, dr., conf. univ., prorector,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act şi se aprobă rapoartele prezentate de către Bîrlea Svetlana, dr., conf. univ.,
decan; Cornea Sergiu, dr., conf. univ., prorector; Ghețivu Oxana, lect. sup.; Drumov
Vasile, prorector; Certan Ion, dr., conf. univ., prorector, privind activitatea Facultăţii de
Economie, Informatică şi Matematică din perspectiva acreditării specialităţilor
subdiviziunii.
2. Prorectorul activitate didactică şi calitate, dl. Certan Ion, până la 10.03.2015, în baza
rezultatelor evaluării activităţii Facultăţii şi a rapoartelor Comisiilor Senatului, va întocmi
şi va prezenta decanului Facultăţii lista obiecţiilor şi recomandărilor stabilite ca rezultat
al evaluării.
3. Consiliul Facultăţii de Economie, Informatică şi Matematică va întocmi planul de
activitate privind înlăturarea neajunsurilor depistate la nivel de Facultate, Catedre şi
specialităţi.
4. Se stabileşte termenul de înlăturare a lacunelor identificate, 01.10.2015, şi de prezentare a
raportului respectiv, în şedinţa Senatului din octombrie 2015.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VIII. Aprobarea minimului curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor
superioare de masterat
S-a decis:
În temeiul Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art. 90 (4) şi
(5), Planului-cadru pentru studii superioare aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova nr. 455 din 03.06.2011, art. 44 şi art. 58, urmărind acordarea către studenţii
de la ciclul I licenţă a facilităţilor privind obţinerea minimului curricular iniţial necesar de 30
de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente
domeniului de studii pentru care optează pentru continuarea studiilor superioare de masterat la
program de studii diferit de domeniul absolvit la ciclul I de studii superioare, şi în baza
demersului Consiliilor facultăţilor şi catedrelor de specialitate,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă registrul disciplinelor fundamentale şi de specialitate care formează minimul
curricular iniţial necesar de 30 de credite de studii transferabile aferente domeniilor şi
programelor de studii de maşter, precum urmează:
14 Ştiinţe ale Educaţiei. Pedagogie şi tehnologii educaţionale interactive (Cercetare), 120 credite
14 Ştiinţe ale educaţiei. Tehnologii informaţionale în instruire (Profesionalizare), 120 credite

22 Ştiinţe umanistice. Istorie: studii est-europene (Cercetare, Profesionalizare), 120 credite
22 Ştiinţe umaniste. Lingvistică. Literatură. Deontologie (Profesionalizare), 120 credite
31 Ştiinţe politice (Profesionalizare). Integrare europeană şi politica de vecinătate, 120 credite
31 Ştiinţe politice. Administraţia publică a colectivităţilor locale (Profesionalizare), 120 credite
36 Ştiinţe economice. Gestiunea financiar-contabilă a afacerii (Profesionalizare), 120 credite
36 Ştiinţe economice. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (Profesionalizare), 120 credite
38 Drept. Ştiinţe penale (Profesionalizare), 120 credite
38 Drept. Dreptul administrativ (Profesionalizare), 90 credite
38 Drept. Dreptul afacerilor (Profesionalizare), 120 credite
2. Minimul curricular iniţial necesar este prevăzut în cazul înscrierii în ciclul II de studii
superioare la un program de studii diferit de domeniul absolvit la ciclul I de studii superioare.
3. Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II la alt
domeniu de formare profesională va putea fi obţinut în perioada studiilor superioare de licenţă, în
regim de învăţământ cu frecvenţă redusă conform unui grafic şi orar stabilit prin ordinul
Rectorului.
4. Studiile pentru acumularea minimului curricular iniţial necesar de 30 de credite de studii
transferabile sunt pe bază de contract cu taxă.
5. Se stabileşte taxa pentru studiile de acumulare a minimului curricular iniţial necesar de 30 de
credite de studii transferabile în mărimea calculată a volumului de 30 de credite obţinute prin
învăţământ cu frecvenţă redusă.
6. Persoanelor care au acumulat minimul curricular iniţial necesar de 30 de credite de studii
transferabile li se eliberează certificatul respectiv, în baza borderourilor de examinare.
7. Administraţia Universităţii va elabora pachetul de documente (acte, registre, borderouri etc.)
necesare pentru organizarea şi documentarea acumulării minimului curricular iniţial necesar de
30 de credite de studii transferabile.
8. Modificările referitoare la volumul orelor didactice şi fondul de remunerare se vor opera în
baza numărului efectiv a persoanelor care au semnat contractele de studii respective şi grupele
formate.
Pentru aprobare s-a votat pro unanim.
IX. Cu privire la anunțarea Concursului de ocupare a posturilor didactice
S-a decis:
În baza Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în
instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21.09.2010,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară vacante şi se anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice:
Catedra de Filologie Română
Profesor universitar –1 post
Lector universitar – 3 posturi
Catedra de Limbi Moderne
Conferenţiar universitar -1 post
Lector universitar – 6 posturi
Catedra de Pedagogie şi Psihologie
Conferenţiar universitar – 1 post
Lector universitar – 5 posturi
Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
Conferenţiar universitar – 1 post
Lector universitar – 1 post
Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
Conferențiar universitar – 1 post
Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
Lector universitar – 3 posturi

