
 

Piaţa Independenţei, nr. 1, Cahul, MD-3909, Republica Moldova 

Tel: ( 373 299 ) 2 24 81   Fax:  ( 373 299 ) 2 47 52    E-mail: rectorat@usch.md 

 

 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  

 

 

DECIZIA nr. 07/1  

 

din 07 iulie 2020 

 

cu privire la aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2020-2021 

 

 

În conformitate cu art. 104 alin. (1) lit. (c) al Codul Educației al Republicii Moldova nr. 

152 din 17 iulie 2014, în baza calculelor prezentate, referitoare la Metodologiei de calcul pentru 

taxele de studii, începând cu anul universitar 2020-2021, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică 

Instituțională adoptă următoarea  

 

DECIZIE: 

 

1. Se aprobă Calculul taxei de studii pentru anul de studii 2020-2021, pentru studenții din 

învățământul superior (ciclul I, ciclul II), în baza Metodologiei de calculare a taxei de 

studii, conform Anexei 1 la prezenta. 

 

2. Se aprobă  taxele de studii pentru studenții din învățământul superior (ciclul I, ciclul II), 

prevăzute pentru anul universitar 2020-2021, conform Anexei 2 și Anexei 3 la prezenta. 

 

 

 

 

Președinte al CDSI USC 

Acad. BOSTAN ION, dr.hab., prof.univ.  

 

 

 

Secretar al CDSI USC 

CHICIUC LIUDMILA, dr., conf.univ. 
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Anexa 1 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

 Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

la 07 iulie 2020, proces verbal nr. 07 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 
CALCULULUL TAXEI DE STUDII 

pentru studenții din învățământul superior (ciclul I, ciclul II), 

 cetățenii străini şi apatrizii în baza Metodologiei de calculare a taxei de studii pentru anul de 

studii 2020-2021 

 

 Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul a raportat valoarea cheltuielilor reale 

aferente desfășurării procesului de studii pe anul 2019 în suma de 20870,9 mii lei, inclusiv: 

 

 mii lei 

       Cheltuieli (Ch), inclusiv: 20870,9 

      Cheltuieli salariale (Chp) 14068,0 

 Retribuirea muncii (Chr) 11471,3 

 Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de Stat (Chas) 2051,8 

 Asigurarea medicală în calitatea de patron (Cham) 513,9 

 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă(Chi) 31,0 

Cheltuieli de consum (Chc) 2037,4 

 Servicii comunale  512,7 

 Servicii editoriale în cadrul procesului de studii 25,0 

 Materiale didactice, manuale de specialitate studenților în 

cadrul cursurilor si lucrărilor de laborator 
20,4 

 Procurarea cărților și abonarea la edițiile periodice         15,7 

 Practica de producție - 

 Formarea profesională a personalului 10,0 

 Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodăresc 83,7 

 Lucrări de informatică și calcul 84,7 

 Echipament și inventar moale  

 Procurare și instalare a contoarelor - 

 Întreținerea mijloacelor de transport 95,0 

 Reparații curente ale clădirilor, a utilajului 659,8 

 Alte cheltuieli aferente desfășurării procesului de studii 530,4 

       Cheltuieli de dezvoltare (Chd) 4765,5 

 Deprecierea mijloacelor fixe  4564,8 

 Amortizarea activelor nemateriale 200,7 

 

Cheltuielile de personal (Chp):  

 

Chp = Chr + Chas + Cham + Chi, unde: 

 

Chr - cheltuieli pentru retribuirea muncii; 

Chas - cheltuieli pentru achitarea contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorii; 

Cham - cheltuieli pentru achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 

achitate de patroni/angajatori; 

Chi - indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare 



 

ale patronului/angajatorului. 

 

Chp = 11471,3 + 2051,8 + 513,9 + 31,0 = 14068,0 mii lei 

 

Cheltuielile de consum (Chc): 

 

IpcChcChc  , unde 

 

Chc - cheltuieli de consum; 

∑Chc - suma cheltuielilor de consum efective conform raportului anual anterior anului în curs;  

Ipc - indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei, confrom 

http://statbank.statistica.md/pxweb/application/calculatoripc/TypeVersion.aspx  

 

Chc = ∑ 2037,4 x 1,0408= 2135,2 mii lei    
 

Cheltuielile de dezvoltare (Chd): 

 

Chd - cheltuieli de dezvoltare; 

∑ Chd - suma cheltuielilor de dezvoltare. 

 

Chd = ∑ 4564,8 + 200,7 = 4765,5 mii lei 

 

Cheltuielile (Ch):  

 

Ch = Chp + Chc + Chd, unde: 

 

Chp - cheltuieli de personal; 

Chc - cheltuieli de consum; 

Chd – cheltuieli de dezvoltare. 

