Proces verbal nr. 01
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 03 septembrie 2015
Agenda ședinței:
1. Aprobarea Statutului Instituției publice Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
2. Cu privire la rezultatele Admiterii – 2015.
3. Cu privire la comasarea grupelor academice, transferul locurilor de studii și aprobarea
formațiunilor de studenți pe specialități și programe de studii.
4. Aprobarea structurii anului universitar și a calendarului academic pentru anul 20152016.
5. Aprobarea candidatului la Bursa Senatului pentru anul universitar 2015-2016.
6. Aprobarea spre publicare a Materialelor conferinței științifice internaționale
„Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației” din
05.06.15.
7. Aprobarea modificărilor în statele de personal.
8. Cu privire la încheierea mandatului Senatului, alegerea Comisiei Electorale a USC și
declanșarea alegerilor în Senat.
I. Aprobarea Statutului Instituției publice Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
Urmare a examinării proiectului Statutului Instituției publice Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, întocmit în baza Codului educației al Republicii
Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014), Cartei Instituției Publice Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Codului de Etică și Deontologie Profesională
Universitară, aprobate prin decizia Senatului din 29 mai 2015 (proces verbal nr. 08); luând în
considerație sugestiile Ministerului Educației cu privire la reflectarea în document a unor
momente esențiale pentru activitatea instituției precum: capitalului social al USC, interesele
personalului tehnic auxiliar, relațiile de muncă, disciplina de serviciu, etc., concretizând
rezultatele dezbaterilor proiectului de Statut în subdiviziunile universitare,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă redacția nouă a Statutului instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
2. Varianta aprobată a Statutului instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul va fi expediată, în termen de 10 zile, Ministerului Justiției al
Republicii Moldova, în vederea înregistrării.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. III. Cu privire la rezultatele Admiterii – 2015, comasarea grupelor academice,
transferul locurilor de studii și aprobarea formațiunilor de studenți pe specialități și
programe de studii.
Urmare a audierii informației privind rezultatele admiterii – 2015 la studii superioare în
USC, având în vedere rezultatele admiterii și numărul minim de studenți necesar pentru formarea
grupelor academice, precum și numărul de cereri parvenite din partea studenților care optează
pentru exmatriculare pe motiv că au fost admiși la studii în universitățile din România; urmărind
obiectivul asigurării echilibrului bugetar al Universității și optimizarea cheltuielilor instituției,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se i-a act de Informația privind rezultatele admiterii – 2015 la studii superioare în USC,
prezentată de secretatul responsabil al Comisiei de Admitere, dl Danilceac Oleg,
prorector activitate educativă, relații sociale și administrativ gospodărești.
2. Se împuternicește Consiliul de Administrație să re-repartizeze locurile, din Planul
admiterii -2015, de la o specialitate la alta, respectând cerințele formării grupelor
academice de studii.
IV. Aprobarea structurii anului universitar și a calendarului academic pentru anul 20152016.
În urma examinării Graficului procesului de studii de zi, pentru anul universitar 20152016, la ciclul I (studii superioare de licență) și la ciclul II (studii superioare de masterat),
elaborat și propus de departamentul activitate didactică, prezentat de prorectorul Todos Irina,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Graficului procesului de studii de zi, pentru anul universitar 2015-2016, la
ciclul I (studii superioare de licență) și la ciclul II (studii superioare de masterat), potrivit
anexei.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Aprobarea candidatului la Bursa Senatului pentru anul universitar 2015-2016.
Urmare a examinării problemei privind selectarea studentului candidat la Bursa
Senatului, având în vedere decizia Consiliului de Administrație din 01 septembrie 2015 (proces
verbal nr.01) privind recomandarea spre aprobare de către Senat a candidaturii studentei
Facultății de Filologie și Istorie, Damian Natalia, pentru oferirea Bursei Senatului, apreciind
meritele sociale ale candidatului, performanțele academice și participarea în activitățile cu
caracter științific, demonstrate pe parcursul perioadei de studii în Universitate,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă candidatura studentei Facultăţii de Filologie și Istorie, specialitatea Limba și
Literatura Română și Franceză, anul IV, gr. FRF-1201, Damian Natalia, pentru
acordarea Bursei Senatului pe anul universitar 2015-2016.
VI. Aprobarea spre publicare a Materialelor conferinței științifice internaționale
„Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației” din
05.06.15.
În urma audierii informației prezentate de către prorectorul Cornea Sergiu, având în
vedere avizul pozitiv al Comisiei Metodico-științifice și al Colegiilor de redacție și calitatea
variantei lucrărilor înaintate spre aprobare către editare,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă spre publicare lucrarea „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul
European al cercetării și educației”, conferință științifică internațională (2015 ;
Cahul). Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în
spațiul european al cercetării și educației”, 5 iunie 2015 [în 2 vol.]; Vol. 1 : Atelierul 1:
Științe politice; Atelierul 2: Științe juridice; Atelierul 3: Științe economice. – – 450 p. și
Vol. 2: Atelierul 4: Științe exacte și inginerești; Atelierul 5: Științe pedagogice și
psihologice; Atelierul 6: Științe istorice și științe sociale; Atelierul 7: Științe filologice:
limba română; Atelierul 8: Științe filologice: limbi moderne. – 2015. – 446 p.
2. Se aprobă spre publicare lucrarea „Inovații prin intermediul TIC în învățământul
universitar și preuniversitar din Republica Moldova”, conferința științifico-practică
(2014; Cahul). Conferința Științifico - Practică „Inovații prin intermediul TIC în

învățământul universitar și preuniversitar din Republica Moldova”, 19 dec. 2014, – Cahul
: US Cahul, 2015, – 262 p.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VII. Aprobarea modificărilor în statele de personal
Având în vedere argumentele expuse de prorectorul activitate financiară, Barbalat Svetlana, și
luând cunoștință de modificările ce s-au impus în statele de personal începând cu 01 iulie 2015 și
01 septembrie 2015,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările în statele de personal începând cu 01 iulie 2015, potrivit anexei.
2. Se aprobă modificările în statele de personal începând cu 01 septembrie 2015, potrivit
anexelor.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VIII. Cu privire la încheierea mandatului Senatului, alegerea Comisiei Electorale a USC și
declanșarea alegerilor în Senat.
În temeiul prevederilor Cartei universitare (aprobată de către Senatul USC la 29.05.2015,
pr.verb.nr.08), Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale
instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (17.03.2015,
proc.verb. nr.05); Statutului Senatului și în baza deciziilor Consiliilor Facultăților: Filologie și
Istorie (din 03.09.2015), Economie, Informatică și Matematică (02.09.2015), Drept și
Administrație Publică (01.09.2015); a adunării generale a studenților din 02.09.2015 și a
Comitetului Sindical al USC din 04.09.2015, având în vedere faptul că desemnarea candidaților
a decurs în condiții democratice și fără abateri de la prevederile normative,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabilește încheierea mandatului Senatului USC în actuala componență.
2. Se aprobă declanșarea procedurii de alegere a noii componențe a Senatului, în condițiile
prevederilor actuale ale actelor reglatoare instituționale.
3. Se aprobă componența nominală a Comisiei Electorale universitare, precum urmează:
– Vrabie Silvia, lect. univ., Catedra de Pedagogie și Psihologie, Facultatea de Filologie
și Istorie;
– Mihailuc Olesea, lect. univ., Catedra de Economie și Management în Afaceri și
Servicii, Facultatea de Economie, Informatică și Matematică;
– Gîrneț Ilie, lect. univ., Catedra de Științe Politice și Administrative, Facultatea de
Drept și Administrație Publică;
– Comanici Cristina, studentă în anul III, specialitatea Business și Administrare;
– Zarișneac Natalia, lect. univ., membru al Comitetului Sindical universitar
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 02
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 01 octombrie 2015
Agenda ședinței:
1.Validarea alegerilor pentru constituirea Senatului USC.
2.Alegerea secretarului științific al Senatului.

3.Aprobarea Regulamentului Senatului Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (în
mandatul 2015-2020).

4.Cu privire la constituirea și aprobarea componenţei nominale a Comisiilor Senatului.
5.Cu privire la pregătirea către acreditarea programelor de studii a catedrelor: Istorie și Științe
Sociale; Științe Politice și Administrative; Filologie Română, Limbi Moderne
6.Bilanțul activităţii de studii în anul universitar 2014-2015 şi sarcinile pentru anul de studii
2015-2016.
7.Aprobarea Planului de activitate a Senatului în anul universitar 2015-2016.
8.Aprobarea Planurilor de activitate ale Consiliilor Facultăţilor pentru anul universitar 20152016.
9.Cu privire la re-repartizarea locurilor de studii bugetare libere, pe specialități și programe de
studii, în cadrul formațiunilor de studii ale anilor II-III.
I. Validarea alegerilor pentru constituirea Senatului USC.
Audiind Informația privind activitatea Comisiei Electorale în procesul organizării și
desfășurării alegerilor pentru noua componență a Senatului, luând act de rezultatele alegerilor din
cadrul subdiviziunilor universitare pentru noua componență a Senatului,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă activitatea Comisiei Electorale în procesul organizării și desfășurării alegerilor
pentru noua componență a Senatului.
2. Se validează rezultatele alegerilor pentru noua componență a Senatului Universității.
Se votează pro unanim
II. Alegerea secretarului științific al Senatului.
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1.Se alege în funcția de secretar științific al Senatului USC, dna Chiciuc Liudmila, lector
universitar la Catedra de Istorie și Științe Sociale
Se votează pro unanim.
III. Aprobarea Regulamentului Senatului Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (în
mandatul 2015-2020).
Ca urmare a examinării variantei textuale a Regulamentului Senatului Universității, perfectat în
baza cerințelor Codului Educației (Legea nr. 152 din 17.07.2014) și Cartei USC, aprobată de
Senatul USC la 29.05.2015 (proces verbal nr 08); având în vedere conținutul lui amplu și
cuprinzător, reieșind din perspectiva elaborării în viitorul apropiat a unui Regulament final al
Senatului,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă ca bază Regulamentul Senatului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul.
2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senat.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Cu privire la constituirea și aprobarea componenţei nominale a Comisiilor Senatului.
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă constituirea Comisiilor de lucru ale Senatului, precum urmează:
– Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională
– Comisia pentru ştiinţă, relații internaționale şi parteneriate de cercetare-dezvoltare
– Comisia pentru studenţi, activitate educativă şi parteneriate sociale
– Comisia pentru relații de muncă, administrare financiară și gestiune a patrimoniului
2. Se aprobă componența nominală a comisiilor Senatului USC, mandatul 2015-2020, precum

urmează:

Nr.
d/o
1
2
3
4
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7
8
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1
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3
4
5
6
7
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1
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8
1
2
3
4
5
6

