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CAHUL 2012



 

Data 

şedinţei  

Ordinea de zi  Componenţa comisiei  Raportor  

 

20/09-2012 

1. Declaraţia Rectorului cu privire la politica 

Universităţii în domeniul calităţii 

 

 Popa Andrei,  

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC 

2. Bilanţul activităţii de studii pentru anul 

universitar 2011-2012 şi sarcinile pentru anul de 

învăţământ 2012-2013  

 

Comisia în problemele 

calităţii procesului de 

studii  

Secţia Studii 

Certan Ion 

dr., conf. univ., 

prorector activ. 

didact. şi calitate 

Decanii:  

Axentii Victor 

dr., conf. univ., 

Vicol  Iulia, 

lect., sup. univ., 

Şevcenco Igor 

lect., sup. univ. 

3. Raportul privind rezultatele Admiterii – 2012  Comisia de Admitere 

Secţia Studii 

Şefii de catedre  

Danilceac Oleg, 

pror. activ. educ. 

şi extracurric. 

secretar respons. 

4. Aprobarea Planului de activitate a Senatului şi 

Planurilor de activitate ale Consiliilor Facultăţilor 

pentru anul universitar 2012-2013  

 

Biroul Senatului  

Consiliile Facultăţilor 

  

Popa Andrei,  

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC; 

Decanii 

facultăţilor  

5. Aprobarea Materialelor Conferinţei de 

totalizare a activităţii de cercetare ştiinţifică a 

cadrelor didactice din USC – 2012.  

 Cornea Sergiu,  

dr., conf. univ., 

prorector activ. 

şt. şi relaţii 

internaţionale;  

6. Cu privire la iniţiativa decernării Diplomei 

cum Lauda a USC  

 Popa Andrei,  

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC  

 

28/11-2012 

1. Cu privire la modernizarea didacticii prin 

implementarea elementelor de învăţământ la 

distanţă 

 Popa Andrei,  

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC  

2. Aprobarea Regulamentului privind elaborarea 

şi susţinerea tezelor de licenţă şi de masterat  

Comisia în problemele 

calităţii procesului de 

studii  

Certan Ion 

dr., conf. univ., 

prorector activ. 

didact. şi calitate 

3. Aprobarea Comisiei de Evaluare a Calităţii  

(CEC) în calitate de comisie specializată de 

apreciere a calificării 

Comisia în problemele 

calităţii procesului de 

studii 

Secţia Management al 

Calităţii  

Popa Andrei,  

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC 



4. Cu privire la dezvoltarea legăturilor cu 

absolvenţii USC şi crearea Societăţii 

Absolvenţilor (Alumni) 

Comisia pentru studenţi 

şi activitate educativă; 

catedrele universitare  

Popa Andrei,  

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC; 

Danilceac Oleg, 

pror. act.  educ. şi 

extracurric. 

5. Pregătirea instituţiei către sezonul rece şi 

evaluarea condiţiilor de trai în căminele 

studenţeşti. 

Comisia în probleme de 

administrare, gestiune a 

patrimoniului şi 

dezvoltare socială 

Comisia pentru studenţi 

şi activitate educativă 

Drumov Vasile 

pror. în probl. de 

admin. şi gospod. 

Danilceac Oleg, 

pror. act.educ. şi 

extracurriculară 

6. Diverse   

 

27/12-2012 

 

 

 

1. Bilanţul activităţii administraţiei USC pe anul 

2012: realizări şi sarcini de perspectivă. 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

Popa Andrei 

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC  

2. Aprobarea documentelor reglatoare privind 

activitatea  Bibliotecii USC  

Comisia pentru ştiinţă 

şi cercetare  

 

Păcuraru Ion, 

directorul 

Bibliotecii USC  

 3. Realizarea deciziilor aprobate de Senatul 

Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în 

anul 2012 

Biroul Senatului  Chiciuc Ludmila,  

secretarul ştiinţ. 

al Senatului 

 4. Aprobarea Comisiei de repartizare a foilor de 

tratament pentru anul 2013 . 

 

Consiliul de 

Administraţie; 

Consiliile facultăţilor 

Comitetul Sindical 

Miron Oxana, 

preş. Comit. 

Sind. al USC  

 5. Diverse   

 

 

28/02-2013 

1. Reuşita academică a studenţilor ca indicator al 

performanţei profesionale a cadrului didactic 

Comisia în problemele 

calităţii procesului de 

studii 

Certan Ion 

dr., conf. univ., 

prorector activ. 

didact. şi calitate 

 

2.Cu privire la gestiunea resurselor financiare ale 

Universităţii în anul 2012 şi aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.  

Comisia în probleme de 

administrare, gestiune a 

patrimoniului şi 

dezvoltare socială 

Barbălat Svetlana 

economist-şef 

 

 

2. Bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică în 

USC pe anul 2012 

 

 

 

Comisia pentru ştiinţă 

şi cercetare  

 

 

Cornea Sergiu 

dr., conf. univ., 

prorector 

activitate 

ştiinţifică şi 

relaţii 

internaţionale 

3. Cu privire la anunţarea Concursului de ocupare 

a posturilor didactice şi de conducere 

Comisia de concurs 

Serviciul Personal 

Lazăr Angela, 

şef Serviciul 

Personal 

 

25/04-2013 

1. Cu privire la viziunea studenţilor asupra 

construcţiei carierei şi sarcinile USC în crearea şi 

fortificarea pârghiilor de formare profesională 

Comisia pentru studenţi 

şi activitate educativă 

Student membru 

al Senatului 



2. Activitatea educativă şi extracurriculară în 

USC: realizări şi probleme. 

Comisia pentru studenţi 

şi activitate educativă 

Danilceac Oleg, 

prorector 

activitate 

educativă şi 

extracurriculară 

3. Diverse   

 

27/06-2013 

 

 

1. Alegeri pentru suplinirea posturilor didactice şi 

de conducere 

Comisia de concurs Preşedintele 

Comisiei 

2. Cu privire la stabilirea disciplinelor de profil 

pentru determinarea mediei de admitere 

Biroul Senatului Popa Andrei,  

dr. hab., conf. 

univ., 

Rector USC 

3. Aprobarea taxelor de studii pentru anul 

universitar 2013-2014 

Comisia în probleme de 

administrare, gestiune a 

patrimoniului şi 

dezvoltare socială 

Barbălat Svetlana 

economist-şef 

 

4. Aprobarea candidaţilor la bursele de merit.  Decanii:  

Axentii Victor 

dr., conf. univ., 

Vicol Iulia, 

lect., sup. univ., 

Şevcenco Igor 

lect., sup. univ. 

 5. Diverse   

 

Preşedintele Senatului                                                    Andrei Popa, dr. hab., conf. univ., Rector 

 

 

 

 