Catedra de Matematică şi Informatică
Conferenţiar universitar – 1 post
Lector universitar – 3 posturi
Catedra de Ştiinţe Politice şi Administrative
Conferenţiar universitar -1 post
Lector universitar – 1 post
Catedra de Drept
Conferenţiar universitar – 2 posturi
Lector universitar – 3 posturi
2. Se constituie Comisia de Concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în posturile
didactice, în următoarea componenţă:
 Certan Ion, prorector pentru activitate didactică şi calitate, dr., conf. univ.,
președinte
 Lazăr Angela, şef serviciu resurse umane, secretar
 Balţatu Ludmila, dr., conferenţiar universitar, șef Catedra Filologie Română
 Șavga Magdina, lector superior universitar
 Donea Sofia, lector superior universitar
3. Comisia de concurs va aduce la cunoştinţă despre prezenta respectând prevederile art. 6 al
Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior
universitar, aprobat prin HG nr.854 din 21.09.2010.
4. Darea de seamă despre activitatea didactico-ştiinţifică a candidatului 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.) ale.
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 aprobare s-a votat pro unanim.
X. Aprobarea Politicii de Securitate privind protecția datelor cu caracter personal la
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Universitatea de
Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
S-a decis:
Senatul universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Politica de Securitate privind protecția datelor cu caracter personal la
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Universitatea de
Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul .
Pentru aprobare s-a votat pro unanim.

XI. Cu privire la formarea grupurilor de lucru pentru elaborarea proiectelor instituționale
a documentelor cerute de Ministerul Educației
S-a decis:
Urmare a examinării cerinței Ministerului Educației privind elaborarea, în termeni
extrem de conciși, a trei documente de importanță majoră pentru activitatea Universității; în
temeiul Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și a Regulamentului –cadru privind
alegerea rectorului instituției de învățământ superior; concretizând specificul activității de
perfectare a fiecărui dintre documentele cerute, fapt ce determină constituirea a două grupuri de
lucru (unul mai extins, altul mai concis),
Senatul universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al USC în vederea organizării și
instituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea proiectelor instituționale a documentelor,
precum urmează:
– Carta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
– Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
– Regulamentul privind alegerea rectorului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul;
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 05
al Şedinţei extraordinare a Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 17 martie 2015
Agenda ședinței:
1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere
ale instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
2. Aprobarea Regulamentului privind modul de alegere a rectorului instituției publice
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
3. Cu privire la modificarea prin completare a Planului de activitate a Senatului în anul
universitar 2014-2015.
4. Cu privire la participarea studenților la stagii de practică și programe de schimb
educațional-cultural peste hotarele țării, inclusiv stagiile de muncă ale studenților
participanți la programul Work and Travel.
Pentru aprobarea agendei ședinței s-a votat pro unanim.
I. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere
ale instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
S-a decis:
Urmare a examinării proiectului Regulamentului privind organizarea și funcționarea
organelor de conducere ale instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul, având în vedere rațiunea propunerilor de modificări și completări ale
documentului, înaintate în cadrul discuțiilor de către membrii Senatului și reprezentanții
Grupului de lucru, subliniind importanța actului regulator instituțional în contextul schimbărilor
din sistemul învățământului superior, determinate de aplicarea Codului Educației,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă ca bază proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea
organelor de conducere ale instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul.
2. Se aprobă varianta finală a Regulamentului privind organizarea și funcționarea
organelor de conducere ale instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul cu modificările și completările operate (potrivit anexei).
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Aprobarea Regulamentului privind modul de alegere a rectorului instituției publice
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
S-a decis:
Urmare a examinării proiectului Regulamentului privind modul de alegere a rectorului
instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, luând în
considerație explicațiile reprezentanților Grupului de lucru cu privire la rațiunea conținutului
textual al anumitor articole și precizările ce s-au impus cu necessitate în context, având în vedere
propunerile de completare a documentului, înaintate de membrii Senatului și logica înscrierii
acestora în proiectul documentului examinat,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă ca bază proiectul Regulamentului privind modul de alegere a rectorului
instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
2. Se aprobă varianta finală a Regulamentului privind modul de alegere a rectorului
instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu
modificările și completările operate.
III. Cu privire la modificarea prin completare a Planului de activitate a Senatului în anul
universitar 2014-2015.
S-a decis:
Pornind de la necesitatea întrunirii Senatului în ședințe suplimentare pentru aprobarea
actelor reglatoare privind activitatea Universității, determinate de cerințele Codului Educației,
precum și pentru aprobarea rezultatelor activității instituției în contextul realizării Planului
activităților pentru alegerea membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională
și aprobării actelor normative instituționale,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă completarea Planului de activitate a Senatului pentru anul universitar 20142015 cu ședințele, precum urmează:
Data desfășurării/
termenul realizării
17 martie 2015, 14.30

27 martie 2015, 14.30

06 – 10 aprilie,
după aprobarea de

Activitatea
Ședința SENATULUI privind aprobarea:
 Regulamentului privind organizare și funcționarea organelor
de conducere a USC
 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului USC
Ședința SENATULUI :
 Validarea alegerilor membrilor CDSI din partea facultăților
 Desemnarea a 2 membri ai CDSI din parte Senatului
Ședința SENATULUI privind aprobarea finală a componenței CDSI
USC

către ME
24 aprilie 2015, 12.40

27 aprilie 2015
după aprobarea de
către ME a
proiectului Cartei
Universitare

Ședința SENATULUI
 agenda conform planului de activitate a Senatului
 aprobarea proiectului Cartei Universitare
 aprobarea proiectului modificărilor în Statutul USC
Prezentarea proiectului Cartei Universitare spre aprobarea
Ministerului Educației
Ședința SENATULUI
 aprobarea finală a Cartei Universitare
 aprobarea finală a modificărilor în Statutul USC (corelate la
Carta Universitară)