Numele, prenumele

Titlul ştiinţific/didactic, funcţia

Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională
TODOS IRINA,
Dr., conf.univ., prorector pentru activitate didactică, calitate și
președinte al comisiei
parteneriate de formare profesională
RADU CORINA
Lector univ., șef Catedră Pedagogie şi Psihologie
SAVA SILVIA
Lector superior univ., șef Catedră Drept
ROŞCA-SADURSCHI
Lector superior univ., şef Catedra de Economie şi Management în
LUDMILA
Afaceri şi Servicii
Metodist calitate învățământ, ghidare și consiliere în carieră, Facultatea
PETCU VALERIA
de Filologie și Istorie
Metodist calitate învățământ, ghidare și consiliere în carieră, Facultatea
POPA ALEXANDRA
de Drept și Administrație Publică
Metodist calitate învățământ, ghidare și consiliere în carieră, Facultatea
BOZBEI VALENTINA
de Economie, Informatică și Matematică
Studentă anul III, specialitatea „Pedagogie în Învățământul Primar și
SIMCOVA MARIA
Pedagogie Preșcolară”
HARITON INGA
Studentă, anul III, specialitatea „Drept”
Comisia pentru ştiinţă, relații internaționale şi parteneriate de cercetare-dezvoltare
CORNEA SERGIU,
Dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiințifică, relații
preşedinte al comisiei
internaţionale și parteneriate de cercetare-dezvoltare
ILICCIEV MAXIM
Lector superior univ., decan, Facultatea de Filologie şi Istorie
BALŢATU LUDMILA
Dr., conf.univ., şef Catedra de Filologie Română
GHELEȚCHI ION
Dr., conf.univ., șef Catedră Istorie și Științe Sociale
SAITARLÎ NATALIA
Lector superior univ., șef Catedra de Științe Politice și Administrative
RUMEUS IURIE
Lector superior univ., șef Catedră Inginerie și Științe Aplicate
PĂCURARU GHENADIE Student anul II, specialitatea „Psihopedagogie și Pedagogie Socială”
BLAJA MARIA
Studentă anul II, specialitatea „Informatică Matematică”
Comisia pentru studenţi, activitate educativă şi parteneriate sociale
DANILCEAC OLEG,
Prorector pentru activitate educativă, relații sociale și administrativpreşedinte al comisiei
gospodărești
CHIRONACHI
Lector superior univ., decan, Facultatea de Drept şi Administraţie
VLADIMIR
Publică
Dr., conf.univ., decan, Facultatea de Economie, Informatică şi
BÎRLEA SVETLANA
Matematică
FUCIJI MARIANA
Lector superior univ., şef Catedra Limbi Moderne
BAGRIN DUMITRU
Lector superior univ., şef Catedra de Matematică şi Informatică
CARANFIL DUMITRU
Șef orășel studențesc
Student anul II, specialitatea „Limbă și literatura Franceză și
MORARU DUMITRU
Engleză”
CIUREA VERONICA
Studentă anul II, specialitatea „Business şi Administrare”
Comisia pentru relații de muncă, administrare financiară și gestiune a patrimoniului
BARBALAT SVETLANA, Prorector pentru activitate financiară, relații de muncă și parteneriate
preşedinte al comisiei
economice
MIRON OXANA
Dr., conf.univ., , preşedintele organizaţiei sindicale
DONEA SOFIA
Lector superior, Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă
LAZĂR ANGELA
Şef Serviciul Resurse Umane
FILIP SVETLANA
Studentă, anul II, specialitatea „Drept”
MOCANU ION
Student anul II, specialitatea „Contabilitate”

Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Cu privire la pregătirea către acreditarea programelor de studii a catedrelor: Istorie și
Științe Sociale; Științe Politice și Administrative; Filologie Română, Limbi Moderne

Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se i-a act de informația prezentată de șeful Secției Managementul calității și ghidare în
carieră, Banu Felicia, cu privire la pregătirea către acreditarea externă a programelor de
studii a catedrelor: Istorie și Științe Sociale; Științe Politice și Administrative; Filologie
Română, Limbi Moderne.
VI. Bilanțul activităţii de studii în anul universitar 2014-2015 şi sarcinile pentru anul de
studii 2015-2016.
În rezultatul ascultării şi examinării raportului prezentat de către Prorectorul pentru
activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională, dr., conf.univ. Todos Irina şi
a rapoartelor privind activitatea de studii din anul universitar 2014-2015 pe facultăți, expuse de
către decanii facultăților, având în vedere constatările făcute în urma dezbaterii aspectelor
principale ale activităţii de studii, desfăşurate pe parcursul anului universitar 2014-2015,
problemele evidențiate și perspectivele schițate pentru anul de învățământ 2015-2016 dar și
pentru perioada de până la 01.09.2018,
Senatul Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se apreciază drept satisfăcătoare activităţile de studiu, desfăşurate la nivel de facultăţi pe
parcursul anului academic 2014-2015.
2. Se pune în sarcina administraţiei Universităţii, a şefilor de catedră şi a decanatelor în anul
universitar 2015-2016, să monitorizeze consolidarea calităţii procesului de predareînvăţare-evaluare prin asigurarea numărului necesar de cadre ştiinţifico - didactice cu
grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice şi promovării cadrelor didactice la studii de
doctorat, postdoctorat şi stagii de perfecţionare şi de mobilitate academică, monitorizare şi
îndrumare a activităţii didactice a specialiştilor fără vechime în activitatea pedagogică.

3. Administraţia Universităţii va consolida în anul universitar 2015-2016 optimizarea
structurii formaţiunilor academice şi a graficului procesului de studii.
4. Se pune în sarcina şefilor de catedre şi a decanatelor, în anul universitar curent, să asigure
sporirea gradului de responsabilitate a cadrelor didactice şi a studenţilor privind
realizarea obligaţiunilor de serviciu și de studii, să urmărească practicarea de către
titulari, la cursurile predate, a strategiilor didactice moderne (utilizarea platformei
MOODLE), a diverselor tehnici de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, precum şi
instruirea studenţilor în vederea învăţării eficiente autoreglate.
5. Consiliile facultăţilor, catedrele, în scopul monitorizării activităţii cadrelor didactice,
inclusiv a curatorilor, în domeniul organizării studiului independent al studenţilor,
urmează să examineze permanent:
– rezultatele evaluărilor şi reexaminărilor pentru sesiunile de iarnă, de vară şi intermediare;
– rapoartele de activitate a curatorilor referitor la monitorizarea de către ei a activităţilor de
studii a studenţilor;
– dările de seamă ale unor cadre didactice cu rezultate nesatisfacătoare sau slabe în reuşita
academică a studenţilor şi să elaboreze măsuri de ameliorare a acestei situaţii;
– asigurarea realizării graficelor de serviciu la catedră 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;
– în şedinţele seminarelor metodice ale catedrelor promovarea metodelor de instruire
adecvate nivelului pregătirii preuniversitare a studenţilor, implementarea formelor
efective de predare, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice;
– procesul de organizare şi calitatea studiilor,

– elaborarea noilor programe de licenţă şi masterat, astfel asigurând perfecţionarea instruirii
şi făcând registrul formativ universitar mai dinamic, atractiv şi mai sensibil la cerinţele
pieţei locurilor de muncă.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
VII. Aprobarea Planului de activitate a Senatului în anul universitar 2015-2016.
Senatul Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă ca bază Planul de activitate a Senatului Universităţii de Stat “Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru anul de învățământ 2015-2016.
VIII. Aprobarea Planurilor de activitate ale Consiliilor Facultăţilor pentru anul universitar
2015-2016.
Urmare a prezentării și examinării Planurilor de activitate ale Consiliilor de Facultate,
preconizate pentru anul academic 2015-2016, 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, precizând necesitatea racordării lor la obiectivele activității
generale a instituției în anul curent de studii,
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 2015-2016.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim
IX. Cu privire la re-repartizarea locurilor de studii bugetare libere, pe specialități și
programe de studii, în cadrul formațiunilor de studii ale anilor II-III.
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă ca cele 34 de locuri cu finanțare bugetară pentru anul 2015-2016, devenite libere după
încheierea concursului anual al locurilor, să fie re-repartizate către specialitățile Drept și
Administrație Publică în ordinea descrescătoare a mediei reușitei studenților.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 03
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 19 noiembrie 2015
Agenda ședinței:
1. Cu privire la implementarea noului Plan-cadru și aprobarea disciplinelor obligatorii și
unice pentru toate specialitățile și programele de master (Informație: Todos Irina, dr.,
conf. univ., pror. act. did., calit. și part. de form. prof.).
2. Cu privire la demersul Consiliului Facultății privind redenumirea Facultății de Economie,
Informatică și Matematică
3. Cu privire la concursul pentru ocuparea posturilor de decan (Informație: Popa Andrei, dr.
hab., prof. univ., Rector USC)
4. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi evaluarea condiţiilor de trai în căminele
studenţeşti (Danilceac Oleg, pror. activ. educ., relații soc. şi adm. - gospod.)
5. Cu privire la avizarea listei spațiilor Universității care pot fi concesionate în scopuri
lucrative sau date în locațiune, arendă și administrare.

6. Aprobarea spre publicare a lucrărilor științifice și metodico-didactice (Informație: Cornea
Sergiu, dr., conf.univ., pror. act. șt., rel. int. și partener. de dezv.- cerc.)
7. Cu privire la înaintarea către CNAA a dosarelor candidaților pentru conferirea titlului
didactic de conferenţiar universitar.
Pentru aprobare s-a votat pro unanim.
I. Cu privire la implementarea noului Plan-cadru și aprobarea disciplinelor obligatorii și
unice pentru toate specialitățile și programele de master
Examinând problema privind implementarea Planului –cadru pentru studii superioare
(ciclul I-licență, ciclul II- master, studii integrate, ciclul III - doctorat), aprobat și pus în aplicare
prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.1045 din 25 octombrie 2015,
ascultând informația prezentată de Todos Irina, prorectorul activitate didactică, calitate și
parteneriate de formare profesională al USC, referitor la metodologia implementării noului Plancadru și a determinării disciplinelor obligatorii și unice (din categoria U și G) pentru toate
specialitățile și toate programele de master și având în vedere necesitatea elaborării, până în luna
martie 2016 a Planurilor de învățământ și programelor de master conforme cerințelor noului
Plan-cadru și Cadrului Național al Calificărilor,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Subdiviziunile universitare abilitate (catedrele, decanatele, consiliile de facultate) vor
demara procesul de elaborare a noilor planuri de învățământ și a noilor programe pentru
studii de masterat în baza Planului –cadru pentru studii superioare (ciclul I-licență, ciclul
II- master, studii integrate, ciclul III - doctorat), aprobat și pus în aplicare prin ordinul
Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.1045 din 25 octombrie 2015 și a
Cadrului Național al Calificărilor.
2. Unitățile de curs/modulele de orientare socio-umanistică (U) și de creare a abilităților și
competențelor generale (G), unice pentru toate planurile de învățământ (licență) și
programele de master, vor fi recomandate de către Consiliul de Administrație al
Universității, după consultarea prealabilă a catedrelor vizate.
3. În vederea organizării formațiunilor de studii comune, la elaborarea Planurilor de
învățământ și a programelor de master, se va ține cont de faptul că pentru disciplinele
categoriilor U și G, precum și pentru unitățile de curs din cadrul modulului
psihopedagogic, nu se admite modificarea semestrului pentru care sunt recomandate,
numărul de ore și numărului de credite atribuite.
4. Prorectorul activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională al USC,
Todos Irina, va informa Senatul, în ședințele din 24.12.2015 și 25.02.2016 despre mersul
procesului de elaborare a Planurilor de învățământ și a programelor de master, potrivit
noilor cerințe, la nivel de catedre universitare.
5. Planurile de învățământ pe specialități și programele de master noi vor fi înaintate spre
aprobare de către Senat în ședința ad-hoc din luna martie 2016.
II. Cu privire la demersul Consiliului Facultății privind redenumirea Facultății de
Economie, Informatică și Matematică
În temeiul demersului Consiliului Facultății al Facultății de Economie, Informatică și
Matematică din 16 noiembrie 2015 și urmare a examinării cerinței înaintate privind redenumirea
Facultății de Economie, Informatică și Matematică în Facultatea de Economie, Inginerie și
Științe Aplicate, având în vederea rațiunea denumirii propuse,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă demersul Consiliului Facultății al Facultății de Economie, Informatică și
Matematică din 16 noiembrie 2015 privind cererea de redenumire a Facultății.
2. Se aprobă redenumirea Facultății de Economie, Informatică și Matematică în Facultatea
de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
III. Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de decan al facultății
În baza:
• art. 105 alin. (12) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din
17.07.2014);
• art. 82 (1) al Cartei USC, aprobată de Senatul USC la 29.05.2015 (proces verbal nr 08);
• art. 5.30 al Statutului Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 03.09.2015 (proces verbal nr. 01) și
înregistrat de Ministerul Justiției la 23.10.2015;
• art. 92, și art. 94 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de
conducere ale Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul, aprobat de Senatul USC la 17.03.2015 (proces verbal nr. 05),
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se anunță concursul pentru ocuparea funcțiilor de decan al facultăților:
• Filologie și Istorie
• Drept și Administrație publică
• Economie, Inginerie și Științe Aplicate
2. Se constituie Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de decan, precum urmează:
• Bagrin Dumitru, lect. sup.univ., șef Catedra de Matematică și Informatică, președinte
• Todorov Maxim, lector univ., Catedra Drept
• Radu Corina, lector univ., Șef Catedra de Pedagogie și Psihologie, secretar
• Saitarlî Natalia, lector superior univ., șef Catedra Științe Politice și Administrative
• Rumeus Iurie, lector univ., șef Catedra de Inginerie și Științe Aplicative
• Fuciji Marianna, lector superior univ., șef catedra Limbi Moderne
• Simcova Maria, studenta gr. PIP-1301, reprezentant al studenților în Senat
• Hariton Inga, studenta gr. DP-1301, reprezentant al studenților în Senat
• Mocanu Ion, studentul gr. C-1401, reprezentant al studenților în Senat
3. Pentru organizarea alegerilor în postul de decan, în baza deciziei Senatului, rectorul
Universităţii, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor emite ordinul de constituire
a Comisiei de concurs.
4. Comisia de concurs, cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua alegerilor, va publica pe
pagina web a USC și prin afişaj decizia Senatului USC despre posturile vacante.
5. Anunţul de declanşare a procesului de alegere a decanului va conţine în mod obligatoriu:
a) denumirea şi sediul facultății unde se alege decanul;
b) criteriile de accedere la funcţia de decan;
c) documentele ce urmează a fi prezentate;
d) data-limită de depunere a dosarului;
e) modalitatea de depunere a dosarului;
f) datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi
de primirea documentelor.

