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UNIVERSITATEA DE STAT  

„BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din CAHUL 
Numărul de identificare de stat – codul fiscal: 1007603002825 
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CAHUL STATE UNIVERSITY “BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 

 IDNO: 1007603002825 

 

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  
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 22/1  

din 08 iunie 2018 

 

privind rezultatele inspectării financiare a USC și măsurile întreprinse în vederea 

executării prescripției DTIF Cahul 

 

 

În conformitate cu art. 104 alin. (1) lit. (b) al Codul Educaţiei al Republicii Moldova 

(Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională adoptă 

următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de către rectorul Universității, prof. univ., dr. hab. 

Andrei Popa privitor la rezultatele inspectării financiare privind verificarea corectitudinii 

gestionării patrimoniului şi suportării unor cheltuieli şi consumuri pentru perioada de 

activitate 01.07.2013-31.12.2017; 

2. În scopul lichidării încălcărilor depistate în procesul inspectării financiare, rectorul 

Universității, prof. univ., dr. hab. Andrei Popa va elaborarea şi aproba un plan de măsuri 

pentru înlăturarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate în procesul controlului efectuat şi 

va întreprinde acţiunile necesare în vederea neadmiterii lor pe viitor;  

3. Rectorul Universității, prof. univ., dr. hab. Andrei Popa va implementa sistemul de 

management financiar şi control conform prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 

privind controlul financiar public intern. 

 

 

 

Președinte al CDSI USC, 

Președinte al Comisiei electorale, 

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

 

Secretar al CDSI USC,  

Secretar al Comisiei electorale, 

VICOL IULIA, lector superior 
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„BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din CAHUL 
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Public Institution  
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Tel: ( 373 299 ) 2 24 81   Fax:  ( 373 299 ) 2 47 52    E-mail: rectorat@usch.md 
 

 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 22/2  

din 08 iunie 2018 

 

privind aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2018-2019 

 

 

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

nr. 152 din 17 iulie 2014), calculelor prezentate, referitoare la Metodologiei de calcul pentru taxele 

de studii, începând cu anul universitar 2017-2018, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică 

Instituțională adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă Calculul taxei de studii pentru studenţii din învățământul superior (ciclul I, 

ciclul II), în baza Metodologiei de calculare a taxei de studii pentru anul de studii 2018-

2019, conform Anexei 1 la prezenta. 

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

prevăzute pentru anul universitar 2018-2019, conform Anexei 2 și Anexei 3 la prezenta. 

3. Se aprobă taxele prevăzute pentru anul universitar 2018-2019, pentru cursurile de 

formare profesională continuă (perfecționare și recalificare) și cursurile de instruire 

militară, conform Anexei 4 la prezenta.  

 

 

 

Președinte al CDSI USC, 

Președinte al Comisiei electorale, 

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

 

Secretar al CDSI USC,  

Secretar al Comisiei electorale, 

VICOL IULIA, lector superior 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 1 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 08 iunie 2018, proces verbal nr. 22 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

Calculul  
taxei de studii pentru studenţii din învățământul superior (ciclul I, ciclul II), 

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

anul de studii 2018-2019 

 

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

aferente desfășurării procesului de studii pe anul 2017 în suma de 19940,3  mii lei, inclusiv: 

 

 mii lei 

       Cheltuieli (Ch), inclusiv: 19940,3 

      Cheltuieli salariale (Chp) 13177,7 

 Retribuirea muncii (Chr) 10356,8 

 Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de Stat (Chas) 2337,2 

 Asigurarea medicală în calitatea de patron (Cham) 456,3 

 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă(Chi) 27,4 

Cheltuieli de consum (Chc) 1498,9 

 Servicii comunale  668,6 

 Servicii editoriale în cadrul procesului de studii 46,6 

 Materiale didactice, manuale de specialitate studenților în 

cadrul cursurilor si lucrărilor de laborator 
170,8 

 Procurarea cărţilor și abonarea la ediţiile periodice 19,5 

 Practica de producţie 8,8 

 Formarea profesională a personalului 27,3 

 Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodăresc 84,7 

 Lucrări de informatică și calcul 59,0 

 Echipament și inventar moale - 

 Procurare și instalare a contoarelor 32,2 

 Întreţinerea mijloacelor de transport 118,7 

 Reparaţii curente ale clădirilor, a utilajului 217,2 

 Alte cheltuieli aferente desfăşurării procesului de studii 45,5 

       Cheltuieli de dezvoltare (Chd) 5263,7 

 Deprecierea mijloacelor fixe  4361,6 

 Amortizarea activelor nemateriale 902,1 

 

Cheltuielile de personal (Chp):  

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

Chr - cheltuieli pentru retribuirea muncii; 

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



 

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

achitate de patroni/angajatori; 

Chi - indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale patronului/angajatorului. 