IV. Cu privire la participarea studenților la stagii de practică și programe de schimb
educațional-cultural peste hotarele țării, inclusiv stagiile de muncă ale studenţilor
participanţi la programul Work and Travel
S-a decis:
În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică
în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 56 din 27 ianuarie 2014, având
în vedere cerințele Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Naționale de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 726
din 20.09.2010, precum şi în urma consultării decanilor facultăţilor cu privire la problemele ce le
ridică participarea studenţilor la stagiile de practică și programe de schimb educațional-cultural
peste hotarele țării, inclusiv programul Work and Travel, luând în consideraţie drepturile şi
posibilităţile studenţilor în condiţiile învăţământului în bază de credite transferabile,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Participarea studenților la stagii de practică, peste hotarele țării, inclusiv la programe de
schimb educațional-cultural care conțin o componentă de angajare remunerată în câmpul
muncii, se realizează în baza:
a) tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
b) programelor/proiectelor internaționale și interuniversitare;
c) contractelor încheiate între USC cu instituții/organizații de peste hotare;
d) contractelor individuale, încheiate între studenți și prestatorii de servicii
autorizați/licențiați pentru acest gen de activitate, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător.
2. Studenții, la învățământ cu frecvență la zi, a anului II (cu durata programului de studii de
3 ani) şi anilor II-III (cu durata programului de studii de 4 ani) a ciclului I (studii
superioare de licență), precum și studenții anului I a ciclului II (studii de master) pot
participa la programele menționate, inclusiv programul Work and Travel, doar pe
perioada stabilită conform programului de învățământ (în cazul când stagiul efectuat
îndeplinește cerințele curriculumului stagiilor de practică din programul de studii) sau în
perioada vacanțelor de vară, în cazul în care, conform planurilor de învățământ, nu sunt
prevăzute alte genuri de activități conform planurilor de învățământ.
3. Participarea la programe de schimb educațional-cultural, inclusiv programul Work and
Travel, care conțin o componentă de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă
determinată de timp, în perioada vacanței de vară, se permite cu condiția încheierii
situației academice a studentului pentru semestrul/anul respectiv de studii. Modificarea
termenilor de susținere a sesiunii de vară se acceptă pa baza de planuri individuale,

aprobate de consiliile facultăților, doar cu condiția că studentul respectiv nu are restanţe
în sesiunile precedente și nu are sancţiuni disciplinare.
4. Certificatele de confirmare a reușitei academice și/sau recomandările date studenţilor
care optează să participe la programe de schimb educațional-cultural care conțin o
componentă de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de timp,
în perioada vacanței de vară, se eliberează doar la prezentarea confirmării instituțiilor cu
care USC a semnat acordurile prevăzute în art. 1 din prezenta, sau a contractului
individual, menționat în art. 1(d) a prezentei Hotărâri.
5. Certificatele eliberate de către decanate se vor înregistra obligatoriu în registrul de
eliberare a actelor, cu indicarea destinatarului sau în ce scop sunt eliberate.
6. Nu se eliberează certificate de confirmare a reușitei academice sau recomandări
studenţilor care nu au promovat anul I de studii, precum și studenților anului II-III cu
restanţe în sesiunile precedente sau care au sancţiuni disciplinare.
7. Pentru a obţine certificatul/certificatele respectiv(e), studentul depune pe numele
decanului o cerere, cu indicarea companiei/instituţiei care solicită certificatul dat, ţara în
care se va desfăşura stagiul şi perioada lui, și anexează la cerere actul/actele menționat(e)
în art. 4 al prezentei Hotărâri.
8. Responsabil de eliberarea certificatelor este decanul facultăţii respective.
9. Participantul la program este obligat să dețină asigurare medicală pe toată perioada aflării
peste hotare și să revină în Republica Moldova înainte de începutul anului de studii.
10. La întoarcerea din stagiul de muncă, studentul anunţă decanul despre revenirea la
procesul de studii.
11. Pe parcursul întregii perioade de mobilitate a studentului peste hotare, inclusiv în cadrul
programului Work and Travel, Universitatea NU poartă răspundere de activitatea
studentului.
12. Prezenta intră în vigoare la data adoptării.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 06
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 27 martie 2015
Agenda ședinței:
1. Validarea alegerilor membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională
(CDSI USC) a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul din partea
cadrelor didactice titulare ale facultăților și desemnarea a 2 membri ai CDSI din partea
Senatului USC
Pentru aprobarea agendei de lucru a ședinței s-a votat pro unanim.
I. Validarea alegerilor membrilor CDSI din partea cadrelor didactice titulare ale
facultăților și desemnarea a 2 membri ai CDSI din partea Senatului USC.
S-a decis:
În conformitate cu prevederile articolelor 38((2)-(3)), 43((p), (q)), 44 ale Regulamentului
privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Instituției Publice Universitatea
de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 17 martie 2015
(proces verbal nr.05) și în temeiul Raportului Comisiei pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor în Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, privind rezultatele alegerilor
din cadrul Adunării generale a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenți din
Senat și din consiliile facultăților, ce s-a desfășurat în data de 25 martie 2015 (proces verbal
nr.01) și a deciziei Biroului Senatului din 26 martie 2015 (proces verbal nr.03) privind înaintarea