6. Decanul se alege de către adunarea generală a cadrelor didactice și științifice titulare ale
facultății (personalul științifico-didactic, științific și didactic cu funcții de bază în USC) și
a reprezentanților studenți ai facultății în Senat și din Consiliul facultății respective, cu
votul majorității membrilor.
7. Serviciul Resurse Umane (dna Lazăr A.) va pune la dispoziția Comisiei de concurs lista
cadrelor didactice și științifice titulare ale facultății (personalul științifico-didactic,
științific și didactic cu funcții de bază în USC).
8. Decanii facultăților vor pune la dispoziția Comisie de concurs lista și a reprezentanților
studenți ai facultății în Senat și din Consiliul facultății respective.
9. Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat.
10. Comisia de concurs va constată rezultatul procesului de alegere a decanului și în cel mult
2 zile de la scrutin, prezentând Rectorului USC rezultatele concursului spre validarea lor
de către Senat la şedinţa apropiat următoare alegerilor.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi evaluarea condiţiilor de trai în căminele
studenţeşti
În urma ascultării și examinării raportului prezentat de către Danilceac Oleg, prorector
pentru activitatea educativă, relații sociale și administrativ-gospodărești, privind pregătirea
instituției către sezonul rece al anului școlar 2015-2016 și rezultatele evaluării condițiilor de trai
în căminele studențești,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de raportul prezentat de către Danilceac Oleg, prorector pentru activitatea
educativă, relații sociale și administrativ-gospodărești, cu privire la pregătirea instituției
către sezonul rece al anului de învățământ 2015-2016 și evaluarea condițiilor de trai în
căminele studențești.
2. Se pune în sarcina administrației universității, facultăților și subdiviziunilor:
a) economisirea consumului de energie electrică, termică și apă.
b) neadmiterea folosirii în incinta blocurilor de studii și căminelor studențești a
corpurilor și instalațiilor electrice neautorizate.
c) identificarea posibilităților de conservare a energiei termice și de optimizare a
consumului de energie electrică și termică.
d) administratorii blocurilor de studii și a căminelor, vor asigura integritatea și
exploatarea corectă a instalațiilor de utilizare a apei, canalizației, gazelor naturale
și a energiei electrice.
e) inspectarea lunară, de către responsabilul de securitate tehnică, Jijin N., a
blocurilor de studii, căminelor studențești, cazangeriilor, atelierelor de lucru și
încăperilor auxiliare în vederea verificării securității locurilor de muncă și
exploatării corecte a utilajelor electrice aflate în dotare și efectuarea, după
necesitate, a instructajelor respective.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.

V. Cu privire la avizarea listei spațiilor Universității care pot fi concesionate în scopuri
lucrative sau date în locațiune, arendă și administrare.
În conformitate cu prevederile art. 106, aliniat 7 al Legii nr. 152 din 17.07.2014 Codul
Educației al Republicii Moldova, ce vizează posibilitatea de concesionare, dare în locațiune,
arendă și administrare a bunurilor aflate în gestiunea Universității,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă lista spațiilor din bunurile Universității de Stat “B. P. Hasdeu” din Cahul, ce
fac parte din domeniul public al statului, care pot fi concesionate în scopuri lucrative sau
date în locațiune, arendă și administrare, precum urmează:
Contract de Locațiune:
1. SRL “Print Master” - Blocul I, parter, 8,91 m², servicii de copiere;
2. Î.I.“Belada Tatiana”- Blocul I, parter, 62 m², Blocul II, subsol, 54 m², unitate de
alimentație publică cu preparare și comercializare a bucatelor;
3. Î.M. “Moldcell” S.A. - Blocul II, etaj tehnic, 6 m², instalarea echipamentului special
pentru telefonie mobilă în standartele GSM;
4. SRL “ReclamDesing Modern” - Blocul II, parter, 3,5 m², servicii de copiere;
5. SRL“Politen Gaz” - căminul nr. 3, parter, 9,2 m², oficiu.
Arenda pământului:
6. SRL “Reco Agro” - suprafața de 262,73 ha, arendarea terenului cu destinație agricolă.
Contract de Comodat:
7. Programul Națiunilor Unite din Moldova (PNUD) - Blocul II, parter, audit. 111 - 18m²,
et. III audit. 308 - 11,3 m², et. IV audit. 408 - 32,2 m², audit. 409 – 22,5 m², total - 84 m².
VI. Aprobarea spre publicare a lucrărilor științifice și metodico-didactice
În baza deciziei Comisiei Metodico - Științifice din 12 noiembrie 2015 (proces verbal
nr.01) și în urma examinării demersului Comisiei către Senat privind aprobarea spre publicare a
lucrărilor înaintate,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă înaintarea spre publicare a lucrărilor elaborate de colaboratorii instituției,
precum urmează:
–
–
–
–
–

–

Asigurări și reasigurări. Manual, autor: Miron Oxana, dr., conf.univ.;
Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății prin asigurări medicale obligatorii și
facultative în Republica Moldova. Monografie, autor: Miron Oxana, dr., conf.univ.;
Sisteme informatice de Management . Note de curs, autor: Bîrlea Svetlana, dr., conf.univ.;
Limbajul SQL: exemple și aplicații. Indicație metodico-didactică, autor: Bîrlea Svetlana, dr.,
conf.univ.;
Baze de date ACCESS. Îndrumar de laborator, autor: Bîrlea Svetlana, dr., conf.univ.;
Integralizarea formării conștiinței ecologice la elevi. Monografie , autor: Cojocaru-Luchian
Snejana, dr., conf.univ.

VII. Aprobarea înaintării către CNAA a dosarelor candidaţilor pentru conferirea titlurilor

didactico-ştiinţifice.

S-a decis:
Urmare a examinării problemei privind înaintarea către CNAA a dosarelor candidaților
Bîrlea Svetlana dr., conf.univ. și Miron Oxana, dr., conf.univ., deținătoare a posturilor de
conferențiar universitar la Catedra de Inginerie și Științe Aplicate și, respectiv, Catedra de
Finanțe și Evidență contabilă, pentru conferirea titlului didactic de conferențiar universitar;
având în vedere întrunirea cerinţelor CNAA referitoare la structura şi conţinutul dosarului,
constatând deplina legalitate a actului de înaintare, luând în consideraţie că dosarele au trecut
expertiza primară, fiind examinate de secretarul ştiinţific al Senatului,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea către CNAA a dosarului dnei Bîrlea Svetlana, doctor în științe
economice, conferențiar universitar la Catedra de Inginerie și Științe Aplicate, pentru
conferirea titlului didactic de conferențiar universitar.
2. Se aprobă înaintarea către CNAA a dosarului dnei Miron Oxana, doctor în economie,
conferențiar universitar la Catedra de Catedra de Finanțe și Evidență contabilă, pentru
conferirea titlului didactic de conferențiar universitar.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat precum urmează:
pro -29, împotrivă -0, abţinuţi -0.
VIII. Diverse
– Cu privire la premierea Rectorului USC pentru activitatea în trimestrul IV al anului
2015
Au luat cuvântul:
1. Todos Irina, dr. conf. univ., prorector activitate didactică, calitate și parteneriate de formare
profesională. Stimați membri ai Senatului, cu toții suntem martori ai prefacerilor care au loc în
instituția noastră și cunoaștem că meritul
S-a decis:
Având la bază prevederile art. 12 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 195 din
13.03.2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învățământ superior
de stat cu autonomie financiară,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă propunerea de a premia rectorul USC, dl POPA ANDREI, dr.hab., prof.univ.,
în mărime de 1,5 salariu lunar de funcție, ținând cont de sporurile și suplimentele
prevăzute de legislație, pentru rezultatele activității în trimestrul IV al anului 2015.
2. Prezenta hotărâre se înaintează spre aprobare Ministerului Educației al Republicii
Moldova.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat „pro” unanim.
Proces verbal nr. 04
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 23 decembrie 2015
Agenda ședinței:
1. Cu privire la lichidarea neajunsurilor stabilite în procesul evaluării interne a facultăților,
în anul universitar 2014-2015 (Informație: Todos Irina, prorector, președinte al Comisiei
Senatului)

2. Centrul universitar de formare continuă: bilanț de activitate și proiecte de viitor, din
perspectiva eficientizării activității și a fortificării relațiilor de parteneriat social
(Raportor: Barbă Maria, director CUFC). Aprobarea Planurilor de învățământ și a
Programelor curriculare pentru formare continuă
3. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master
(Informație: Popa Andrei, rector, președinte al Senatului)
4. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul II - studii
superioare de master (Informație: Popa Andrei, rector, președinte al Senatului)
5. Aprobarea Regulamentului de organizare a examenului finalizare a studiilor superioare
de licență (Informație: Todos Irina, prorector)
6. Modalități de organizare și desfășurare a examenelor de licență pe specialități
(Informație: Todos Irina, prorector)
7. Cu privire la procesul de elaborare a Planurilor de învățământ (Informație: Todos Irina,
prorector)
8. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea structurii de
autoguvernanță studențească (Informație: Danilceac Oleg, prorector)
9. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul USC în anul 2015 (Informație: Chiciuc
Liudmila, secretar științific)
10. Aprobarea Planurilor de învățământ pentru cursurile de formare continuă (se încadrează
în subiectul 2)
Pentru aprobare s-a votat pro unanim.
I. Cu privire la lichidarea neajunsurilor stabilite în procesul evaluării interne a
facultăților, în anul universitar 2014-2015
În rezultatul ascultării şi examinării raportului prezentat de către prorectorul pentru
activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională, președinte al Comisiei
Senatului pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională, dr.,
conf.univ., Todos Irina, şi a constatărilor făcute în urma evaluării lichidării neajunsurilor stabilite
în procesul evaluării interne a facultăților pe parcursul anului universitar 2014-2015 și a
Nomenclatorului dosarelor de documentație, Senatul Universităţii de Stat ,,B.P.Hasdeu” din
Cahul,
CONSTATĂ:
1. Măsurile întreprinse în vederea lichidării neajunsurilor la Facultăți
2. Situaţia la zi a dosarelor existente la Decanatele Facultăţilor
3. Situaţia la zi a dosarelor existente la Catedrele Facultăţilor
TOTODATĂ,
Precizează că deşi conducerea Facultăților împreună cu șefii de catedră au întreprins
măsuri de lichidare a neajunsurilor stabilite în procesul evaluării interne, rămâne a se menține în
atenție în continuare aceste aspecte, precum și monitorizarea continuă a schimbărilor parvenite.
Drept urmare, Senatul Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1.

Se apreciază drept satisfăcătoare activităţile îndreptate spre lichidarea neajunsurilor
stabilite în procesul evaluării interne a facultăților pe parcursul anului universitar 2014-2015

2.

Se stabilește realizarea în continuare a activităților, precum urmează:
La nivelul Decanatelor:
Se va menține nivelul de performanță atins.
La nivelul Catedrelor:
Fiecare cadru didactic va elabora, câte 2 note de curs la disciplinele predate până la
sfârșitul anului universitar.
Varianta electronică a cursurilor elaborate va fi plasată pe platforma MOODLE a
universității.