Chp = 10356,8 + 2337,2 + 456,3 + 27,4 = 13177,7 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 preţurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei,  

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

Chc = 0732,19,1498  = 1608,6 mii lei    

Cheltuielile de dezvoltare (Chd): 

Chd - cheltuieli de dezvoltare; 

∑ Chd - suma cheltuielilor de dezvoltare. 

Chd = 4361,6 + 902,1 = 5263,7 mii lei 

Cheltuielile (Ch):  

Ch = Chp + Chc + Chd, unde: 

Chp - cheltuieli de personal; 

Chc - cheltuieli de consum; 

Chd – cheltuieli de dezvoltare. 

Ch = 13177,7 + 1608,6 + 5263,7 = 20050,0 mii lei 

Coeficient de corelare (Kc): 

Pentru specialitățile/programe  

- 0400.1 Administraţie 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 – 0,42639; 

- 0114.10.2/0114.10.1 Limba şi literatura franceză şi engleză, 0114.10.1/0114.10.2 L imba 

şi literatura engleză şi franceză, 0613.4 Informatica – 0,37623; 

- 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, 0114.11/0114.15 Istorie şi Educaţie civică, 0114.11/0114.7 

Istorie şi Geografie, 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie 

preşcolară, 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) – 0,35114.  



 

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/programe: 

- 0400.1 Administraţie 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: 

42639,0
8,1005

0,20050

















 Kc

Ns

Ch
Ts = 8500 lei; 

 

- 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: 

37623,0
8,1005

0,20050

















 Kc

Ns

Ch
Ts = 7500 lei; 

 

- 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, 0114.11/0114.15 Istorie şi Educaţie  civică, 0114.11/0114.7 

Istorie şi Geografie, 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie 

preşcolară, 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):  

35114,0
8,1005

0,20050

















 Kc

Ns

Ch
Ts = 7000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 2 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 08 iunie 2018, proces verbal nr. 22 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 

pentru anul universitar 2018-2019, 

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

 

zi – învăţământ de zi 

f / r – învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Codul specialităţii 

Denumirea specialităţii 

 

Unitatea 

de măsură, 

persoana 

Cuantumul taxei 

anuale, lei 

zi f / r 

Ciclul I (studii superioare de licenţă) 

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.  0114.11/0114.15 Istorie şi Educaţie civică una 7000 4050 

8.  0114.11/0114.7 Istorie şi Geografie una 7000 4050 

9.  0113.1/0112.1 
Pedagogie în învăţământul primar şi 

Pedagogie preşcolară 
una 7000 X 

10.  0111.3/0111.2 Psihopedagogie şi Pedagogie socială una 7000 4050 

11.  0400.1 Administraţie Publică una 8500 4800 

12.  0319.1 Asistența socială una 7000 4050 

13.  0411.1 Contabilitate una 8500 4800 

14.  0414.1 Marketing și logistică una 8500 4800 

15.  0413.1 Business şi administrare una 8500 4800 

16.  0412.1 Finanţe şi bănci una 8500 X 

17.  0421.1 Drept una 8500 4800 

18.  0613.4 Informatica una 7500 X 

19.  0710.1 
Inginerie şi management  în 

construcția de mașini (automotive) 
una 7000 X 

20.  0710.1 
Inginerie şi management în industria 

alimentară 
una 7000 X 

21.  0710.1 
Inginerie şi management în 

agricultură 
una 7000 X 

22.  1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement una 8500 X 



 

 

 

Anexa 3 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 08 iunie 2018, proces verbal nr. 22 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 

pentru anul universitar 2018-2019, 

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.  022 
Lingvistică, literatură, deontologie 