candidaților în membri pentru Consiliul de dezvoltare strategică instituțională, delegați din partea
Senatului,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se validează rezultatele alegerii membrilor Consiliului pentru Dezvoltarea Strategică
Instituțională, din rândul cadrelor didactice titulare.
2. Se declară aleși în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltarea Strategică
Instituțională a USC din rândul cadrelor didactice titulare a angajaților Universității,
precum urmează:
– Șevcenco Igor, jurist, lector superior universitar, Catedra de Drept, Facultatea de
Drept și Administrație Publică;
– Vicol Iulia, economist, lector superior universitar, Catedra de Finanțe și Evidență
Contabilă, Facultatea de Economie, Informatică și Matematică.
3. Se aprobă candidaturile și se declară aleși în calitate de membri ai Consiliului pentru
Dezvoltarea Strategică Instituțională desemnați de Senatul USC, precum urmează:
– Bostan Ion, dr.hab., prof.univ., membru al AȘM, rector al Universității Tehnice a
Moldovei;
– Duca Maria, dr.hab., prof.univ., membru al AȘM, rector al Universității Academiei
de Științe a Moldovei.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Proces verbal nr. 07
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 23 aprilie 2015
Agenda ședinței:
Confirmarea componenței Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională.
Evaluarea activității Facultății de Drept și Administrație Publică (Raportori: Chironachi
Vladimir, lect. sup. univ., decan; reprezentanții comisiilor Senatului; Certan Ion, dr.,
conf.univ., prorector)
Cu privire la activitatea Secției Relații cu Publicul și Absolvenți (PR și Alumni)
(Raportor: Danilceac Oleg, prorector activitate educativă și extracurriculară)
Aprobarea Regulamentului anti-plagiat (Informație: Cornea Sergiu, dr., conf.univ.,
prorector activitate științifică și relații internaționale)
Aprobarea modificărilor în Regulamentul privind elaborarea tezei (proiectului) de licență
și a tezei de master.
Aprobarea proiectului Cartei instituției publice Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din
Cahul ( Informație: Popa Andrei, dr. hab., prof.univ., rector, președinte al Senatului).
Aprobarea proiectului Codului de etică și deontologie profesională universitară
(Informație: Popa Andrei, dr. hab., prof.univ., rector, președinte al Senatului)

I. Confirmarea componenței Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională.
S-a decis:
În temeiul:
 art. 103 alin. 3(g),(h), art. 104 alin. 2(b),(c),(d),(e) al Codului educaţiei al Republicii
Moldova (Legea nr.152 din 17 iulie 2014),
 art. 3 al Ordinului Ministrului educaţiei nr. 09 din 14.01.2015 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învățământ
superior din Republica Moldova,



Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale Instituţiei
Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul
USC la 17 martie 2015.
 procesului verbal al Senatului USC din 27.03.2015 privind validarea rezultatelor alegerii
membrilor CDSI USC din rândul cadrelor didactice titulare şi desemnarea membrilor
CDSI care sunt experţi externi,
 scrisorii Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 03/14-364 din 17.04.2015
privind desemnarea candidaţilor în Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituţională,
 scrisorii Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 07-17/50 din 22.04.2015
privind desemnarea candidaţilor în Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituţională,
Senatul Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
I. Se confirmă componenţa Consiliului pentru Dezvoltarea Strategică Instituţională a
Universităţii de Stat. „B.P. Hasdeu” din Cahul, precum urmează:
1.Membri CDSI USC desemnaţi de Ministerul Educaţiei şi fondator:
 CULEŞOV MARIA, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională SUD;
 STEJAR VEACESLAV, manager în afaceri petroliere şi gaze.
2.Membrul CDSI USC desemnat de ministerul Finanţelor:
 HODENCO CONSTANTIN, şef al Direcţiei Generale finanţe a Consiliului raional
Cahul.
3.Membri CDSI USC aleşi din rândul cadrelor didactice titulare care nu deţin funcţii de
conducere şi nu sunt membri ai senatului, selectaţi prin vot secret de adunarea generală a
membrilor consiliilor facultăţilor şi a reprezentanţilor studenţi din senat şi din consiliile
facultăţilor:
 ŞEVCENCO IGOR, jurist, lector superior universitar, Catedra de Drept, Facultatea de
Drept şi Administraţie Publică;
 VICOL IULIA, economist, lector superior universitar, Catedra de Finanţe şi Evidenţă
Contabilă, Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică.
4.Membri CDSI USC delegaţi din partea Senatului care sunt experţi externi şi nu au calitatea
de titulari ai USC:
 BOSTAN ION, dr. hab., prof.univ., membru al AŞM, rector UTM;
 DUCA MARJA, dr. hab., prof.univ., membru al AŞM, rector UnAŞM.
5.Conform prevederilor art. 104(d),(e) al Codului educaţiei, în componenţa CDSI USC sunt
incluşi:
 POPA ANDREI, economist, dr. hab., conf.univ., rectorul Universităţii de Stat „B.P.
Hasdeu” din Cahul;
 BARBALAT SVETLANA, economist-şef, care până la ajustarea legislaţiei, execută
sarcinile prorectorului responsabil de probleme financiare, conform art. 138 al
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale Instituţiei
Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
II. Componenţa Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituţională a USC va fi înaintată
Ministerului Educaţiei spre confirmare finală.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Evaluarea activității Facultății de Drept și Administrație Publică
S-a decis:
Ca rezultat al ascultării şi examinării rapoartelor prezentate de către: Chironachi Vladimir, decanul
Facultăţii de Drept şi Administraţie publică; Cornea Sergiu, prorector activitate ştiinţifică şi relaţii
internaţionale, preşedintele Comisiei Senatului pentru cercetare şi cooperare externă; Danilceac
Oleg, prorector activitate educativă şi extracurriculară, preşedintele Comisiei Senatului pentru
studenţi şi activitate educativă; Drumov Vasile, prorector în probleme de administrare şi

