
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 2015-

2016. 

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. 

 

S-a decis: 

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, în variantă finală, (redacția nouă) Statutul Instituției publice Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

2. Varianta aprobată de Senat a Statutului Instituției publice Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, se va trimite, în termen de ….zile către Ministerul Justiției 

spre confirmare. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Secretar al Senatului                                        Chiciuc Liudmila, lector superior universitar 

 

 

 

 

 

 