1.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Doctoranzii să depună efort în realizarea programului individual de cercetare și de
pregătire și susținere a tezelor de doctorat.
Se vor întreprinde măsuri pentru ca studenții să fie implicați mai activ în activități de
cercetare.
Să se înființeze cercurilor științifice studențești și să fie reanimată activitatea cercurilor
existente
Să se mențină colaborarea Serviciul PR şi ALUMNI cu decanatele facultăților pentru a
centraliza informaţiile preluate de la catedre în vederea completării ulterioare a bazei de
date universitare de evidenţă a angajării absolvenţilor în câmpul muncii.

3. Se stabilește crearea la nivel instituțional a unei comisii ce se va ocupa de actualizarea
conținutului Nomenclatorului dosarelor de documentație la nivelul decanatului și catedrelor.
Responsabili pentru realizare: prorectorul activitate didactică, calitate şi parteneriate de
formare profesională, Todos Irina, șef Secția Personal, Lazăr Angela.
4. Se pune în sarcina comisiei speciale de sub conducerea prorectorului activitate didactică și
șefului secției Personal, elaborarea mostrelor, unice pe universitate, ce se vor regăsi în
dosarele tuturor facultăților.
5. Se pune în sarcina șefilor subdiviziunilor universitare structurarea informației din fiecare
dosar pe ani de studii(universitari) și în ordine cronologică.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. a) Centrul universitar de formare continuă: bilanț de activitate și proiecte de viitor, din
perspectiva eficientizării activității și a fortificării relațiilor de parteneriat social
b) Aprobarea Planurilor de învățământ pentru cursurile de formare continuă
a)
În rezultatul ascultării şi examinării raportului prezentat de către Directorul centrului
universitar de formare continuă Barbă Maria şi a constatărilor făcute în baza dezbaterii
diverselor aspecte ale activității centrului universitar de formare continuă, desfășurate pe
parcursul anului universitar 2014-2015,
Senatul Universităţii de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
CONSTATĂ:
1. Centrul universitar de formare profesională continua reprezintă o subdiviziune
specializată de formare profesionala continuă a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din
Cahul, fiind integrat în structura sistemului de formare profesională continuă din
Republica Moldova.
2. Centrul universitar de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar și-a desfășurat activitatea în conformitate cu actele normative prevăzute de
Ministerul Educației al Republicii Moldova.
3. Activitățile desfășurate în cadrul Centrului universitar de formare continuă s-au realizat în
baza planurilor aprobate de Ministerul Educației la 10 mai 2012.
4. Centrul de formare profesionala continua din cadrul Universității de Stat „B. P. Hasdeu”
din Cahul asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic care
oferă servicii educaționale în funcție de evoluțiile din planul necesităților de educație și al
curriculum-ului educațional, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea
competențelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educație.
5. Centrul de formare continuă organizează și cursuri de recalificare la Modulul
psihopedagogic.
6. În scopul eficientizării activității, Centrul de formare continuă și-a trasat obiective ce au
condus la optimizarea strategiilor de educație permanentă, la reconceptualizarea formării
continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învățare pe tot parcursul vieții.

7. Centrul de Formare Continuă activează în baza contractelor de colaborare cu Direcțiile
Generale de învățământ din sudul republicii.
8. În conformitate cu dispoziția Ministerului Educației nr. 466 din 26 octombrie 2015,
Centrul de formare continuă a fost evaluat de reprezentanți ai Institutului de Științe ale
educației în vederea stabilirii criteriilor și indicatorilor de evaluare a instituțiilor de
formare continuă.
9. Numărul de formabili pe parcursul anului universitar 2014 – 2015, în comparație cu anii
precedenți, a crescut considerabil.
TOTODATĂ:
1. Deși Centrul universitar de formare continuă a semnat contracte de colaborare cu
Direcțiile de învățământ din sudul republicii, acestea nu întotdeauna își îndeplinesc
obligațiunile de parteneriat. Astfel, în urma unor situații de conjunctură, audienții au fost
trimiși/delegați la cursuri în alte Centre de formare continuă.
2. Deși au fost preconizate activități de formare continuă la 18 specialități, au fost efectuate
activităţi de formare profesională continuă doar la 11 specialități. Această situaţie a fost
determinată atât de lipsa solicitanţilor/formabililor, cât şi de lipsa dorinţei de colaborare a
metodiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Învăţământ, în special, din raionul Cahul.
HOTĂRĂȘTE:
1. Se apreciază drept bună activitatea Centrului universitar de formare continuă pentru anul
universitar 2014-2015;
2. Se pune în sarcina Centrului universitar de formare continuă, directorului centrului,
fortificarea relațiilor de parteneriat social cu diverse instituții de învățământ din sudul
republicii;
3. Se pune în sarcina directorului Centrului universitar de formare continuă să ghideze
elaborarea noilor planuri conform cerințelor noului Cod al educației, pe specialități și
perfectarea și modificarea curriculei de formare continuă, la toate specialitățile, în baza
noilor cerințe stipulate în codul educației;
b)
În baza prevederilor Codului educației privind programele de formare continuă a specialiștilor,
având în vedere obligativitatea modulului psihopedagogic pentru specialiștii profilurilor nepedagogice
care aleg să activeze în domeniul educației, concretizând posibilitățile Universității de organizare a
cursurilor de formare continuă, de perfecționare/specializare,
Senatul Universității de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă planurile de învățământ pentru formare continuă, pe domenii, precum urmează:
– Programul de formare continuă multidisciplinară pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar (cursuri de perfecționare/specializare, pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar), nr de ore: 150 ore contact direct și 450 ore studiu individual, nr. total credite acumulate 20, forma de organizare a formării continue cu frecvență.
– Programul de formare și dezvoltare profesională continuă ,,Managementul instituțiilor
educaționale”, (cursuri de perfecționare/specializare) nr. de ore: 150 contact direct și 450 studiu
individual, total credite acumulate -20, forma de organizare a formării continue cu frecvență.
– Programul de recalificare profesională ,,Modulul psihopedagogic” pentru formare profesională
continuă a adulților în baza studiilor superioare sau medii de specialitate, nr. total de ore 900 : 164 ore
contact direct, 736 studiu individual total credite acumulate -30, cu frecvență.

Pentru aprobarea deciziilor s-a votat pro unanim.
III. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor superioare de
master
În temeiul prevederilor art.90 din Codul educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152
din 17 iulie 2014) și art. 79 al Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii
superioare de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015, având în
vedere posibilitatea de a stabili regulile generale privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
superioare de master în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și de a

concretiza cerințele actuale față de instruirea studenților în cadrul ciclului II de studii superioare,
generalizând discuțiile asupra proiectului de Regulament propus,
Senatul Universităţii de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master, al
Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
2. Prezentul Regulament se aplică și este obligatoriu începând cu anul universitar 20152016.
IV. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul II - studii
superioare de master
În urma examinării proiectului de Regulament privind organizarea și desfășurarea
admiterii la ciclul II- studii superioare de master, accentuând imperativitatea concretizării
metodologiei obținerii minimului curricular necesar pentru admiterea la studii de master a
candidaților ce optează pentru un program de studii diferit de domeniul de formare absolvit la
ciclul I de studii superioare, având în vedere experiența celorlalte universități de stat din
Republica Moldova privind renunțarea la examenele de admitere pentru studii superioare de
master,
Senatul Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul II – studii
superioare de master al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.
2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universității
de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
3. Se abrogă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de
masterat, ciclul II, aprobat de Senatul USC la 28.08.2008.
4. Se pune în sarcina secretarului științific al Senatului, transmiterea Regulamentului
aprobat spre expunere pe pagina web a Universității.
V. Aprobarea Regulamentului de organizare a examenului finalizare a studiilor superioare
de licență
În temeiul prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie
2014, Legii nr.142-XYI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ
superior, ciclul I, Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II – Master,
studii integrate, ciclul III – Doctorat) aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.1045 din 29
octombrie 2015, Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor
superioare de licență aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.1047 din 29 octombrie 2015,
Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de
Credite de Studiu aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.1046 din 29 octombrie 2015;
având în vedere necesitatea stabilirii regulilor generale privind organizarea și desfășurarea
examenului de finalizare a studiilor superioare de licență pe domenii de formare profesională la
ciclul I; precizând faptul că Universitatea este acreditată și abilitată cu dreptul de a organiza
examenul de licență, dispunând de statutul respectiv,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare
de licență, al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

2. Prezentul Regulament este obligatoriu începând cu anul universitar 2015-2016 şi se
aplică integral absolvenţilor admişi la studii la ciclul I (studii superioare de licenţă).
3. Se stabilește că USC este autonomă în definirea propriilor metodologii de organizare şi
desfăşurare a examenului de licenţă în corespundere cu prevederile Regulamentuluicadru
VI. Modalități de organizare și desfășurare a examenelor de licență pe specialități
În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea examenului
de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației
nr.1047 din 29 octombrie 2015 şi a Regulamentului de organizare a examenului de finalizare
a studiilor superioare de licență al Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobat prin
decizia Senatului universității din 23 decembrie 2015, proces-verbal nr.04, având în vedere
termenul regulamentar ce permite operarea modificărilor și definitivarea metodologiei de
organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență,
Senatul Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă „Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a
studiilor superioare de licenţă” cu specificarea denumirii probelor/probelor de sinteză
și unităților de curs incluse în tematica examenului, și concretizarea modalității de
desfășurare a probelor de examinare (oral, scris), la recomandarea Consiliilor facultăților
şi propunerea catedrelor, în corespundere cu termenul regulamentar de cel puțin 6 (șase)
luni înainte de data susținerii primei probe din examenul de licență.
2. „Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor
superioare de licenţă”, prezentată în anexa nr.1 a prezentei hotărâri, se va aplica
începând cu anul universitar 2015-2016, sesiunea examenelor de licenţă din perioada
mai-iunie 2016.
3. Se desemnează responsabil pentru implementarea metodologiei de organizare și
desfășurare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobate prin
prezenta, prorectorul activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională,
Todos Irina.
VII. Cu privire la procesul de elaborare a Planurilor de învățământ
În rezultatul ascultării şi examinării raportului prezentat de către Prorectorul pentru
activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională, dr., conf.univ., Todos Irina şi
a dezbaterii diverselor aspecte ale activităţilor desfăşurate în vederea demarării procesului de
elaborare a planurilor de învățământ pentru specialitățile treptei studiilor de licență, pe parcursul
perioadei 20.11.2015-20.12.2015,
CONSTATÂND CĂ:
1. procesul de elaborare a Planurilor de învățământ în cadrul subdiviziunilor universitare
implicate se desfăşoară conform graficului stabilit,
2. au fost create grupuri de lucru şi organizate activităţi de informare a tuturor
persoanelor vizate,
Senatul Universităţii de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informaţia dnei Todos Irina, prorector pentru activitate didactică, calitate şi
parteneriate de formare profesională, privind procesul de elaborare a programele de
studii.

