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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 26/1  

din 27 februarie 2019 

 

privind aprobarea raportului Rectorului USC despre activitatea instituției în anul 2018 

 

 

În conformitate cu art. 105 lit. (17) al Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 

152 din 17 iulie 2014), Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, în baza raportului 

Rectorului USC privind activitatea instituției în anul 2016, adoptă următoarea  

  

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă raportul Rectorului USC, dlui Andrei Popa, despre activitatea Universității de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în anul 2018. 

 

2. CDSI USC constată că, administraţia USC a reuşit să asigure buna funcţionare a universităţii 

în ansamblu şi a structurilor sale, în particular, fiind realizate următoarele: 

 Au fost pregătiţi 263 absolvenţi ai programelor de la ciclul I, studii superioare de licență  şi 

89 – la ciclul II, studii superioare de masterat. 

 Fondul de carte al bibliotecii a fost completat cu 1117 volume. 

 Au fost organizate o serie da activităţi ştiinţifice şi culturale, printre care: 

- Conferința Științifico-practică internațională „Perspectivele și problemele integrării 

în Spațiul European al Învățământului Superior”; 

- Conferința Internațională  ”The Danube - axis of European identity”; 

- Conferința Științifico-practică „Inovația: factor al dezvoltării social-economice”; 

- Conferințe științifice organizate la nivel de facultate; 

- Conform rapoartelor privind activitatea științifică la catedre, în anul 2018, cadrele 

științifico-didactice și didacitce au raportat despre elaborarea și publicarea a 151 

de publicații științifice și metodice. 

 S-au organizat activităţi extracurriculare.  
 A fost efectuată optimizarea statelor de personal fiind reduse 10 funcții de conducere și 

auxiliare. 

 Pe parcursul anului raportat, Senatul USC s-a întrunit în 7 ședințe, examinând circa 53 

subiecte, printre care menționăm aprobarea unui șir de acte normative institușionale, și 

anume: 

- Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de 

licență;  

- Modificarea Strategiei sectoriale de implementare a planului strategic pentru 

perioada 2017-2021 „Avansare instituțională și academică prin internaționalizare”. 

  

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
 

UNIVERSITATEA DE STAT  

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

 

Public Institution  

CAHUL “BOGDAN PETRICEICU HASDEU” STATE UNIVERSITY 

 

IDNO: 1007603002825 



 

 Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii: 

- reparația capital a acoperișul blocului de studii nr. 1; 

- valorificarea a 80% din lucrările de reparație a acoperișului căminului nr. 1 

- cu forțele proprii a fost efectuată reparația capitală a autocamionului Universității;  

- au fost efectuate lucrări de înlocuire a geamurilor defectate în blocul de studii nr. 1 

- cu forțele proprii au fost confecționate și instalate 55 uși în blocurile de studii nr. 1 

și nr. 2; 

- la fel, au fost schimbate 104 uși în căminele studențești 

- cu forțele proprii au fost confecționate și instalate 46 uși în blocurile de studii nr. 

1 și 2. 

- au fost schimbate 104 uși în căminele studențești. 

La fel în cămine au fost amenajate spălătorii, dote cu mașini automate de spălat și 

uscătoare, precum și a fost instalată rețeaua Internet Wi-Fi cu conexiune gratuită. 

Suma totală a lucrărilor de reparații executate a constituit 4 066 270 lei.  

La fel, pe parcursul anului raportat, au fost efectuate procurări de echipamente, mobilier 

și alte materiale în valoare de circa 1 005 674 lei, din care 520,0 mii lei sau 24 500 euro din 

contul proiectului Erasmus+ „ReSTART”.  

 

3. Per total, bugetul consolidat al Universității a înregistrat venituri în suma de 26 266,2 mii 

lei,  în scădere cu 1 345,6 mii lei față de anul 2017, din care: 

– din comanda de stat – 20 565,9  mii lei, inclusiv 1 796,0 mii lei alocați pentru 

acoperișul căminului nr. 2. 