 

Ch = 14068,0 + 2135,2 + 4765,5 = 20968,7 mii lei 

 

Coeficient de corelare (Kc): 
 

Pentru specialitățile/programele: 

  

- Studii de licență - 0400.1 Administrație Publică, 0421.1 Drept, 0411.1 Contabilitate, 0414.1 

Marketing și logistică, 0413.1 Business şi administrare, 0412.1 Finanţe şi bănci, 1013.1 

Servicii hoteliere, turism și agrement – 0,32522; 

 

- Studii de licență - 0114.10.1 Limba şi literatura engleză, 0114.10.2/0114.10.1 Limba şi 

literatura franceză şi engleză, 0114.10.1/0114.10.2 Limba şi literatura engleză şi franceză, 

0613.4 Informatica – 0,28696;  
 

- Studii de licență - 0114.2/0114.1 Informatică şi Matematică, 0114.8 Limba şi literatura 

română, 0114.8/0114.10.1 Limba şi literatura română şi engleză, 0114.8/0114.10.2 Limba şi 

literatura română şi franceză, 0114.11 Istorie, 0114.11/0114.15 Istorie şi Educație civică, 

0114.11/0114.7 Istorie şi Geografie, 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar şi 

Pedagogie preșcolară, 0111.3/0111.2 Psihopedagogie şi Pedagogie socială, 0319.1 Asistența 

socială, 0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară, Inginerie şi management în 

agricultură, Inginerie şi management în construcția de mașini (automotive) – 0,26783;  

 

- Studii de master -  011 Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare), 011 

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare), 011 Educație lingvistică și literară 

(profesionalizare), 011 Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică 

(profesionalizare), 022 Lingvistică, literatură, deontologie (profesionalizare), 022 Istorie: 

http://statbank.statistica.md/pxweb/application/calculatoripc/TypeVersion.aspx


 

studii est-europene (cercetare), 022 Istorie: studii est-europene (profesionalizare), 040 

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare), 040 Integrarea europeană şi 

politica de vecinătate (profesionalizare), 042 Drept administrativ, 042 Științe penale 

(profesionalizare) – anul I (2 semestre), 042 Drept administrativ, 042 Științe penale  

(profesionalizare) – anul II (1 semestru),  042 Dreptul afacerilor (profesionalizare), 041 

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare), 041 Gestiunea financiar - 

contabilă a afacerii (profesionalizare) – 0.28696. 
 

Taxa  de studii per student este calculată după următoarea formulă: 

 

Kc
Ns

Ch
Ts 








  

 

Ts - taxa de studii per student;  

Ch - cheltuieli; 

Ns - numărul mediu de beneficiari; 

Kc - coeficient de corelare. 

 

 Pentru specialitățile/programele: 

 

- Studii de licență - 0400.1 Administrație Publică, 0421.1 Drept, 0411.1 Contabilitate, 0414.1 

Marketing și logistică, 0413.1 Business şi administrare, 0412.1 Finanțe și bănci, 1013.1 

Servicii hoteliere, turism și agrement: 

 

Ts = 20968,7/802,3 x 0,32522 = 8500 lei; 

 

- Studii de licență - 0114.10.1 Limba şi literatura engleză, 0114.10.2/0114.10.1 Limba şi 

literatura franceză şi engleză, 0114.10.1/0114.10.2 Limba şi literatura engleză şi franceză, 

0613.4 Informatica: 

 

Ts = 20968,7/802,3 x 0,28696 = 7500 lei; 

 

- Studii de licență - 0114.2/0114.1 Informatică şi Matematică, 0114.8 Limba şi literatura 

română, 0114.8/0114.10.1 Limba şi literatura română şi engleză, 0114.8/0114.10.2 Limba şi 

literatura română şi franceză, 0114.11 Istorie, 0114.11/0114.15 Istorie şi Educație civică, 

0114.11/0114.7 Istorie şi Geografie, 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar şi 

Pedagogie preșcolară, 0111.3/0111.2 Psihopedagogie şi Pedagogie socială, 0319.1 Asistența 

socială, 0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară, Inginerie şi management în 

agricultură, Inginerie şi management în construcția de mașini (automotive): 

 

Ts = 20968,7/802,3 x 0,26783 = 7000 lei. 