2. Catedrele vor respecta decizia Consiliului de administraţie privind unităţile de curs de
creare a abilităţilor şi competenţelor generale(G) şi unităţile de curs de orientare socioumanistică(U), inclusiv fondul de timp şi numărul de credite atribuite, precum şi numărul
de ore pe săptămână stabilit: 26 de ore/săptămână pentru programul de studiu de 180 de
credite şi 30 de ore/săptămână pentru programul de studiu de 240 de credite .
3. Decanii facultăţilor, metodiştii serviciului(secţiei) managementul calităţii învăţământului,
ghidare şi consultare în carieră şi șefii de catedre vor asigura sincronizarea planurilor de
studii noi, cu organizarea predării în serii/formaţiuni de studii comune a unităţilor de curs
pentru mai multe specialităţi.
4. Planurile de învățământ pe specialităţi pentru ciclul I, varianta finală vor fi prezentate
spre a fi aprobate în şedinţa senatului din 25.02.2016.
5. Prorectorul pentru activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională, dr.,
conf.univ. Todos Irina, va informa Senatul, în ședinţa din 25.02.2016, despre procesul de
elaborare a Planurilor de învățământ la programele de master.
VIII. Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea structurii de
autoguvernanță studențească
Examinând proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea structurii
de autoguvernanță studențească, elaborat în temeiul alin.2, art.136 din Codul educației al
Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, având în vedere dreptul la reprezentare a
studenților și obligativitatea includerii acestora în cadrul nivelelor decizionale ale instituției,
generalizând propunerile de redactare a documentului, lansate și aprobate în procesul discutării
conținuturilor lui,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurii de
autoguvernanță studențească (SAS), al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul.
2. Se aprobă redactarea alin.3 f) din p.7 al compartimentului I Dispoziții generale, precum
urmează: „participă la activitățile de evaluare de către studenți a personalului ştiinţificodidactic din instituția de învățământ superior”.
3. Se stabilește că în orice condiții și particularități de activitate a SAS, prioritate imperativă
vor avea: Carta instituției, Statutul USC și Codul de Etică universitară și deontologie
profesională al USC.
4. Prezentul Regulament SAS intră în vigoare la data adoptării lui de către Senatul
Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
IX. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul USC în anul 2015
Ascultând şi examinând Informația privind realizarea deciziilor aprobate de Senatul
Universității pe parcursul anului 2015, având în vedere situația constatată în această privință,
apreciind efortul depus de către senatori în vederea realizării activităților programate 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 01.01.2015 – 23.12.2015, prezentată de secretarul științific al
Senatului, Chiciuc Liudmila.

2. Se recomandă șefilor de catedre, decanilor, conducătorilor subdiviziunilor vizate ale
instituției, să reexamineze deciziile Senatului, aprobate în decursul anului 2015, în
vederea realizării lor depline și corespunzător cerințelor.
3. Comisiile Senatului să prezinte proiectele de decizii și materialele distributive, referitoare
la subiectele preconizate spre examinare, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de ședința
Senatului.
4. Se pune în sarcina secretarului științific al Senatului reactualizarea paginii web a site-ului
USCh, ce cuprinde documentele reglatoare ale instituției elaborate și aprobate de către
Senat.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 05
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 25 februarie 2016
Agenda ședinței
1. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2015: realizări şi sarcini de perspectivă
(Raportor: Popa Andrei, rector, președinte al Senatului).
2. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2015 (Raportor:
Barbalat Svetlana, prorector).
3. Aprobarea valorii taxei pentru locul de cazare în căminele studențești pe anul 2016
(Informație: Barbalat Svetlana, prorector)
4. Aprobarea modificărilor în statele de personal începând cu 01.09.2015 (Informație:
Barbalat Svetlana, prorector)
5. Aprobarea statelor de personal pentru anul 2016 (Informație: Lazăr Angela, șef Serviciul
Personal).
6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 (Informație: Barbalat
Svetlana, prorector)
7. Cu privire la aprobarea Planurilor de învățământ, pe specialități, pentru programele de
studii superioare de licență (Informație: Todos Irina, prorector)
8. Aprobarea Programelor curriculare pentru formare continuă (Informație: Todos Irina,
prorector)
9. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2015 (Raportor: Cornea Sergiu,
prorector; Ilicciev Maxim, Bîrlea Svetlana, Chironachi Vladimir, - decani).
10. Aprobarea Planului activității de cercetare pentru anul 2016 (Informație: Cornea Sergiu,
prorector)
11. Aprobarea rezultatelor Concursului pentru ocuparea postului de decan (Raportor: Bagrin
Dumitru, președintele Comisiei de concurs).
12. Cu privire la aprobarea cerințelor suplimentare de apreciere a calificării pentru ocuparea
funcțiilor științifico-didactice (Informație: Popa Andrei, rector, președinte al Senatului)
13. Cu privire la anunțarea Concursului de ocupare a funcțiilor științifico-didactice și
constituirea Comisiei de concurs (Informație: Lazăr Angela, șef Serviciul Personal).
14. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament (Informație: Miron Oxana, dr.,
conf.univ, președinte al Comitetului Sindical al USCh).
15. Aprobarea spre publicare a lucrărilor înaintate de Comisia Metodico - Științifică
(Informație: Cornea Sergiu, prorector).
16. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din
Cahul
17. Cu privire la hotărârea CDSI din 19 februarie 2016 și angajarea USC în consorțiul
interuniversitar pentru studii și cercetare științifică cu participarea Universităţii de Stat

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universității „Dunărea de Jos” din Galați și
Institutului de Științe ale Educației al Ministerului Educației al Republicii Moldova
I. Bilanțul activităţii administraţiei USC pe anul 2015: realizări și sarcini de perspectivă
În baza raportului rectorului USC, prof. univ., dr. hab. Andrei Popa, şi a dezbaterilor pe
marginea acestuia,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de raportul privind Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 2015, 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:
a) Au fost pregătiţi 318 absolvenţi ai programelor de la ciclul I, studii superioare de licență şi
59 – la ciclul II, studii superioare de master.
b) Fondul de carte al bibliotecii a fost completat cu 1389 volume.
c) A fost extinsă oferta educațională prin autorizarea a:
• 3 programe la studii de licență: „331.1 Asistență socială”, „362.1 Marketing și
logistică”, „521.8 Inginerie și Management în agricultură”, și
• 4 programe la studii de master: „Pedagogie și tehnologii educaționale interactive” și
„Tehnologii informaționale în instruire” (domeniul general de studii 14 Științe ale
educației), „Gestiunea financiar-contabilă în afaceri” (domeniul general de studii 36
Științe economice) , „Științe penale” (domeniul general de studii 38 Drept).
d) În baza acordului de colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, au fost
obținute 8 locuri la studii doctorale la care au fost admiși colaboratorii Universității.
e) Din bugetul Universității, a fost asigurată finanțarea parțială pentru 13 persoane ce
studiază la doctorat pe bază de contract.
f) Au fost organizate o serie da activităţi ştiinţifice, printre care:
- Conferința Științifico-practică internațională „Perspectivele și problemele integrării
în Spațiul European al Învățământului Superior ”.
- conform rapoartelor privind activitatea științifică la catedre, în anul curent, sunt
înregistrate 45 participări la conferințe naționale și 123 – la conferințe
internaționale. Cadrele didactico-științifice au raportat despre elaborarea și
publicarea a 140 de lucrări științifice și metodice.
g) S-au organizat activităţi extracurriculare.
h) Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii:
• lucrări de reparații capitale în Sala de lectură nr. 1
• Reparații:
- auditoriul 219 și oficiile serviciilor (Resurse umane; Contabilitate; Finanțe;
Planificare, evidența și documentare a procesului de studii) din blocul de studii nr. 1
- auditoriul 509 din blocul de studii nr. 2
• S-a procurat:
- pachetul de program informațional „Antiplagiat” pentru verificarea integrității
tezelor de master și a publicațiilor științifice.
- mobilă pentru oficiile reparate ale serviciilor
3. Per total, bugetul consolidat al Universității, pentru anul 2015 a înregistrat venituri în suma
de 21.841,7 mii lei sau cu 20,2 mii lei mai puțin față de aceeași perioadă din anul precedent.
4. Suma totală a cheltuielilor suportate constituie 21.099,7 mii lei, din care fondul de
remunerare a muncii, inclusiv salarii, ajutor material, premii, prime de asigurare și
contribuții sociale, a constituit 13681,8 mii lei sau 64,8% din totalul cheltuielilor.
5. Administrația a elaborat și înaintat spre aprobare de Senatul Universității proiecte de acte
normative, puse ulterior în aplicare:
• Carta Instituției Publice Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

•

Codul de etică universitară și deontologie profesională, ca parte componentă a Cartei
USC
• Statutul USC în redacție nouă.
• Regulamente privind alegerea rectorului USC; alegerile în organele de conducere și
posturi de conducere; funcționarea Senatului; admiterea la studii superioare de
master.
6. Administrația a organizat evaluarea internă a facultăților, catedrelor și a programelor de
studii, din care 4 (patru) programe de licență au fost supuse evaluării externe.
7. Administrația a întreprins măsurile necesare pentru a înființa 4 (patru) școli doctorale prin
participarea în consorții și parteneriate interuniversitare.
8. Pentru continuarea dezvoltării Universităţii, se stabilesc următoarele sarcini de bază pentru
anul 2016:
a) Identificarea, împreună cu CDSI USC a obiectivelor de dezvoltare și elaborarea
Strategiei instituționale de dezvoltare pentru perioada 2017-2021.
b) Ajustarea cadrului normativ instituțional la cerințele Codului educației, cu referire la:
• Regulamente (privind organizarea studiilor în baza SNCS; organizarea și
desfășurarea stagiilor de practică; de evaluare a calității, etc.)
• Planuri de învățământ și continuitatea studiilor
• Normarea muncii
c) Diversificarea ofertei educaționale prin lansarea noilor programe licență, masterat,
formare continuă
d) 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
e) 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
f) Dinamizarea activităţii de cercetare
• stabilirea temelor de cercetare relevante pentru problematica sectorului real din
regiunea de sud a țării
• cointeresarea cadrelor științifico-didactice pentru participarea în proiecte și stagii
de cercetare
• dezvoltarea parteneriatelor internaționale pentru cercetarea unor teme de interes
comun
g) Avansarea vizibilității USC și intensificarea relațiilor cu angajatorii și absolvenții
h) Sporirea numărului de cadre didactice cu grade ştiinţifice
i) Optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor
Realizarea acestor obiective presupune o consolidare a capacităţilor creative şi
profesionale a tuturor membrilor comunităţii universitare.
9. A aprecia activitatea administraţiei în anul 2015 ca bună
II. Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale Universităţii în anul 2015
Urmare a audierii și examinării raportului privind gestiunea resurselor financiare ale
instituției în anul 2015, a prezentării considerațiilor Comisiei Senatului în probleme de
administrare, gestiune a patrimoniului şi dezvoltare socială și a dezbaterilor subiectului în cadrul
ședinței,

Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
3. Se aprobă raportul Serviciului economic privind executarea bugetului USC pentru anul
2015, prezentat de prorectorul activitate financiară, relații de muncă și parteneriate
economice, Barbalat Svetlana.
III. Aprobarea valorii taxei pentru locul de cazare în căminele studențești pe anul 2016
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) și studenți la
ciclul II (studii superioare de masterat) cu finanțare de la bugetul de stat și în bază de contract, se
prezintă următorul calcul:

  (Cp + Cc + Cd ) / A 

T =


12


Numărul de locuri, A – 308.
Astfel, pentru studenții care își fac studiile cu finanțare de la bugetul de stat și în bază de contract,
se prezintă următorul calcul:

  (1486,9 + 690,3) / 308 
  40% = 236 lei/lună.
T =


12



Pentru masteranzii care își fac studiile cu finanțare de la bugetul de stat, în baza pct. 1, alin. 5

  (1486,9 + 690,3) / 308 
  50% = 295 lei/lună.
T =


12



Pentru masteranzii care își fac studiile cu finanțare în bază de contract și alte categorii de locatari
în baza pct. 1, alin. 6

  (1486,9 + 690,3) / 308 
 = 590 lei/lună.
T =


12



Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1.