gospodărire, preşedintele Comisiei Senatului în problemele de administrare, gestiune a
patrimoniului şi dezvoltare socială; Certan Ion, prorector activitate didactică şi calitate, preşedintele
Comisiei Senatului în problemele calităţii procesului de studii,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act şi se aprobă rapoartele prezentate de către Chironachi Vladimir, decanul
Facultăţii de Drept şi Administraţie publică; Cornea Sergiu, prorector activitatea
ştiinţifică şi relaţii internaţionale, preşedintele Comisiei Senatului pentru cercetare şi
cooperare externă; Danilceac Oleg, prorector activitate educativă şi extracurriculară,
preşedintele Comisiei Senatului pentru studenţi şi activitate educativă, Drumov Vasile,
prorector în probleme de administrare şi gospodărire, preşedintele Comisiei Senatului în
problemele de administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială; Certan Ion,
prorector activitate didactică şi calitate, preşedintele Comisiei Senatului în problemele
calităţii procesului de studii, privind activitatea Facultăţii de Drept şi Administraţie
publică, din perspectiva acreditării specialităţilor subdiviziunii.
2. Prorectorul activitate didactică şi calitate, dl. Certan Ion, până la 10.05.2015, în baza
rezultatelor evaluării activităţii Facultăţii şi a rapoartelor Comisiilor Senatului, va întocmi
şi va prezenta decanului Facultăţii lista obiecţiilor şi recomandărilor stabilite ca rezultat a
evaluării.
3. Consiliul Facultăţii de Drept şi Administraţie publică va întocmi planul de activitate
privind înlăturarea neajunsurilor depistate la nivel de Facultate, Catedre şi specialităţi.
4. Se stabileşte termenul de înlăturare a lacunelor identificate, 01.10.2015, şi de prezentare a
raportului respectiv, în şedinţa Senatului din octombrie 2015.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Cu privire la activitatea Secției Relații cu Publicul și Absolvenți (PR și Alumni)
S-a decis:
Urmare a ascultării Informației privind activitatea Secției Relații cu Publicul și Absolvenți și
precizării pașilor ce urmează a fi întreprinși în viitorul imediat, pentru înviorarea activității Secției,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se pune în sarcina dlui Danilceac Oleg, prorector activitate educativă și extracurriculară,
elaborarea și prezentarea spre aprobare Senatului USC:
a) Planul de activități al Secției pentru perioada iunie 2014 - decembrie 2015;
b) Regulamentul Secției, perfecționat conform rigorilor Codului Educației, Cartei Universității
și Strategiei de Dezvoltare Instituțională a USC pe perioada 2012-2016.
2. Se pune în sarcina Secției Relații Publice și Absolvenți activizarea acțiunilor de promovare a
vizibilității USC, inclusiv prin dezvoltarea paginii web a Universității.
3. Se stabilește ca prioritate în activitatea Secției Relații Publice și Absolvenți realizarea
activităților stabilite în Proiectul TEMPUS EANET, la care USC este parte.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Aprobarea Regulamentului anti-plagiat
S-a decis:
În conformitate cu cerințele Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din
17.07.2014), la recomandarea Consiliului de Administrație al Universității din 17.04.2015
(proces verbal nr.14) și în vederea evitării plagiatului la elaborarea și prezentarea tezelor de
masterat,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul anti-plagiat al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul.
2. Regulamentul anti-plagiat al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
din data adoptării sale de către Senat, se consideră parte integrantă a Regulamentului
privind elaborarea tezei (proiectului) de licență și a tezei de master.
3. La elaborarea tezei de master, studenții sunt obligați să respecte prevederile
Regulamentului anti-plagiat al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Aprobarea modificărilor în Regulamentul privind elaborarea tezei (proiectului) de
licență și a tezei de master
S-a decis:
Ca rezultat al ascultării şi aprobării prin consens a informaţiei prezentate de către Popa Andrei,
dr. hab., prof. univ., rector şi a propunerilor privind necesitatea operării de modificări în
Regulamentul privind elaborarea tezei (proiectului) de licenţă şi a tezei de master, aprobat în
şedinţa Senatului din 27.12.2012,, proces verbal nr.03, şi modificat în şedinţa Senatului din
22.05.2014, proces verbal nr. 07,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările şi completările în Regulamentul privind elaborarea tezei
(proiectului) de licenţă şi a tezei de master.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data aprobării.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VI. Aprobarea proiectului Cartei instituției publice Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu”
din Cahul
S-a decis:
Urmare a examinării subiectului privind aprobarea Cartei universitare ca document fundamental
al instituției, în temeiul cerințelor Codului Educației al Republicii Moldova și având în vedere
conținutul cuprinzător, logic structurat și justificat pentru reglementarea activității instituției,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă proiectul Cartei instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul.
2. Se stabilește înaintarea spre aprobare de către Ministerul Educației al Republicii Moldova
a proiectului Cartei instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VII. Aprobarea proiectului Codului de etică și deontologie profesională universitară
S-a decis:
Urmare a examinării subiectului privind aprobarea proiectului Codului de Etică și deontologie
profesională universitară,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă proiectul Codului de Etică și deontologie profesională universitară al
Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
2. Se aprobă încorporarea Codului de Etică și deontologie profesională universitară în Carta
instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

3. Se stabilește înaintarea spre aprobare de către Ministerul Educației al Republicii Moldova
a proiectului Codului de Etică și deontologie profesională universitară al Universității de
Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ca parte integrantă a Cartei Universitare.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 08
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 29 mai 2015
Agenda ședinței:
1.
2.
3.
4.