 

- Studii de master -  011 Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare), 011 

Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare), 011 Educație lingvistică și literară 

(profesionalizare), 011 Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică 

(profesionalizare), 022 Lingvistică, literatură, deontologie (profesionalizare), 022 Istorie: 

studii est-europene (cercetare), 022 Istorie: studii est-europene (profesionalizare), 040 

Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare), 040 Integrarea europeană şi 

politica de vecinătate (profesionalizare), 042 Drept administrativ, 042 Științe penale 

(profesionalizare) – anul I (2 semestre), 042 Științe penale  (profesionalizare) – anul II (1 

semestru),  042 Dreptul afacerilor (profesionalizare), 041 Antreprenoriat şi administrarea 

afacerilor (profesionalizare), 041 Gestiunea financiar - contabilă a afacerii (profesionalizare): 

 

Ts = 20968,7/802,3 x 0,28696 = 7500 lei; 



 

Anexa 2 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

 Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

la 07 iulie 2020, proces verbal nr. 07 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 

pentru anul universitar 2020-2021, 

pe specialități,  la ciclul I (studii superioare de licență) 

 

 

zi – învățământ de zi 

f / r – învățământ cu frecvență redusă 

 

 

Nr. 

d/o 
Codul specialității Denumirea programului 

Unitatea 

de 

măsură, 

persoana 

Cuantumul 

taxei anuale, lei 

zi f / r 

Ciclul I (studii superioare de licență) 

1.  0114.2/0114.1 Informatică şi Matematică una 7000 4050 

2.  0114.8/0114.10.2 Limba şi literatura română şi franceză una 7000 X 

3.  0114.8/0114.10.1 Limba şi literatura română şi engleză una 7000 X 

4.  0114.8 Limba şi literatura română una X 4050 

5.  0114.10.2/0114.10.1 Limba şi literatura franceză şi engleză una 7500 X 

6.  0114.10.1/0114.10.2 Limba şi literatura engleză şi franceză una 7500 X 

7.  0114.10.1 Limba şi literatura engleză  una 7500 X 

8.  0114.11/0114.15 Istorie şi Educație civică una 7000 4050 

9.  0114.11/0114.7 Istorie şi Geografie una 7000 4050 

10.  0114.11 Istorie una 7000 4050 

11.  0113.1/0112.1 
Pedagogie în învățământul primar şi 

Pedagogie preșcolară 
una 7000 X 

12.  0111.3/0111.2 Psihopedagogie şi Pedagogie socială una 7000 4050 

13.  0400.1 Administrație Publică una 8500 4800 

14.  0319.1 Asistența socială una 7000 4050 

15.  0411.1 Contabilitate una 8500 4800 

16.  0414.1 Marketing și logistică una 8500 4800 

17.  0413.1 Business şi administrare una 8500 4800 

18.  0412.1 Finanțe şi bănci una 8500 X 

19.  0421.1 Drept una 8500 4800 

20.  0613.4 Informatica una 7500 X 

21.  0710.1 
Inginerie şi management  în 

construcția de mașini (automotive) 
una 7000 X 

22.  0710.1 
Inginerie şi management în industria 

alimentară 
una 7000 X 

23.  0710.1 Inginerie şi management în agricultură una 7000 X 

24.  1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement una 8500 X 



 

Anexa 3 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

 Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

la 07 iulie 2020, proces verbal nr. 07 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 

pentru anul universitar 2020-2021, 

pe programe, la ciclul II (studii superioare de master) 

 

 

Nr. 

d/o 

Domeniul 

general de 

studii 

Denumirea programului 

Unitatea 

de măsură, 

persoana 

Cuantumul 

taxei 

anuale, lei 

Ciclul II  (studii superioare de masterat) 

1.  011 
Pedagogie și tehnologii educaționale interactive 

(cercetare) 
una 7500 

2.  011 
Tehnologii informaționale în instruire 

(profesionalizare) 
una 7500 

3.  011 Educație lingvistică și literară (profesionalizare) una 7500 

4.  011 
Istoria spațiului sud-est european: studiu, 

metodologie și didactică (profesionalizare) 
una 7500 

5.  022 
Lingvistică, literatură, deontologie 

(profesionalizare) 
una 7500 

6.  022 Istorie: studii est-europene (cercetare) una 7500 

7.  022 Istorie: studii est-europene (profesionalizare) una 7500 

8.  040 
Administrația publică a colectivităților locale 

(profesionalizare) 
una 7500 

9.  040 
Integrarea europeană şi politica de vecinătate 

(profesionalizare) 
una 7500 

10.  042 

Drept administrativ, Științe penale 

(profesionalizare) – anul I (2 semestre) 

Drept administrativ, Științe penale  

(profesionalizare) – anul II (1 semestru) 

una 

7500 

 

3750 

11.  042 Dreptul afacerilor (profesionalizare) una 7500 

12.  041 
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 

(profesionalizare) 
una 7500 

13.  041 
Gestiunea financiar - contabilă a afacerii 

(profesionalizare) 
una 7500 