Se
confirmă taxa de cazare pentru anul 2016 în mărime de 236,0 lei - pentru studenții ciclului
I, 295,0 lei - pentru studenții-masteranzi (ciclul II) cu finanțare de la bugetul de stat, 590,0
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.
IV. Aprobarea modificărilor în statele de personal începând cu 01.09.2015

În scopul ajustării cuantumurilor de salarizare la unele categorii de personal (corpul
profesoral) la modificările operate în legislația în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr.195 din
13 martie 2013cu privire la condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ
superior de stat cu autonomie financiară (anexa 1, tabelul 1) și în baza deciziei Parlamentului
Republicii Moldova din 10 decembrie 2015 privind modificările și completările la Legea nr.355XV din 23 decembrie 2005 privind salarizarea în sectorul bugetar, referitor la majorarea
salariilor cadrelor didactice (faxograma Ministerului Educației 16-12-15 nr.08/12-4929),
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările în statele de personal pentru anul 2015, prevăzute a fi puse în
aplicare de la 01.09.2015.
V. Aprobarea statelor de personal pentru anul 2016
În urma audierii și dezbaterii Informației șefului Serviciu Personal al USC, Lazăr Angela,
cu privire la statele de personal ale Universității preconizate pentru anul 2016, calculate și
constatate în baza prevederilor actelor reglatoare ce vizează învățământul superior, reieșind din
necesitățile instituției pentru anul 2016,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă statele de personal pentru anul 2016.
VI. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016
În urma examinării proiectului de buget al USC pentru anul 2016, coordonat cu Consiliul de
Dezvoltare Strategică Instituțională (ședința din 19.02.2016, proces verbal nr. 03) și în temeiul
recomandărilor CDSI privind componentele bugetului instituțional și gestiunea cheltuielilor
pentru anul 2016,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al USC pentru anul 2016, inclusiv participarea
Universității în proiectele ERASMUS (561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
TEACHME; 61884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP PPLMD) cu contribuția de
10% din valoarea sumei de grant primită.
VII. Cu privire la aprobarea Planurilor de învățământ, pe specialități, pentru programele
de studii superioare de licență
În scopul modificării și ajustării planurilor de învățământ la cerințele noului Plan-cadru,
având la bază proiectele de plan, elaborate la nivel de catedră și aprobate de Consiliile
facultăților, precum și urmare a audierii informației privind calitatea acestora,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația privind calitatea planurilor de învățământ, prezentată de către dna
Irina Todos, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea didactică, calitate și parteneriate de
formare profesională.
2. Se aprobă, ca bază, planurile de învățământ la specialitățile ciclului I de studii superioare
(licență), precum urmează:
La învățământ cu frecvență
141.02/141.01 Informatică și Matematică
141.08.01/141.09.04 Limba și literatura română și engleză
141.08.01/141.09.01 Limba și literatura română și franceză
141.09.01/141.09.04 Limba și literatura franceză și engleză
141.09.04/141.09.01 Limba și literatura engleză și franceză
141.08.01 Limba și literatura română
141.10 Istorie
141.10/141.07 Istorie și geografie
141.10/141.09.04 Istorie și limba engleză
141.10/141.15 Istorie și educație civică
142.03/141.09.01 Pedagogie în învățământ primar și limba franceză
142.03/141.09.04 Pedagogie în învățământ primar și limba engleză
142.03/142.02 Pedagogie în învățământ primar și pedagogie preșcolară
142.04/142.07 Psihopedagogie și pedagogie socială
313.1 Administrație Publică
331.1 Asistență socială
361.1 Contabilitate
362.1 Marketing și logistică
363.1 Business și administrare
364.1 Finanțe și Bănci
381.1 Drept
444.1 Informatică
521.8 Inginerie și Management în Transporturi
521.8 Inginerie și Management în Industria alimentară
521.8 Inginerie și Management în Agricultură
812.1 Turism
La învățământ cu frecvență redusă
141.02/141.01 Informatică și Matematică
141.08.01 Limba și literatura română
141.10 Istorie
141.10/141.07 Istorie și geografie
141.10/141.15 Istorie și educație civică
142.03/142.02 Pedagogie în învățământ primar și pedagogie preșcolară
142.04/142.07 Psihopedagogie și pedagogie socială
313.1 Administrație Publică
331.1 Asistență socială
361.1 Contabilitate
362.1 Marketing și logistică

363.1 Business și administrare
364.1 Finanțe și Bănci
381.1 Drept
3. Planurile de învățământ vor fi depuse la Ministerul Educației pentru confirmare și
înregistrare (responsabil – Todos I., prorector).
VIII. Aprobarea programelor curriculare pentru formarea continuă
În baza prevederilor Codului educației privind programele de formare continuă a
specialiștilor, având în vedere obligativitatea modulului psihopedagogic pentru specialiștii
profilurilor nepedagogice care aleg să activeze în domeniul educației, concretizând posibilitățile
Universității de organizare a cursurilor de formare continuă, de perfecționare/specializare,
Senatul Universității de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă programele curriculare pentru cursurile de formare continuă și recalificare, precum
urmează:
– Modulul Pedagogie pentru cursurile de recalificare ,,Modulul Psihopedagogic”; nr. de ore-210
(54 contact direct, 156 studiu individual, nr. credite-7)
– Modulul Psihologie pentru cursurile de recalificare ,,Modulul Psihopedagogic”; nr. de ore-180
(46 contact direct, 134 studiu individual, nr. credite-6)
– Didactica disciplinei pentru cursurile de recalificare ,,Modulul Psihopedagogic”; nr. de ore-210
(54 contact direct, 156 studiu individual, nr. credite-7)
– Practica Pedagogică pentru cursurile de recalificare ,,Modulul Psihopedagogic”; nr. de ore-300
(10 contact direct, 290 studiu individual, nr. credite-10)
– Metodologii didactice interactive de organizare a procesului de învăţământ pentru cursurile de
formare continuă ,,Managementul instituțiilor educaționale”; nr. de ore-120 (30 contact direct, 90
studiu individual, nr. credite-4)
– Bazele teoretice ale managementului educaţional pentru cursurile de formare continuă
,,Managementul instituțiilor educaționale”; nr. de ore-120 (30 contact direct, 90 studiu individual,
nr. credite-4)
– Managementul calităţii în educaţie pentru cursurile de formare continuă ,, Managementul
instituțiilor educaționale”; nr. de ore-120 (30 contact direct, 90 studiu individual, nr. credite-4)
– Managementul resurselor umane în instituţiile educaţionale pentru cursurile de formare
continuă ,, Managementul instituțiilor educaționale”; nr. de ore - 120 (30 contact direct, 90 studiu
individual, nr. credite-4)
– Managementul proiectelor educaţionale pentru cursurile de formare continuă ,,Managementul
instituțiilor educaționale”. nr. de ore-120 (30 contact direct, 90 studiu individual, nr. credite-4)
2. Curriculumurile de specialitate pentru disciplinele Programului de formare continuă
multidisciplinară pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, vor fi aprobate de
către catedrele de profil ale Universității, în funcție de profilul cursurilor solicitate.
IX. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în USC pe anul 2015
Urmare a examinării Raportului privind rezultatele activității de cercetare științifică în
USC, obținute pe parcursul anului 2015, prezentate de către decanii facultăților și de către dr.,
conf. univ., Cornea Sergiu, prorector cu activitatea ştiinţifică, relaţii internaţionale şi parteneriate
de cercetare –dezvoltare; a constatărilor făcute în cadrul dezbaterilor principalelor aspecte
privind activitatea de cercetare în anul 2015, 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, preponderent, 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 în
universități din Republica Moldova cât și în afară.
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) Au fost publicate doar numerele pentru 2015 ale Buletinul științific Seria Științe
Economice;
HOTĂRĂȘTE:
1. Se i-a act de raportul privind rezultatele activității de cercetare științifică în USC, obținute
pe parcursul anului 2015.
2. Se pune în sarcina șefilor de catedre și a decanilor facultăților realizarea următoarelor
obiective:
a) Să perfecţioneze documentele catedrei privind planificarea, monitorizarea şi cuantificarea
activităţii de cercetare;
b) Să susţină publicarea Buletinul științific pe serii separate;
c) Să întreprindă acţiuni, potrivit rigorilor impuse de CNAA, privind pregătirea instituţiei
pentru acreditarea ştiinţifică;
d) În aprecierea activităţilor de cercetare să fie luaţi în considerare şi parametrii calitativi ai
publicaţiilor.
X. Aprobarea Planului activității de cercetare pentru anul 2016
Urmare a examinării Planurilor activității de cercetare pentru anul 2016, înaintate de
catedrele de specialitate; având în vedere necesitatea coordonării și a amplificării eforturilor
privind cercetarea științifică universitară,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul activităților de cercetare științifică pentru anul 2016.
2. Secția Știință va monitoriza executarea în termenii și la parametrii stabiliți a Planului
activității de cercetare pentru anul 2016.
XI. Aprobarea rezultatelor Concursului pentru ocuparea postului de decan
Conform prevederilor art. 105 alin. (12) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova
(Legea nr. 152 din 17.07.2014); art. 82 (1) al Cartei USC, aprobată de Senatul USC la
29.05.2015 (proces verbal nr 08); art. 5.30 al Statutului Instituţiei Publice Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 03.09.2015 (proces verbal nr.
01) şi înregistrat de Ministerul Justiţiei la 23.10.2015; art. 92, şi art. 94 al Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale Instituţiei Publice Universitatea

de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 17.03.2015 (proces
verbal nr. 05); Hotărârii Senatului USC din 19 noiembrie 2015 (proces verbal nr. 03); urmare a
desfășurării, în data de 25.01.2016, a procedurii de alegere prin vot secret a candidaților la postul
de decan al Facultății Economie, Inginerie și Științe aplicate și în temeiul rezultatelor votului
exprimat,
Senatul Universității de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Raportul Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcției de decan la facultățile:
Filologie și Istorie, Drept și Administrație Publică, Economie, Inginerie și Științe Aplicate și cu
privire la organizarea alegerilor pentru ocuparea postului de decan al Facultății de Economie,
Inginerie și Științe aplicate.
2. Se aprobă validarea rezultatelor alegerilor pentru ocuparea postului de decan al facultății
Economie, Inginerie și Științe aplicate
3. Se alege în postul de decan al Facultății Economie, Inginerie și Științe aplicate, dr. conf. univ.,
Bîrlea Svetlana.
XII. Cu privire la aprobarea cerințelor suplimentare de apreciere a calificării pentru
ocuparea funcțiilor științifico-didactice
În baza art. 132 alin. (3) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din
17.07.2014) și a prevederilor art. 16 al Regulamentului cu privire la modul de ocupare a
posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
854 din 21.09.2010,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea uneia din funcțiile
științifico-didactice anunțate vacante, candidații urmează să îndeplinească ca și cerință
obligatorie de apreciere a calificării - deținerea unei calificări minime de nivelul 8 ISCED –
studii superioare de doctorat, atestate cu diploma de doctor în științe.
2. Prezenta cerință intră în vigoare și se aplică de la data adoptării.
XIII. Cu privire la anunţarea concursului de ocupare a funcțiilor științifico-didactice
În baza art. 118, art. 132 al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din
17.07.2014) și a prevederilor Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor
didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din
21.09.2010,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară vacante şi se anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcții științificodidactice:
Catedra de Filologie Română
Conferențiar universitar – 3 posturi

Catedra de Limbi Moderne
Conferenţiar universitar -1 post
Lector universitar – 2 posturi
Catedra de Pedagogie şi Psihologie
Profesor universitar – 1 post
Conferențiar universitar – 3 posturi
Lector universitar – 2 posturi
Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale
Profesor universitar – 1 post
Conferențiar universitar – 2 posturi
Lector universitar – 1 post
Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii
Conferențiar universitar – 1 post
Lector universitar – 1 post
Catedra de Finanțe și Evidență Contabilă
Lector universitar – 1 post
Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate
Profesor universitar – 1 post
Conferențiar universitar – 1 post
Lector universitar – 2 posturi
Catedra de Matematică şi Informatică
Conferenţiar universitar – 1 post
Lector universitar – 1 post
Catedra de Ştiinţe Politice şi Administrative
Profesor universitar – 1 post
Conferenţiar universitar – 2 posturi
Lector universitar – 1 post
Catedra de Drept
Profesor universitar – 1 post
Conferenţiar universitar – 2 posturi
2. În baza prevederilor art. 132 alin. (3) al Codului Educației al Republicii Moldova
(Legea nr. 152 din 17.07.2014) și art. 16 al 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 se stabilește că, pentru a fi admiși și a participa la concursul pentru ocuparea
uneia din funcțiile științifico-didactice anunțate vacante, candidații urmează să îndeplinească ca
și cerință obligatorie de apreciere a calificării - deținerea unei calificări minime de nivelul 8
ISCED – studii superioare de doctorat, atestate cu diploma de doctor în științe.
3. Concursul de ocupare a funcțiilor științifico-didactice se va desfășura conform
procedurilor stabilite în Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în
instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010,