Aprobarea variantei finale a Cartei Universitare
Cu privire la aprobarea parteneriatului în cadrul școlilor doctorale
Raportul Comisiei de Concurs privind rezultatele alegerilor în posturile didactice
Cu privire la solicitarea CNAA în vederea conferirii titlurilor științifico-didactice

I. Aprobarea variantei finale a Cartei Universitare.
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, în variantă finală, Carta Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Cu privire la aprobarea parteneriatului în cadrul școlilor doctorale.
S-a decis:
In scopul organizării studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în conformitate cu
prevederile art. 94(1), 103(3-a), 104 (1-e, alin. 5) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova
(Legea nr. 152 din 17.07.2014), art. 4 al Regulamentului privind organizarea studiilor superioare
de doctorat, Cilul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, art. 9(6-q), art.
46 al Cartei USC, precum şi având la bază acordul instituţiilor partenere,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă parteneriatul Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul cu scopul
organizării studiilor superioare de doctorat, ciclul III, precum urmează:
a) Şcoala doctorală de Ştiinţe Umanistice: parteneriat Universitatea de Stat „B.P.
Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de
Istorie, Institutul de Filologie, Institutul Patrimoniului Cultural.
b) Şcoala doctorală de Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociologice: parteneriat
Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.
c) Şcoala doctorală de Ştiinţe Economice şi Demografice: parteneriat Universitatea
de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Institutul Naţional de Cercetări Economice.
d) Şcoala doctorală de Ştiinţe ale Educaţiei: parteneriat Universitatea de Stat „B.P.
Hasdeu” din Cahul cu Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
2. A solicita Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională să accepte prezenta
Hotărâre şi să decidă angajarea în consorţiile şcolilor doctorale menţionate, conform

prevederilor art. 104 (1-e, alin. 5) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr.
152 din 17.07.2014).
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Raportul Comisiei de Concurs privind rezultatele alegerilor în posturile didactice
S-a decis:
În temeiul Regulamentului privind alegerile pentru ocuparea posturilor didactice în
instituțiile de învățământ superior, a raportului prezentat de secretarul Comisiei universitare de
concurs și a rezultatelor alegerilor pentru suplinirea posturilor didactice, desfășurate în
subdiviziunile universitare,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
I. Se aprobă raportul preşedintelui Comisiei de Concurs privind alegerile pentru
suplinirea posturilor didactice 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, desfăşurate în cadrul Consiliilor Facultăţilor
şi se declară aleşi în posturile didactice precum urmează:
Şevcenco Igor, în postul de lector universitar la Catedra de Drept;
Grecu Ion, în postul de lector universitar la Catedra de Drept;
Şevcenco Victoria, în postul de lector universitar la Catedra de Drept;
Filipov Ina, în postul de lector universitar la Catedra de Ştiinţe Politice şi
Administrative.
5. Para Ina, în postul de lector universitar la Catedra de Limbi Moderne;
6. Colodeeva Liliana, în postul de lector universitar la Catedra de Limbi Moderne;
7. Puşnei Irina, în postul de lector universitar la Catedra de Limbi Moderne;
8. Talchiu Rodica, în postul de lector universitar la Catedra de Limbi Moderne
9. Vrabie Silvia, în postul de lector universitar la Catedra de Pedagogie şi Psihologie;
10. Luchianciuc Natalia, în postul de lector universitar la Catedra de Filologie
Română;
11. Chiciuc Liudmila, în postul de lector universitar la Catedra de Istorie şi Ştiinţe
Sociale.
12. Căpăţînă Ana, în postul de lector universitar la Catedra de Inginerie şi Ştiinţe
Aplicate;
13. Muntean Ivan, în postul de lector universitar la Catedra de Inginerie şi Ştiinţe
Aplicate
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
1.
2.
3.
4.

IV. Aprobarea înaintării către CNAA a dosarelor candidaţilor pentru conferirea titlurilor
didactico-ştiinţifice.
S-a decis:
Urmare a examinării problemei privind înaintarea către CNAA a dosarului dlui Popa
Andrei, dr., hab. în economie, conf.univ., deținător al postului de profesor universitar la Catedra
de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, pentru conferirea titlului didactic de profesor
universitar; având în vedere întrunirea cerinţelor CNAA referitoare la structura şi conţinutul

dosarului, constatând deplina legalitate a actului de înaintare, luând în consideraţie că dosarul a
trecut expertiza primară, fiind examinat de secretarul ştiinţific al Senatului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea către CNAA a dosarului dlui Popa Andrei, doctor habilitat în
economie, profesor universitar la Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi
Servicii, pentru conferirea titlului didactic de profesor universitar.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează:
pro -23, împotrivă -0, abţinuţi -0.
Proces verbal nr. 09
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 19 iunie 2015

1.