(profesionalizare) 
una 7500 

4.  022 
Istorie: studii est-europene 

(cercetare) 
una 7500 

5.  022 
Istorie: studii est-europene 

(profesionalizare) 
una 7500 

6.  040 

Administraţia publică a 

colectivităţilor locale 

(profesionalizare) 

una 7500 

7.  040 
Integrarea europeană şi politica de 

vecinătate (profesionalizare) 
una 7500 

8.  042 

Drept administrativ, Științe penale 

(profesionalizare) – anul I (2 

semestre) 

Drept administrativ, Științe penale  

(profesionalizare) – anul II (1 

semestru) 

una 

7500 

 

3750 

9.  042 Dreptul afacerilor (profesionalizare) una 7500 

10.  041 
Antreprenoriat şi administrarea 

afacerilor (profesionalizare) 
una 7500 

11.  041 
Gestiunea financiar - contabilă a 

afacerii (profesionalizare) 
una 7500 



 

 

 

Anexa 4 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 08 iunie 2018, proces verbal nr. 22 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 

pentru anul universitar 2018-2019, 

pentru 

 

 

CURSURI DE RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE 

(învăţământ de zi şi seral) 

Nr. 

d/o 

Codul 

specialităţii 
Denumirea specialităţii Durata 

Numărul 

de ore  

Unitatea de 

măsură, 

persoana 

Cuantumul 

plăţii anual, 

lei 

1.  0411.1 Contabilitate 2 (doi) ani 561 una 4000 

2.  0413.1 Business şi administrare 2 (doi) ani 575 una 4000 

3.  0412.1 Finanţe şi bănci 2 (doi) ani 561 una 4000 

4.  0421.1 Drept 2 (doi) ani 533 una 4000 

5.  011 Programul multidisciplinar 45 zile 600 una 950 

6.  011 Modulul psihopedagogic 10 luni 900 una 1500 

7.  011 
Managementul instituţiilor 

educaţionale 
45 zile 600 una 1500 

 

 

CURSURI DE INSTRUIRE MILITARĂ 
 

8. 1031 
Infanterie (comandant de 

grupă) 
4 (patru) luni 553 una 2750 

9. 1031 Infanterie (pușcaș) 3 (trei) luni 341 una 2475 

10. 1031 Medicină 3 (trei) luni 315 una 2475 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
 

UNIVERSITATEA DE STAT  

„BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din CAHUL 
Numărul de identificare de stat – codul fiscal: 1007603002825 

 

Public Institution  

CAHUL STATE UNIVERSITY “BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 

 IDNO: 1007603002825 

 

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  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 22/3  

din 08 iunie 2018 
 

 

privind Metodologia de finanțare a instituțiilor publice de învățământ superior, propusă ca 

proiect de MECC 

 

În conformitate cu art. 104 lit. (1) alin. (b) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova 

(Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională, în baza 

raportului Rectorului USC privind activitatea instituției în anul 2017, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se ia act și se acceptă de conținutul scrisorii nr. 121 din 18.05.2018 semnată de președintele 

CDSI USC și Rectorul USC, referitoare la proiectul Metodologiei de finanțare a instituțiilor 

publice de învățământ superior (în anexa). 

 

 

 

Președinte al CDSI USC, 

Președinte al Comisiei electorale, 

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

 

Secretar al CDSI USC,  

Secretar al Comisiei electorale, 

VICOL IULIA, lector superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  

la Hotărârea Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

Nr. 22/3 din 08 iunie 2018 

 

 

ADRESAREA COMUNĂ  

a Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională și Senatul Universității de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

către Ministrul Educației, Culturii și Cerceătării al Republicii Moldova, referitoare la 

proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Metodologiei 

de finanțare a învățământului superior public, publicat pe pagina web 

www.particip.gov.md în data de 07.05.2018 
 

 

Dnei MONICA BABUC,  

ministru al Educației, Culturii și  

Cercetării al Republicii Moldova 

 

Stimată doamna, Ministru, 

 

Analizând proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea 

Metodologiei de finanțare a învățământului superior public, publicat pe pagina web 

www.particip.gov.md în data de 07.05.2018, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică 

Instituțională și Senatul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul apreciază ca 

fiind necesară și oportună stabilirea unei formule transparente de finanțare a universităților. 