– din granturi și sponsorizări -  1 386,6 mii lei  

– din surse proprii - 4 313,7 mii lei 

 

4. Suma totală a cheltuielilor efective în anul 2018 a constituit  29 151,3 mii lei. 

 

5. Instituția a fost acreditată pe 2 programe de studii superioare de licență: 

 0413.1 Business şi administrare  

 0613.4 Informatică 

 

6. Pe parcursul anului 2018 în Universitate s-a desfășurat procedura de evaluare externă a 

calității pentru a autoriza programul de licență 0710.1 Inginerie şi Management în 

Construcția de Mașini, și programelor de formare continuă „Tehnici pedagogice 

interactive în învățământul centrat pe cel ce învață” și „Utilizarea TIC în învățământul 

centrat pe cel ce învață”. 

 

7. Administrația USC a depus eforturile necesare pentru a îndeplini Hotărârea Guvernului 

nr. 1234 din 12.12.2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de 

învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, precum și 

Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță 

personalului din unitățile bugetare. Ca rezultat: 

 Au fost ajustate statele de personal, fiind reduse 10 funcții, începând cu 01.12.2018, 

preponderent din cele vacante sau cumulate, fără a afecta personalul angajat în funcții 

de bază.  

 Au fost stabilite clasele și treptele salarizare, fiecare salariat fiind informat sub 

semnătură. 

 O parte din angajați au fost transferări în funcții reorganizate conform funcțiilor 

stabilite în Legea nr. 270/2018 și Hotărârea Guvernul nr.  1234/2018. 

 10% din fondul salariilor de bază au fost planificate pentru Sporul pentru performanță 

și urmează a fi acordate după aprobarea Regulamentului respectiv. 



 

 Procedura de ajustare a sistemului de salarizare a respectat prevederile legale și a 

decurs într-o atmosferă colegială. 

 

8. Pentru continuarea dezvoltării Universităţii, se stabilesc următoarele sarcini de bază 

pentru anul 2019:  
 

1) Sporirea numărului de cadre didactice cu titluri ştiinţifice, cu scopul de a asigura 

programele de studii de licență și de master cu minimului necesar de cadre didactice cu grade 

științifice, prevăzut de Metodologia ANACEC cu privire la evaluarea externă pentru 

autorizarea/acreditare programelor de studii (licență, master).  

2) Autorizarea și lansarea programelor noi de studii, inclusiv cursuri de formare 

continuă, cu scopul de a diversifica oferta educațională a USC. 

3) Acreditarea 6 programe de studii de MASTER (ciclul II), pentru care urmează să fie 

elaborate rapoartele de autoevaluare internă și a documentației la programele de licență (spre 

autorizare) și de master (spere autorizare și acreditare). 

4) Promovarea calității procesului didactic, având ca sarcini pentru anul 2019: 

 Lichidarea neajunsurilor stabilite de ANACEC – necesită angajament personal 

al fiecărui cadru științifico-didactic/didactic și administrativ 

 Actualizarea curriculum-ului, inclusiv adaptarea lui la cerințele angajatorilor; 

 Asigurarea metodico-științifică a cursurilor predate; 

 Dezvoltarea, însușirea și utilizarea metodelor interactive și de e-learning, axate 

pe cel ce învață; 

 Dezvoltarea bazelor de practică și perfecționarea programelor stagiilor de 

practică perfecționarea instrumentarului de monitorizare și evaluare.  

5) Dinamizarea activităţii de cercetare prin: 

 Intensificarea activității Centrelor de cercetare-dezvoltare a USC; 

 Intensificarea activității USC în consorțiile – scoli doctorale la care este parte; 

 Rezultate relevante (publicații, conferințe) ale cercetărilor conform temelor de 

cercetare, comune pentru toți membrii departamentelor/catedrelor; 

 Cointeresarea cadrelor științifico-didactice și didactice în participarea în 

proiecte și stagii de cercetare; 

 Dezvoltarea parteneriatelor din țară și internaționale pentru cercetarea unor 

teme de interes comun; 

6) Intensificarea perfecționării metodice, având ca obiective: 

 Implementarea noilor tehnologii de predare, axate pe cel ce învață; 

 Elaborarea suporturilor didactice în format electronic; 

 Perfecționarea lucrului individual cu studenții, inclusiv consilierea și ghidarea 

în carieră. 

7) Avansarea vizibilității USC și intensificarea relațiilor cu angajatorii și absolvenții. 

8) Optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor. 