2.
3.
4.
5.
–

Agenda ședinței:
Aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la admiterea la studii de licență (cu
privire la stabilirea disciplinelor de profil pentru determinarea mediei de admitere la
studii superioare de licență) (Raportor: Popa Andrei, dr. hab., prof.univ., rector,
președinte al Senatului).
Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2015-2016 (Informație: Popa Andrei,
dr. hab., prof.univ., rector, președinte al Senatului).
Aprobarea candidaților la bursele de merit (Informație: decanii facultăților, Chironachi
V., lect.univ.sup., Ilicciev M., lect.univ.sup., Bîrlea S., dr., conf.univ.).
Cu privire la modificarea planurilor de studii.
Diverse:
Cu privire la calculele taxei de cazare/ una zi, în cămine (alte categorii) pentru anul 2015.

I. Aprobarea modificărilor în Regulamentul cu privire la admiterea la studii de licență (cu
privire la stabilirea disciplinelor de profil pentru determinarea mediei de admitere la studii
superioare de licență)
S-a decis:
Urmare a examinării subiectului privind necesitatea modificărilor în Regulamentul de
organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență în Universitatea de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul, având în vedere completarea listei specialităților și necesitatea indicării
disciplinelor de concurs și a coeficienților de importanță pentru noile specialități, prin
completarea tabelului 1 din art.40.1.2 al Regulamentului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii
superioare de licență în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, prin completarea
Tabelului 1 din art.40.1.2 al Regulamentului, precum urmează:
40.1.2. Disciplinele de concurs şi coeficienţii de importanţă a acestora sunt date în
Tabelul 1. În cazul în care în actele candidatului nu se vor regăsi disciplinele de bază stabilite, va fi
luată în calcul una din disciplinele opţionale, aferente domeniului respectiv, indicate în Tabelul 1,
în paranteze.
Tabelul 1.
Disciplinele de concurs şi coeficienţii de importanţă a acestora, pentru stabilirea Mediei de
concurs la învăţământul superior de licenţă (ciclul I)

Nr.
crt.

Codul specialităţii

Specialitatea

Discipline de concurs şi coeficientul
de importanţă

1.
2.
3.

141.08
141.08/141.09.01
141.08.1/141.09.04

Limba şi literatura română
Limba şi literatura română şi franceză
Limba şi literatura română şi engleză

1. L./lit. română – 0,3
2. Limba modernă – 0,3
3. Istorie (Geografie, Matematică) – 0,1

4.

141.09.1/141.09.04

Limba şi literatura franceză şi engleză

5.

141.09.04/141.09.1

Limba şi literatura engleză şi franceză

1. Limba modernă – 0,3.
2. L./lit. română – 0,3
3. Istorie (Geografie, Matematică) – 0,1

6.

142.03/141.02

7.

142.03/141.09.01

8.

142.03/141.09.04

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

142.04/142.07
331.1
141.10
141.07
313.1
381.1
141.01/141.02
141.02/141.01
141.01/141.03
444.1

19.

521.8

20.

521.8

21.

521.8

Inginerie şi management în agricultură

22.
23.
24.
25.
26.

361.1
362.1
363.1
364.1
812.1

Contabilitate
Marketing și logistică
Business şi administrare
Finanţe şi bănci
Turism

Pedagogie în învăţământul primar şi
pedagogie preşcolară
Pedagogie în învăţământul primar şi
limba franceză
Pedagogie în învăţământul primar şi
limba engleză
Psihopedagogie şi pedagogie socială
Asistență socială
Istorie şi educaţie civică
Istorie şi educaţie geografie
Administraţie publică
Drept
Matematică şi informatică
Informatică şi matematică
Informatică şi fizică
Informatică
Inginerie şi management în
transporturi
Inginerie şi management în industria
alimentară

1. L./lit. română – 0,3
2. Limba modernă – 0,3
3. Istorie (Geografie, Matematică) – 0,1

1. Istorie (Geografie, Matematică) – 0,3
2. L./lit. română – 0,3
3. Limba modernă – 0,1

1. Matematică (Chimia) – 0,3
2. Informatică (Fizică, Biologie) – 0,2
3. Limba modernă – 0,2

1. Matematică (Fizica) – 0,3
2. Chimie (Informatică, Biologie) – 0,2
3. Limba modernă – 0,2
1. Matematica (Biologie, Istorie) – 0,3
2. Geografia (Fizică, Chimie) – 0,2
3. Limba modernă – 0,2

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2015-2016
S-a decis:
Urmare a examinării subiectului privind taxele anuale de studii pentru anul universitar
2015-2016, având în vedere argumentele expuse în favoarea menținerii valorii acestor taxe la
cotele anului universitar 2014-2015, justificarea lor precum și necesitatea ajustării valorii taxei
de studii pentru specialitățile noi la valoarea taxei stabilite pentru specialități înrudite sau din
domenii apropiate,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă valoarea taxei de studii pentru anul universitar 2015-2016, pe specialități și
programe de studii, precum urmează:
VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII
pentru anul universitar 2015-2016,
pe specialităţi,
la ciclul I (studii superioare de licență)

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.
24.
25.

142.04
142.04/142.07
313.1
331.1
361.1
362.1
363.1
364.1
381.1
444.1

26.

521.8

27.

521.8

28.

521.8

29

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
Asistență socială
una
Contabilitate
una
Marketing și logistică
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
Inginerie şi management în
una
agricultură
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
6500
8000
8000
8000
8000
8000
7000

3250
3250
4000
3250
4000
4000
4000
X
4000
X

6500

X

6500

X

6500

X

8000

X

zi – învăţământ de zi
f / r – învăţământ cu frecvenţă redusă
VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII
pentru anul universitar 2014-2015, pe programe,
la ciclul II (studii superioare de master)
Nr.
d/o

Domeniul general
de studii

1.