În același timp, este necesar să menționăm că în proiectul Metodologiei de finanțare a 

învățământului superior public (anexată  la proiectul Hotărârii de Guvern) NU sunt luate în 

considerație particularitățile universităților regionale. 
Constatăm că, pe parcursul a mai multor ani, comanda de stat pentru instituțiile de 

învățământ superior public a fost efectuată pe principiul – „în baza indicatorilor anului 

precedent”  - fără de a se ține cont de necesitatea promovării unor politici de echilibrare 

demografică și, respectiv, de pregătire a forței de muncă, în plan regional. Ca rezultat, 

universitățile publice din Chișinău au primit comanda de stat într-un raport – „nr. populației din 

regiune / nr. locurilor de studii” -  mult mai mare decât universitățile regionale. 

La analiza locurilor cu finanțare bugetară, repartizate pe specialități, pentru fiecare 

instituție, constatăm o discrepanță în defavoarea universităților regionale. Astfel, în urma 

efectuării calculelor conform Metodologiei propuse pentru finanțarea învățământului superior 

public, se obține un rezultat conform căruia, la Componenta de Bază, cei mai mulți bani vor fi 

alocați instituțiilor cu numărul cel mai mare de studenți echivalenți finanțați din buget – adică 

universităților din Chișinău care tradițional primesc numărul cel mai mare de locuri de studii din 

comanda de stat. 

Rugăm, stimată doamnă Ministru, să se țină cont și de faptul că, Metodologia propusă, 

reflectă indicatorii actuali (la ziua de azi) ai instituțiilor de învățământ care au un nivel de 

dezvoltare diferit, rezultat iarăși din păguboasa practică de a finanța universitățile „în baza 

indicatorilor anului precedent”, fără de a se ține cont de necesitatea dezvoltării universităților 

regionale, care cronic s-au aflat în condiții de subfinanțare.  

Totodată, este necesar să fie luat în considerație faptul că universitățile regionale 

suportă costuri suplimentare față de instituțiile din Chișinău, și anume: 

1. Costuri sporite, față de media pe Chișinău, la agentul termic obținut prin cazangeriile 

autonome. 

2. Tariful sporit, față de or. Chișinău, pentru consumul apă și canalizare. 

3. Cheltuieli suplimentare, față de instituțiile din Chișinău, pentru transportarea și 

cazarea studenților și profesorilor ce participă în activități interinstituționale – 



 

seminarii, conferințe, olimpiade, competiții sportive, concursuri etc, o bună parte din 

ele fiind organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

4. Cheltuieli suplimentare, față de instituțiile din Chișinău, pentru transportarea și 

cazarea membrilor comisiilor pentru examenele de licență și master. 

5. Costuri suplimentare administrative – servicii poștale și delegații de serviciu la 

Minister, ANACEC, școli doctorale, etc.  

 

Pe lângă cele menționate mai sus, este necesar ca în Metodologie să se țină cont și de 

costurile suplimentare pentru specialitățile duble, la care volumul de studiu cu contact direct 

crește până la 36 ore de săptămână, adică cu 10-15% mai mult față de monospecialități. 

 

Reieșind din cele expuse, apelăm la Dumneavoastră, stimată doamnă Ministru, cu 

rugămintea de a lua în considerație și a include în proiectul Metodologiei de finanțare a 

învățământului superior public următoarele propuneri: 

 

1. A se adăuga  o componentă suplimentară în suma alocată din bugetul de stat pentru 

finanțarea standard (FS) – Fondul pentru dezvoltarea capacităților universităților 

regionale (DR) destinat consolidării resurselor umane, bazei tehnico-materiale și 

potențialului de cercetare și transfer-tehnologic a universităților din Regiunile de 

Dezvoltare. 

 

2. Distribuirea fondurilor, expusă în Tabelul 1 din Anexa 1 să fie modificată, introducând 

și Fondul pentru dezvoltarea capacităților regionale (DR), și având următoarele cote:   

• Finanțarea de bază (FB) - 75 %  

• Finanțarea de performanță (FP) - 20 %  

• Dezvoltarea capacităților universităților regionale (DR) - 1% 

• Fondul de rezerva (FR) - 4 % 

   

3. Modificarea Tabelului 3 din Anexa 1 în următoarea redacție: 

 

Tabelul 3. 