Realizarea acestor obiective și sarcini, absolut necesare pentru dezvoltarea Universității 

noastre, necesită angajament personal al fiecărui cadru științifico-didactic/didactic și administrativ. 

 

9. A aprecia activitatea Universității de Stat „B.P. Hasdeu” în anul 2018 ca  bună 

 

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 



 

 
 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 26/2  

din 27 februarie 2019 

 

privind aprobarea rezultatelor executării bugetului USC pentru anul 2018 

 

 

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

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

raportului Rectorului USC privind activitatea instituției în anul 2018, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul prevăzut pentru anul 2018. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 
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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 
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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 26/3  

din 27 februarie 2019 

 

 

privind aprobarea taxelor de studii la cursurile de formare continua,  

pentru anul 2019 

 

 

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

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

următoarea  

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se acceptă cuantumul taxelor de studii, pentru anul 2019, la cursurile de formare continuă 

organizate în cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, conform 

Anexei 1, stabilite în baza Metodologiei de calculare a taxei de studii pentru studenții din 

învățământul superior  (ciclul I, ciclul II), auditorii cursurilor de formare profesională 

continuă, cetățenii străini și apatrizi, aprobată de CDSI USC prin Hotărârea nr. 14/1 din 

23.12.2016. 

 

2. Taxele aprobate se aplică începând cu 01 ianuarie 2019. 

 

 

 

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  

la Hotărârea CDSI USC nr. 26/3 din 27.02.2019 

 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 27 februarie 2019, proces verbal nr. 26 

 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 
 

Taxa pentru cursuri de formare profesională continuă,  

perfecționare și recalificarea a cadrelor didactice și manageriale, 

pentru anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Cod Denumirea programului de studii/specialității 

Numărul 

de ore 

Numărul 

credite 

Valoarea, 

 lei 

I.  Program de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar 

1. 0114.2 Informatica 600 20 2100 

2. 0113.1 Pedagogia Învățământului Primar 600 20 2100 

3. 0112.1 Pedagogia Învățământului Preșcolar 600 20 2100 

4. 0114.1 Matematica 600 20 2100 

5. 0114.8 Limba și literatura română 600 20 2100 

6. 0114.17 Educația tehnologică 600 20 2100 

7. 0114.14 Arta plastică 600 20 2100 

8. 0114.10.2 Limba franceză 600 20 2100 

9. 0114.10.1 Limba engleză 600 20 2100 

10. 0114.6 Biologia  600 20 2100 

11. 0114.5 Chimia  600 20 2100 

12. 0114.12 Muzica  600 20 2100 

13. 0114.16 Educația fizică  600 20 2100 

14. 0114.11 Istoria 600 20 2100 

15. 0114.15 Educația civică 600 20 2100 

16. 0114.7 Geografia 600 20 2100 

17. 0114.3 Fizica 600 20 2100 

18. 0114.10 Limba rusă 600 20 2100 

II.  Didactica disciplinei la program de formare profesională continuă a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar 

19. 011 Modulul Didactica disciplinei 300 10 1030 

III. Perfecționare și recalificarea a cadrelor didactice și manageriale 

20.  Modulul Psihopedagogic 1800 60 5600 

 

 



 

 

 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 26/4  

din 27 februarie 2019 

 

privind aprobarea taxelor de cazare  

in căminele Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 

 pentru anul 2019 

 

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

(Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), în baza Metodologiei de calcul a taxei de cazare în cămine, 

specificată în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2007 cu privire la taxele de 

cazare în căminele instituțiilor de stat de învățământ secundar profesional, de specialitate, 

superior și din domeniul științei și inovări, precum și în baza cheltuielilor și costurilor efectiv 

realizate în anul 2018, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă, pentru anul 2019 (perioada 01 ianuarie – 31 decembrie), taxele 

lunare pentru cazare în căminele studențești ale Universității, prevăzute pentru studenții 

ciclului I (studii superioare de licență),  studenții ciclului II (studii superioare de master) și 

pentru alte categorii de locatari, calculate în baza formulei aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 99 din 30.01.2007: 













 



12

/)( ACdCcCp
T

 

Unde Cp – cheltuielile de personal 

Cc – cheltuieli de consum 

Cd – cheltuieli de dezvoltare 

A – numărul locurilor de cazare în căminele nr. 1 și 2 ale USC – 308 

locuri 

și calculația prezentată în Anexa 1 la prezenta Hotărâre. 