având în vedere cerința obligatorie expusă în art. 2 al prezentei Hotărâri și prevederile art. 132
alin. (3) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014).
4. Se constituie Comisia de Concurs pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în
funcțiile științifico-didactice, în următoarea componenţă:
• TODOS IRINA, dr., conf.univ., prorector activitate didactică, calitate și parteneriate de
formare profesională, preşedinte
• MIRON OXANA, dr., conf.univ., şef Catedra Finanțe și Evidență contabilă
• BALȚATU LIDMILA, dr., conf.univ., șef Catedra Filologie română
• GHELEȚCHI ION, dr., lector superior universitar, șef Catedra Istorie și Științe Sociale
• LAZĂR ANGELA, şef serviciu resurse umane, secretar
5. Comisia de concurs va aduce la cunoştinţă despre prezenta Hotărâre, respectând
prevederile art. 6 al Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în
instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010.
6. Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice, în termen de 30
de zile de la publicarea în presa republicană şi pe site-ul USC a anunţului referitor la concurs,
depun şi înregistrează la serviciul personal:
a) cererea de înscriere,
la care anexează:
b) fişa personală de evidenţă a cadrelor;
c) copia carnetului de muncă;
d) copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora;
e) copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător
postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale
diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);
f) copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu
specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
g) darea de seamă despre activitatea științifico-didactică din ultimii 5 ani.
h) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate în ultimii 5 ani.
Candidaţii care activează în calitate de angajați ai USC şi participă la concurs în mod
repetat depun şi înregistrează la serviciul personal doar copiile actelor care lipsesc în dosarul
personal și actualizează Darea de seamă privind activitatea științifico-didactică și Lista
publicațiilor.
7. Darea de seamă despre activitatea ştiinţifico-didactică a candidatului pentru ocuparea
postului științifico-didactic va fi confirmată de şeful catedrei doar după verificarea înscrisurilor
în Planul individual al cadrului științifico-didactic/didactic/științific respectiv şi prezenţei la
catedră a materialelor didactice ale acestuia (programe analitice, note de curs, teste, bareme etc.).
8. Lista publicaţiilor candidatului pentru ocuparea funcției științifico-didactice va fi
întocmită conform cerinţelor Consiliului Naţional pentru Atestare şi Acreditare (Formular 1 la
Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor
ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova) şi semnată 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.
XIV. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de tratament pentru anul 2016

Ca rezultat a înaintării și susținerii propunerii Preşedintelui Comitetului Sindical universitar, dr.,
conf. univ., Miron Oxana, privind reconfirmarea componenţei Comisiei de repartizare a foilor de
tratament, ce a funcţionat în anul 2015, 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, pentru anul 2016, precum urmează:
– Miron Oxana, dr., conf. univ., preşedintele Comitetului Sindical universitar
– Mocanu Anastasia, lector superior Facultatea de Economie, Inginerie şi Științe Aplicate
– 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 tehnic
– Barbă Maria, lector superior, Catedra de Pedagogie și Psihologie
XV. Aprobarea spre publicare a lucrărilor înaintate de Comisia Metodico - Științifică
În temeiul deciziei Comisiei Metodico - Științifice din 03 februarie 2016 (proces verbal
nr.01) cu privire la înaintarea pentru obținerea recomandării Senatului USC spre publicare a
lucrării Statutul juridic al personalului autorităților publice, autor Natalia Saitarlî, Catedra de
Științe Politice și Administrative; având în vedere avizul pozitiv al recenzentului lucrării, dr.,
conf.univ., Orlov Maria, președintele Institutului de Științe Administrative din Moldova și
aprecierile încurajatoare date lucrării de către specialiștii în domeniu, membri ai Catedrei de
științe politice și administrative,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă spre publicare lucrarea Statutul juridic al personalului autorităților publice, autor
Natalia Saitarlî, Catedra de Științe Politice și Administrative, recenzent dr., conf.univ., Orlov
Maria, președintele Institutului de Științe Administrative din Moldova.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
XVI. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Universității de Stat „B.P.Hasdeu”
din Cahul pentru perioada 2016-2020
Urmare a examinării proiectului Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Universității de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul pentru perioada 2016-2020, subliniind relevanța asigurării unei
continuități progresiste în activitatea Bibliotecii, în scopul asigurării suportului necesar pentru
pregătirea profesională calitativă a specialiștilor cu studii superioare, absolvenți ai USC, având în
vedere însemnătatea corelării misiunii și obiectivelor Bibliotecii universitare cu cerințele actuale
ale învățământului superior,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul
pentru perioada 2016-2020.
XVII. Cu privire la hotărârea CDSI din 19 februarie 2016 și angajarea USC în consorțiul
interuniversitar pentru studii și cercetare științifică cu participarea Universităţii de Stat

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universității „Dunărea de Jos” din Galați și
Institutului de Științe ale Educației al Ministerului Educației al Republicii Moldova
S-a decis:
În urma examinării subiectului privind posibilitatea și avantajele angajării USC în
consorții interuniversitare, urmărind scopul extinderii ofertei educaționale a instituției, având la
bază decizia CDSI din 19 februarie 2016 cu privire la angajarea USC în consorțiu și aprobarea
semnării Acordului de parteneriat în vederea înființării consorțiului interuniversitar cu
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Institutului de Științe ale Educației al Ministerului
Educației al Republicii Moldova,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
HOTĂRĂŞTE:
1. Potrivit recomandării și deciziei CDSI al USC din 19.02.2016, se aprobă angajarea
Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în consorțiul interuniversitar
pentru studii și cercetare științifică și semnarea Acordului de parteneriat în vederea
înființării consorțiului interuniversitar cu participarea Universității de Stat „Bogdan
Petriceicu Hasdeu din Cahul”, Universității „Dunărea de Jos” din Galați și Institutului de
Științe ale Educației al Ministerului Educației al Republicii Moldova, în vederea
desfășurării programelor de studii superioare de licență/master/doctorat, postdoctorat,
cooperarea în cercetarea ştiinţifică academică, schimbul de experienţă avansată în
domeniul disciplinelor de specialitate / de specializare şi a didacticii acestora şi de
management educaţional.

Proces verbal al Şedinţei ad-hoc a Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 24 martie 2016
Agenda ședinței
1. Cu privire la aprobarea Planurilor de învăţământ, pe programe de studiu, pentru studii
superioare de master
Cu privire la aprobarea Planurilor de învăţământ, pe programe de studiu, pentru studii
superioare de maşter
În scopul modificării şi ajustării planurilor de învăţământ la cerinţele noului Plan-cadru,
având la bază proiectele de plan, elaborate la nivel de catedră şi aprobate de Consiliile
facultăţilor, precum şi urmare a audierii informaţiei privind calitatea acestora,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informaţia privind calitatea planurilor de învăţământ, prezentată de către dna
Irina Todos, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea didactică, calitate şi parteneriate
de formare profesională.
2. Se aprobă, ca bază, planurile de învăţământ la programele ciclului II de studii superioare
(maşter), precum urmează:
La învăţământ cu frecvenţă
• Domeniul general de studii 22 Ştiinţe Umanistice, 222 Filologie Lingvistică. Literatură.
Deontologie (profesionalizare), 120 de credite
• Domeniul general de studii 22 Ştiinţe Umanistice, 224 Istorie Studii est - europene,
(profesionalizare), 120 de credite

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Domeniul general de studii 22 Ştiinţe umanistice, 224 Istorie, Studii est - europene
(cercetare), 120 de credite
Domeniul
generalde
studii 31 Ştiinţe politice, 313 Administraţie publică,
Integrare europeană şi politica de vecinătate (profesionalizare), 120 credite
Domeniul
general
de
studii 31 Ştiinţe politice, 313
Administraţie
publică, Administraţia publică a colectivităţilor locale (profesionalizare), 120 credite
Domeniul general de studii 36 Ştiinţe economice, 363 Business şi Administrare
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare), 120 credite
Domeniul
general de studii
38 Drept, 381 Drept, Drept administrativ,
(profesionalizare), 90 credite
Domeniul
generalde studii
38 Drept, 381 Drept,
Dreptul
afacerilor,
(profesionalizare), 120 credite
Domeniul general de studii 14 Ştiinţe ale educaţiei, 142 Ştiinţe ale educaţiei, Pedagogie
şi tehnologii educaţionale interactive, (cercetare), 120 credite
Domeniul general de studii 14 Ştiinţe ale educaţiei, 141 Educaţie şi formarea profesorilor,
Tehnologii informaţionale în instruire, (profesionalizare), 120 credite
Domeniul general de studii 36 Ştiinţe economice, 364 Finanţe/361 Contabilitate, Gestiunea
financiar-contabilă a afacerii, (profesionalizare), 120 credite
Domeniul general de studii 38 Drept, 381 Drept, Ştiinţe penale, (profesionalizare), 90 credite
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Proces verbal nr. 06
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 21 aprilie 2016
Agenda ședinței:

1. Validarea rezultatelor alegerii în calitate de membru al Senatului a reprezentantului
personalului tehnic-auxiliar din partea Facultății de Economie, Inginerie și Științe
Aplicate (Informație: Popa Andrei, rector, președinte al Senatului).
2. Cu privire la activitatea Secției Relații cu Publicul și Absolvenți (PR și Alumni)
(Raportor: Danilceac Oleg, pror. activ. educ., rel. soc. și admin.-gosp.)
3. Cu privire la modificarea structurii universitare și înființarea Centrelor de Cercetare
Științifică. Aprobarea Regulamentului – tip de funcționare al Centrului universitar de
cercetare științifică, dezvoltare și inovare (Informație: Cornea Sergiu, pror. act. șt., rel.
int. și part. de dezv.-cercet.)
4. Aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Național de Credite de Studiu (Informație: Todos Irina, pror. act. did., calit. și
part. de form.).
5. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică (ciclul
I – studii superioare de licență; ciclul II – studii superioare de masterat) (Informație:
Todos Irina, pror. act. did., calit. și part. de form.).
6. Cu privire la înaintarea candidaturii pentru decernarea titlului onorific de Doctor Honoris
causa al USC (Informație: )
7. Alegeri în funcții științifico-didactice și validarea rezultatelor Concursului de ocupare a
funcțiilor științifico-didactice (Raportor: Todos Irina, pror. act. did., calit. și part. de
form.)
8. Diverse
Pentru aprobarea agendei de lucru a ședinței s-a votat pro unanim.

I. Validarea rezultatelor alegerii în calitate de membru al Senatului a reprezentantului
personalului tehnic-auxiliar din partea Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se validează rezultatele alegerilor pentru calitatea de membru al Senatului din partea
personalului tehnic-auxiliar al Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.
2. Se aprobă alegerea în calitate de membru al Senatului din partea personalului tehnicauxiliar al Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, dra Buia Mihaela,
metodist ECTS, calitate și ghidare în carieră.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Cu privire la activitatea Secției Relații cu Publicul și Absolvenți (PR și Alumni)
În urmă ascultării şi examinării raportului prezentat de către Danilceac Oleg, pror. activ.
educ., rel. soc. și admin.-gosp. privind activitatea Secției Relații cu Publicul și Absolvenți (PR și
Alumni), constatând rezultatele obţinute în această direcţie şi problemele existente la zi,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se pune în sarcina dlui Danilceac Oleg, prorector activitate educativă, relații sociale şi
administrativ – gospodărești, elaborarea și prezentarea spre aprobare Senatului USC a
Planului de activități al Secției Relații Publice și Absolvenți, pentru perioada iunie 2016decembrie 2017 și a Registrului pentru evidența Absolvenților USC.
2. Se pune în sarcina secției Relații Publice și Absolvenți diversificarea programelor de
promovare a imaginii USC.
3. Se stabilește ca prioritate colaborarea Secției Relații cu Publicul și Absolvenți cu AO
„Alumni USC” în cadrul activităților stabilite în Proiectul TEMPUS EANET.
4. Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
5.
III. Cu privire la modificarea structurii universitare și înființarea Centrelor de Cercetare
Științifică. Aprobarea Regulamentului – tip de funcționare al Centrului universitar de
cercetare științifică, dezvoltare și inovare
În baza Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014) , Codului cu
privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (Legea nr. 259-XV din 15.07.2004) și actelor
normative ce derivă din acestea, inclusiv Statutul și Carta Instituţiei Publice Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și regulamentele interne ale USC, aprobate de Senatul
universitar; ca urmare a examinării problemei privind modificarea structurii universitare prin
crearea în cadrul USC a Centrelor de Cercetare Științifică pe domenii științifice, având în vedere
necesitatea întemeierii activității respectivelor Centre pe principii și reguli aprobate unanim,
reieșind din conținutul prezentului proiect de Regulament–tip de funcționare al centrului
universitar de cercetare științifică, dezvoltare și inovare și luând în considerare perspectivele
modificării și completării numitului document reglator,
Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂȘTE:
1.Se aprobă înființarea în USC a Centrelor de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, precum
urmează:
– Centrul de cercetare și dezvoltare tehnologică, analiză și managementul calității în industria
alimentară;
– Centrul de cercetare și dezvoltare tehnologică în materiale avansate;
– Centrul de cercetare și dezvoltare în tehnologia informației;
– Centrul de cercetare economică și dezvoltarea antreprenoriatului;
– Centrul de cercetare și documentare în științe socio-umane;