Lista domeniilor de finanțare a programelor de studii cu coeficienții de ajustare corespunzători 

utilizați pentru finanțarea studenților înmatriculați la studii universitare 

Domeniul de ierarhizare a 

programelor de studii 

Coeficient de ajustare  

ciclul I, licență, 

d1,j 

ciclul II, master, 

d2,j 

Chișinău Universitățile 

regionale 

Chișinău Universitățile 

regionale 

Domeniul 1 1,00 (1,50*) 1,25 (1,75*)  

 

1,25 × d1,j 

 

 

1,75 × d1,j 

Domeniul 2 1,65 (2,00*) 2.00 (2,25*) 

Domeniul 3 1,75 2,00 

Domeniul 4 2,50 --- 

Domeniul 5 4,00 4,00 

Domeniul 6 6,00 6,00 

* se aplica pentru specialitățile duble la ciclul I de studii superioare în domeniul Științe ale 

educației  

 

4. Completarea indicatorilor pentru finanțarea de performanță (Anexei 2 la 

Metodologie) cu un indicator suplimentar - Relevanța pentru dezvoltarea regională 

(Ir.) , care va evalua parteneriatele cu organizațiile și întreprinderile din localitățile 

rurale și urbane, cu excepția mun. Chișinău. Modul de calculare a indicatorului 

„Relevanța pentru dezvoltarea regională (Ir.)” să fie următorul: Se calculează ca medie 

a datelor valide pentru ultimii trei ani calendaristici, pentru raportul între numărul total 

al cadrelor științifico-didactie/didactice din universitate și numărul total de 



 

proiecte/articole științifice/lucrări metodice elaborate de cadrele științifico-

didactie/didactice din universitate în cadrul instituțiilor/organizațiilor și întreprinderilor 

din localitățile rurale și urbane, cu excepția mun. Chișinău, și  raportul între numărul 

total de studenții la toate ciclurile de studii (licență, master) în ultimii trei ani 

calendaristici și numărul de studenți la toate ciclurile de studii (licență, master) în 

ultimii trei ani calendaristici care au efectuat stagii de practică sau au realizat 

teze/proiecte de an/de licență/de master în cadrul instituțiilor/organizațiilor și 

întreprinderilor din localitățile rurale și urbane, cu excepția mun. Chișinău. 

 
 

unde  este numărul total al cadrelor științifico-

didactie/didactice din universitatea i în ultimii trei ani calendaristici j;  ,  

 ,   reprezintă suma 

proiectelor/articolelor științifice/lucrărilor metodice elaborate de cadrele științifico-

didactie/didactice din universitatea i în cadrul instituțiilor/organizațiilor și întreprinderilor din 

localitățile rurale și urbane, cu excepția mun. Chișinău, în ultimii trei ani calendaristici j;  

 este numărul total al studenților la toate ciclurile de studii (licență, master) din 

universitatea i, în ultimii trei ani calendaristici j;  ,    

  reprezintă numărul de studenți la toate ciclurile de studii (licență, 

master)  din universitatea i, în ultimii trei ani calendaristici, care au efectuat stagii de practică sau 

au realizat teze/proiecte de an/de licență/de master în cadrul instituțiilor/organizațiilor și 

întreprinderilor din localitățile rurale și urbane, cu excepția mun. Chișinău. 

 

 

Obiecțiile și propunerile expuse mai sus ar ajusta echitatea universităților, oferind un 

suport dezvoltării universităților regionale care au o importanță deosebită pentru dezvoltarea 

durabilă a țarii.  

 

 

Cu respect, 

 

Președintele Consiliului  

pentru Dezvoltare Strategică                                                                        Ion BOSTAN, 

a Universității de Stat                                                               academician, dr.hab., prof.univ. 

„B.P. Hasdeu” din Cahul       

 

Rectorul Universității de Stat                                                                        Andrei POPA 

„B.P. Hasdeu” din Cahul                                                                            dr.hab., prof.univ.                       

 

 

 

 

 