14

2.

14

Unitatea de
Denumirea programului
măsură,
persoana
Ciclul II (studii superioare de masterat)
Pedagogie și tehnologii educaționale
una
interactive (cercetare)
Tehnologii informaționale în instruire
una
(profesionalizare)

Cuantumul taxei
anuale, lei

7000
7000

3.

22

Lingvistică, literatură, deontologie
(profesionalizare)

una

7000

4.

22

Istorie: studii est-europene (cercetare)

una

7000

5.

22

una

7000

6.

31

una

7000

7.

31

una

7000

8.

Istorie: studii est-europene
(profesionalizare)
Administraţia publică a
colectivităţilor locale
(profesionalizare)
Integrarea europeană şi politica de
vecinătate (profesionalizare)
Drept administrativ (profesionalizare)
– anul I (2 semestre)
Drept administrativ (profesionalizare)
– anul II (1 semestru)

32

9.

32

10.

32

11.

36

12.

36

7000
una
3500

Dreptul afacerilor (profesionalizare)
Științe penale (profesionalizare)
– anul I (2 semestre)
Antreprenoriat şi administrarea
afacerilor (profesionalizare)
Gestiunea Financiar – Contabilă a
Afacerii (profesionalizare)

una

7000

una

7000

una

7000

una

7000

CURSURI DE RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE
(învăţământ de zi şi seral)
Nr.
d/o

Codul
specialităţii

Denumirea specialităţii

Durata

Numărul
de ore
pentru
1 an

Unitatea
de
măsură,
persoana

Cuantumul
plăţii anual,
lei

1
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

561
575
561
533
144

una
una
una
una
una

4000
4000
4000
4000
800

6
7

141
141

90 zile
90 zile

600
600

una
una

1100
1100

8

100182

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

4 (patru)
luni

340

una

2500

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Aprobarea candidaților la bursele de merit
S-a decis:
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 Drept și Administrație Publică,
specialitatea Drept, anul III, gr. D-1201, Șeghera Irina, pentru obţinerea Bursei
Republicii.

2. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Economie, Informatică şi
Matematică, specialitatea Bussines și administrare, anul II, gr. BA-2013, Florea Lilia,
pentru obţinerea Bursei Președintelui.
3. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, specialitatea
Limba și Literatura Română și Franceză, anul III, gr. FRF-1201, Damian Natalia,
pentru obţinerea Bursei Guvernului.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Cu privire la modificarea planurilor de studii.
S-a decis:
În temeiul recomandărilor Ministerului Educației și luând cunoștință de explicațiile
Rectorului Universității, dlui Popa Andrei,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de faptul că toate modificările în Planurile de studii se vor face după aprobarea
Planului-cadru ministerial privind întocmirea și modificarea Planurilor de învățământ.
V. Diverse
– Cu privire la valoarea taxei de cazare pentru una zi în căminele studențești pentru anul
2015 (alte categorii)
S-a decis:
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă calculele privind valoarea taxei de cazare pentru una zi în căminele studențești,
pentru anul 2015 (alte categorii) potrivit formulei ce urmează:
Calculele pentru taxa de cazare pe durata de una zi în căminele studenţeşti
pentru anul 2015 (alte categorii)
(mii lei)
Denumirea articolelor
de cheltuieli

Retribuirea muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
obligatorii
Primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală achitate de patron
(Cp)
Energia electrică
Gaze
Procurarea materialelor de uz
gospodăresc, obiectelor de mică
valoare, etc.
Servicii de telecomunicaţie şi de
poştă
Reparația curenta a clădirilor
Reparația curenta a utilajului si
inventarului
Apa şi canalizarea
Salubritatea
Alte cheltuieli
(Cc)

Articol

111

Alin.

Surse
bugetare
(tip 246)

Mijloace
proprii
(tip 246)

Cheltuieli de personal (Cp)
493,5
102,7

112

Mijloace
speciale
(alte)

Majorare
de tarife

Total
cheltuieli

X

596,2

109,9

23,7

X

133,6

19,1

4,1

X

23,2
753,0

Cheltuieli de consum (Cc)
113
1
126,3
20,3
113
2
298,8
90,0

-

116

113

3

-

96,7

53,8
59,5

200,4
448,3

50,7
147,4

113

11

113

17

113

18

113
113
113

34
35
45

-

73,2
-

7,0

10,0

17,0

89,2

98,0

187,2

7,6
10,0
9,5
91,7

-

9,6

7,6
92,8
9,5
91,7
1201,9

Cheltuieli de dezvoltare (Cd)
Cheltuieli privind amortizarea și
deprecierea
(Cd)

-

71,8

-

(Cs) servicii lunare de spălătorie

-

71,8
71,8

0,37

0,37

Calcularea taxei de cazare se va efectua în baza următoarei formule:

  2026,7 / 308

 (Cp  Cc  Cd ) / A

 / 30,4  30 lei/zi.
T 
 Cs  / Z  

0
,
37


12
12




Unde: T - taxa de cazare pe durata de una zi,
Cp - cheltuieli de personal,
Cc - cheltuieli de consum,
Cd - cheltuieli de dezvoltare,
Cs - servicii de spălătorie,
A - numărul de locuri,
Z - media lunară de zile.
Calculul este efectuat în baza Hotărârii Guvernului nr. 389 din 16.06.2015

Preşedintele
Senatului

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

Secretar ştiinţific

Chiciuc Liudmila, lector superior universitar

