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UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

                                                                                                     

REGULAMENTUL 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONARE A SECŢIEI  

„RELAŢII PUBLICE ŞI ABSOLVENŢI”  

(PR şi ALUMNI) 

 

„APROBAT”  
la Şedinţa Senatului 

 Universităţii de Stat 

 „B.P. Hasdeu” din Cahul  

din 27 decembrie 2012,  

proces verbal nr. 03 

 

____________________________  

dr.hab., conf.univ., Andrei POPA,  

Preşedintele Senatului USC. 
 

 

PREAMBUL 

 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a elaborat prezentul 

Regulament  în scopul asigurării transparenţei activităţii Universităţii, promovării imaginii 

instituţiei, comunicării eficiente cu presa şi publicul şi creării formelor instituţionale pentru 

păstrarea legăturilor cu absolvenţii din toate promoţiile; promovării relaţiilor de colaborare între 

Universitate şi absolvenţii săi; ridicării prestigiului Universităţii şi îmbunătăţirii continue a 

calităţii sistemului de învăţământ.  

 

1.DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1. În scopul menţinerii legăturilor cu Universitatea, absolvenţii programelor de licenţă şi 

masterat a Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, obţin calitatea de 

membru al Asociaţiei Absolvenţilor USC, ghidată de Secţia Relaţii Publice şi Absolvenţi, 

numită în continuare Secţia PR şi Alumni. 

 

1.2.  Scopul şi obiectivele Secţiei:  

a) Dezvoltarea, susţinerea şi consolidarea tradiţiilor universitare şi a legăturilor cu 

absolvenţii programelor de licenţă şi masterat; 

b) Organizarea unor proiecte culturale, ştiinţifice, sportive în scopul promovării imaginii 

USC; 

c) Implicarea absolvenţilor în susţinerea şi promovarea imaginii Universităţii; 

d) Asigurarea informării continue a membrilor Asociaţiei Absolvenţilor USC privind 

activitatea Universităţii;  

e) Promovarea iniţiativelor şi politicilor Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, lansate în conformitate cu Programul de activitate a Universităţii şi alte 

documente strategice naţionale; 

f) Organizarea şi realizarea campaniilor media şi de comunicare; 
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g) Alte activităţi ce susţin consolidarea imaginii instituţionale şi fortificarea relaţiilor cu 

absolvenţii Universităţii, în limitele Statutului Universităţii şi a actelor normative în 

vigoare. 

 

2. ATRIBUŢII FUNCŢIONALE  

 

2.1. Specialiştii Secţiei PR şi Alumni colaborează cu Decanii facultăţilor; Serviciul Personal 

Studenţi; organizaţiile studenţeşti din cadrul USC (sindicate, ligi), în vederea formării şi 

menţinerii bazei de date despre fiecare student/absolvent şi completării informaţiilor plasate pe 

site-ul Universităţii. 

 

2.2. Baza de date cu privire la studenţi şi absolvenţi este utilizată exclusiv doar în scopurile 

menţionate în art. 1.2 din prezentul Regulament şi conform activităţilor Secţiei PR şi Alumni.  

 

2.3. Secţia Relaţii Publice şi Absolvenţi, desfăşoară următoarele activităţi: 

a) Înregistrează membrii Asociaţiei Absolvenţilor USC; 

b) Duce evidenţa persoanelor înregistrate şi la necesitate actualizează informaţia; 

c) Întreţine legătura cu membrii Asociaţiei Absolvenţilor USC; 

d) Informează membrii Asociaţiei Absolvenţilor USC despre activităţile din cadrul USC; 

e) Acordă servicii de consultanţă membrilor Asociaţiei Absolvenţilor USC în problemele 

formării carierei, stabilirii relaţiilor cu angajatorii, promovării imaginii şi prestanţei 

personale, etc. 

f) Oferă informaţii facultăţilor şi administraţiei USC despre absolvenţi; 

g) Organizează manifestaţii şi reuniuni pentru membrii Asociaţiei Absolvenţilor USC;  

h) Promovează iniţiativele şi politicile Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, lansate în conformitate cu Programul de activitate a Universităţii şi alte 

documente strategice naţionale; 

i) Organizează şi realizează campanii media şi de comunicare; 

j) Dezvoltă şi realizează relaţii cu instituţiile preuniversitare, în vederea atragerii şi sporirii 

numărului de candidaţi admişi la studii în USC; 

k) Ghidează pagina web a Universităţii şi poartă responsabilitatea deplină pentru informaţia 

plasată pe site.  

 

2.4. Secţia PR şi Alumni este subordonată prorectorului cu activitatea educativă şi  

extracurriculară. 

 

3. RELAŢIILE SECŢIEI CU ABSOLVENŢII 

 

3.1. Membru al Asociaţiei Absolvenţilor USC este persoana care, în cadrul Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a obţinut o diplomă de licenţă sau de master, la oricare 

facultate. 

 

3.2. Calitatea de membru se acordă prin înregistrare. Înregistrarea este gratuită. Informaţia 

solicitată la înregistrare este confidenţială şi va fi folosită doar pentru baza de date internă şi 

activităţile prevăzute în prezentul Regulament.  

 

3.3. Calitatea de membru al Asociaţiei Absolvenţilor USC se acordă pe perioadă nelimitată.  

 

3.4. Membrii Asociaţiei Absolvenţilor USC au următoarele drepturi: 

a) Să fie informaţi despre activităţile din cadrul USC; 

b) Să obţină informaţii despre alţi membrii ai Asociaţiei Absolvenţilor USC, în limitele 

competenţelor Secţiei PR şi Alumni; 
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c) Să beneficieze de serviciile de consultanţă în problemele formării carierei, stabilirii 

relaţiilor cu angajatorii, promovării etc., oferite de Secţia PR şi Alumni; 

d) Să participe la reuniunile absolvenţilor; 

e) Să contribuie material şi financiar, cu titlu de donaţii, la consolidarea bazei tehnico-

materiale a USC. 

 

3.5. Membrii Asociaţiei Absolvenţilor USC au următoarele obligaţii: 

a) să sprijine Universitatea în realizarea scopului şi obiectivului de activitate şi să acţioneze 

pentru creşterea prestigiului acesteia; 

b) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Universităţii; 

c) să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza legislaţia în vigoare,  scopurile sau 

interesele Universităţii. 

 

3.6.  Tradiţiile, de care este ghidat fiecare membru al Asociaţiei Absolvenţilor USC sunt: 

a) Fiecare membru îşi poartă cu mândrie titlul de absolvent al Universităţii de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul; 

b) Fiecare membru al Asociaţiei prin faptele sale consolidează bunul nume şi imaginea 

Universităţii; 

c) Fiecare membru colaborează fructuos cu toţi membri Asociaţiei Absolvenţilor 

Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

 

4. DISPOZIŢII FINALE 

 

4.1. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul Universităţii de 

Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 