– Centrul de cercetare și documentare în științe juridice;
– Centrul de studii europene și guvernanță;
– Centrul de cercetare și documentare în comunicare instituțională
2. Se aprobă ca bază Regulament–tip de funcționare al centrului universitar de cercetare
științifică, dezvoltare și inovare.
3. Prezenta decizie a Senatului, se înaintează spre aprobare către Consiliul de Dezvoltare
Strategică al Universității.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
IV. Aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Național de Credite de Studiu
În temeiul Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza
Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1046
din 29 octombrie 2015 și a modificărilor și completărilor operate la ordinul nr. nr. 1046 din 29
octombrie 2015 (Ordin nr. 44 din 26 ianuarie 2016), examinând conținutul Proiectului de
Regulament instituțional și având în vedere importanța prezentului Regulament ca document
reglator ce determină organizarea şi desfăşurarea studiilor în Instituția Publică Universitatea de
Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Național de Credite de Studiu, al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul (cu amendamentele convenite, pentru art. 47 și 72).
2. Prezentul Regulament intră în vigoare și se aplica de la data adoptării de către Senat.
3. Regulamentul instituțional de organizare a studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Național de Credite de Studiu se aplică integral tuturor studenţilor
Universității, fără a se face nici o excepţie privind drepturile şi obligaţiile.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
V. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică
(ciclul I – studii superioare de licență; ciclul II – studii superioare de masterat)
În urma examinării Proiectului Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor
de practică (ciclul I – studii superioare de licență; ciclul II – studii superioare de masterat),
perfectat în baza Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior
(ciclul I - studii superioare de licenţă, ciclul II - studii superioare de masterat, studii superioare
integrate şi învățământ medical şi farmaceutic) aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei
nr.203 din 19.03.2014 şi Cadrului Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova şi Cadrul
Naţional al Calificărilor pentru învățământul superior pe domenii de formare profesională,
aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.934 din 29.12.2010; având în vedere că acest
document reglator instituțional stabileşte cadrul normativ privind stagiile de practică în procesul
formării iniţiale în învăţământul superior la ciclul I – studii superioare de licenţă şi ciclul ÎI –
studii superioare de masterat, care este o componentă obligatorie şi esenţială a formării
profesionale universitare, în cadrul Universităţii de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică
(ciclul I – studii superioare de licență; ciclul II – studii superioare de masterat), al
Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării și se aplică începând cu anul
universitar 2016-2017.

3. La data punerii în aplicare a prezentului Regulament (01 septembrie 2016) se abrogă
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, aprobat de Senatul
USC la 24 aprilie 2007.
VI. Cu privire la înaintarea candidaturii pentru decernarea titlului onorific de Doctor
Honoris causa al USC
În temeiul inițiativei Catedrei de Pedagogie și Psihologie (proces verbal nr. 08 al ședinței
catedrei din 17.03.2016) și deciziei Consiliului Facultății de Filologie și Istorie (proces verbal
nr.06 din 22.03.2016), având în vedere acordul personal al dlui Sorin Cristea, dr. în pedagogie,
prof. univ., apreciind la justa valoare meritele distinsului pedagog și teoretician al educației și
contribuția Domniei sale la dezvoltarea teoriei și științei pedagogice,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă acordarea diplomei de Doctor Honoris Causa dlui Sorin Cristea, profesor
universitar, doctor în pedagogie, pentru aportul deosebit în dezvoltarea științei educației
și contribuții esențiale la pregătirea cadrelor pedagogice.
VII. Alegeri pentru suplinirea funcțiilor științifico-didactice și validarea rezultatelor
concursului de ocupare a funcțiilor științifico-didactice
În baza Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de
învăţământ superior universitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie
2010, în conformitate cu decizia Senatului Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul,
proces – verbal nr. 05 din 25.02.2016 și urmare a desfășurării în USC a Concursului de ocupare
a funcțiilor științifico-didactice,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
I. Se aprobă raportul preşedintelui Comisiei de Concurs privind alegerile pentru suplinirea
funcțiilor științifico-didactice în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din
Cahul, prezentat de dna Todos Irina.
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, desfășurate în cadrul Consiliului Facultăţii de
Economie, Inginerie și Științe Aplicate şi se declară aleasă în funcția științifico-didactică
de lector universitar la Catedra de Inginerie și Științe Aplicate, dna CECLU LILIANA.
IV. Se validează rezultatele alegerilor, desfășurate în cadrul ședinței Senatului şi se declară
aleși în funcțiile științifico-didactice după cum urmează:
1. COJOCARU GHEORGHE, în funcția de profesor universitar la Catedra de Istorie și
Științe Sociale;
2. BERCU OLEG, în funcția de conferenţiar universitar la Catedra de Științe Politice și
Administrative;
3. COJOCARI-LUCHIAN SNEJANA, în funcția de conferenţiar universitar la Catedra
de Pedagogie și Psihologie;
4. CORNEA SERGIU, în funcția de conferenţiar universitar la Catedra de Științe Politice
și Administrative;
5. GHELEȚCHI ION, în funcția de conferenţiar universitar la Catedra de Istorie și Științe
Sociale;
6. GROSU LILIANA, în funcția de conferențiar universitar la Catedra de Filologie
Română.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.

Proces verbal nr. 07
al Şedinţei Senatului
Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
din 23 iunie 2016
Agenda ședinței:
1. Aprobarea Regulamentului cu privire la normarea activității științifico-didactice la
ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master, al Universității de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul (Raportor: Popa Andrei, rector).
2. Cu privire la condițiile și metodologia admiterii la studii superioare pentru anul
universitar 2016-2017. Aprobarea modificărilor la Regulamentul de admitere la studii
superioare de licență, conform cerințelor stabilite de Regulamentul Ministerului Educației
pentru Admiterea 2016 (Raportor: Danilceac Oleg, prorector).
3. Cu privire la declanșarea procedurii de autoevaluare în vederea depunerii cererii privind
evaluarea externă spre acreditare a specialităților ciclului I - studii superioare de licență și
spre acreditare/autorizare a programelor ciclului II – studii superioare de master.
4. Aprobarea candidaților la bursele de merit
Pentru aprobare s-a votat unanim.
I. Aprobarea Regulamentului cu privire la normarea activității științifico-didactice la
ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master, al Universității de Stat
„B.P.Hasdeu” din Cahul.
În baza prevederilor Regulamentului-cadru cu privire la normarea activității științificodidactice în învățământul superior, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.304 din
22.04.2016 și a examinării proiectului Regulamentului cu privire la normarea activității
științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master, al Universității
de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă completările și modificările la proiectul Regulamentului cu privire la normarea
activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master,
al Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, înaintate de Consiliul de Administrație al
USC, în baza deciziei sale din 20.06.2016 (proces verbal nr.23).
2. Se aprobă, în variantă finală, Regulamentul cu privire la normarea activității științificodidactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master, al Universității de
Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
II. Cu privire la condițiile și metodologia admiterii la studii superioare pentru anul
universitar 2016-2017. Aprobarea modificărilor la Regulamentul de admitere la studii
superioare de licență, conform cerințelor stabilite de Regulamentul Ministerului Educației
pentru Admiterea 2016
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările operate în Regulamentul de admitere la studii superioare de
licență, conform cerințelor stabilite de Regulamentul-cadru al Ministerului Educației,
pentru Admiterea – 2016.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.

III. Cu privire la declanșarea procedurii de autoevaluare în vederea depunerii cererii
privind evaluarea externă spre acreditare a specialităților ciclului I - studii superioare de
licență și spre acreditare/atestare a programelor ciclului II – studii superioare de master
În conformitate cu Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de
funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învățământ
profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la
serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii şi a instituţiilor de
învățământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. nr. 616 din 18.05.2016 (în continuare Metodologie),
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declanșează procedura autoevaluării, spre acreditare, a specialităților de la
învățământul superior de licență și a programelor pentru studii superioare de master din
cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.
2. Șefii de catedre, până la data de 30 septembrie 2016 vor prezenta rapoartele de
autoevaluare a specialităților (studii superioare de licență) și a programelor (studii
superioare de master) în vederea înaintării cererii privind evaluarea externă și
acreditarea/autorizarea acestora de către ANACIP.
3. Acumularea informației, stabilite in Metodologie, pentru perfectarea rapoartelor de
autoeveluare este în responsabilitatea fiecărui membru al catedrei – angajat în funcție de
bază sau prin cumul la USC.
4. Șeful serviciului (secției) managementul calității învățământului, ghidare și consiliere în
carieră, metodiștii pe calitate în învățământ, ghidare și consiliere în carieră vor oferi
consultanță și vor ghida activitățile de autoevaluare, precum și vor urmări întocmirea
rapoartelor de autoevaluare în conformitate cu Standarde de acreditare, criterii și
indicatori de performanţă pentru evaluarea externă a programului de studiu în
învăţămîntul superior, expuse în Anexa 5 din Metodologie și Ghidurile de evaluare
externă, aprobate de ANACIP.
5. Se obligă toate subdiviziunile administrative (inclusiv decanatele, serviciile auxiliare și
de specialitate) din cadrul USC să pună la dispoziția catedrelor informația solicitată
pentru întocmirea rapoartelor de autoevaluare. Obligatoriu, informațiile oferite de
subdiviziuni/servicii, vor fi relevante și exacte solicitărilor expuse. Lista actelor
normative ce urmează a fi prezentate de către subdiviziuni/servicii pentru catedre,
precum și formele necesare a fi completate de acestea cu datele referitoare la
specialitate/program, va fi perfectată de către dna Todos Irina, prorector activitate
didactică, calitate și parteneriate de formare profesională.
6. Decanii facultăților se numesc responsabili de îndeplinirea exactă, la nivel de facultate, a
celor stabilite de prezenta, precum și vor coordona, vor susține metodologic,
organizațional și logistic catedrele pentru întocmirea rapoartelor de autoevaluare
menționate.
7. Lista programelor și a specialităților ce vor fi incluse în cererea către ANACIP spre
evaluare către acreditare, se va aproba prin Hotărârea Senatului, în baza rapoartelor de

autoevaluare a respectivelor programe și specialități și a cerințelor stabilite de
Metodologie.
8. Se desemnează responsabil pentru organizarea și monitorizarea realizării prezentei,
prorectorul activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională, dr.,
conf.univ., TODOS IRINA.
IV. Aprobarea candidaților la bursele de merit
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 a câte un candidat pentru fiecare tip de bursă,
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Economie, Inginerie şi Științe
Aplicate, specialitatea Business și administrare, anul II, gr. BA-1401, Zgherea Maia,
pentru obţinerea Bursei Republicii.
2. Se aprobă înaintarea candidaturii studentului Facultăţii de Drept și Administrație Publică,
specialitatea Drept, anul I, gr. D-1501, Lefter Sergiu, pentru obţinerea Bursei
Președintelui.
3. Se aprobă înaintarea candidaturii studentei Facultăţii de Filologie şi Istorie, specialitatea
Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, anul III, gr. PÎP PP -1301,
Simcova Maria, pentru obţinerea Bursei Guvernului.
V. Diverse
Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă lansarea anului de învățământ 2016-2017, pe data de 31 august 2016.
2. Se stabilește zi liberă, luni, data de 29 august 2016, în contul zilei de 31 august 2016.
Pentru aprobarea deciziei s-a votat pro unanim.
Secretar științific

Chiciuc Liudmila