 

2. Pentru studenții ciclului I (studii superioare de licență) care își fac studiile pe locuri cu 

finanțare de la bugetul de stat și în bază de contract, taxa lunară pentru anul 2017 (perioada 01 

ianuarie – 31 decembrie) constituie 300 (trei sute, 00) lei/lună, stabilită conform următorului 

calcul:  
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300%40
12

308/)1,13487,6692,754(














 



T lei/lună. 

3. Pentru studenții ciclului II (studii superioare de master) care își fac studiile pe locuri 

cu finanțare de la bugetul de stat, în baza pct. 1, alin. 5 al Metodologiei aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 99 din 30.01.2007, taxa lunară pentru anul 2019 (perioada 01 ianuarie – 31 

decembrie) constituie 375 (trei sute șaptezeci și cinci, 00) lei/lună, stabilită conform 

următorului calcul:  

375%50
12

308/)1,13487,6692,754(














 



T lei/lună.  

4. Pentru studenții ciclului II (studii superioare de master) care își fac studiile cu 

finanțare în bază de contract cu taxă de studii, precum și pentru alte categorii de locatari, în 

baza pct. 1, alin. 6 al Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2007, 

taxa lunară pentru anul 2019 (perioada 01 ianuarie – 31 decembrie) constituie 750 (șapte sute 

cincizeci, 00) lei/lună, stabilită conform următorului calcul:  

750
12

308/)1,13487,6692,754(














 



T lei/lună. 

5. Taxele stabilite în pct. 2-4 din prezenta Hotărâre, vor fi înaintate Ministerului 

Educației al Republicii Moldova spre coordonare și aprobare. 

 

6. Pentru cursanții Centrului de Formare Continuă, taxa zilnică de cazare constituie 

55 (cincizeci și cinci, 00) lei/zi, calculată în baza formulei: 

 

 
Unde Cp – cheltuielile de personal 

Cc – cheltuieli de consum 

Cd – cheltuieli de dezvoltare 

A – numărul locurilor de cazare în căminele nr. 1 și 2 ale USC – 308 locuri 

Cs – cheltuieli sanitaro-igienice, inclusiv: lenjerie de pat, întreținerea 

mașinilor de spălat, spălatul, călcatul, curățenie în cameră 

1000 – corelare la mii lei,  

 

 
 

 

 

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  

la Hotărârea CDSI USC nr. 26/4 din 27.02.2019 

 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 27 februarie 2019, proces verbal nr. 26 

 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

Calculația taxei lunare de cazare în cămine,  

pentru anul 2019 
(mii lei) 

 

Indicii 

Codul conform 

clasificației 

economice 

204  

Total 

cheltuieli 
 Resurse 

generale 

Resurse 

colectate 

Cheltuieli de personal (Cp) 

Retribuirea muncii 2111 582,5 19,3 601,8 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2121 120,8 4,4 125,2 

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală achitate de patron 

2122 26,2 1,0 27,2 

Cheltuieli de consum (Cc) 

Energie electrică 222110 179,1 - 179,1 

Gaze 222120 258,0 - 258,0 

Servicii de telecomunicaţii  222220 - 3,6 3,6 

Servicii de reparații curente   222500 64,7 68,7 133,4 

Apă şi canalizare 222140 75,5 - 75,5 

Salubritatea 222190 - 11,6 11,6 

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de 

muncă achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorului 

273500 8,5 - 8,5 

Servicii informaționale 222210 - - - 

Alte cheltuieli curente 281900 - - - 

Cheltuieli de dezvoltare (Cd) 

Uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor 

nemateriale 
 1252,3 95,8 1348,1 

 

(Cp)   729,5 24,7 754,2 

(Cc)  585,8 83,9 669,7 

(Cd)  1252,3 95,8 1348,1 

General (C)   2567,6 204,4 2772,0 

(A)      308 

 

750
12

308/)1,13487,6692,754(














 



T lei/lună. 

 

Astfel, pentru studenții care își fac studiile cu finanțare de la bugetul de stat și în bază de contract, 

conform pct. 1, alin. 3 al Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2007, se 

prezintă următorul calcul: 

 

300%40
12

308/)1,13487,6692,754(














 



T lei/lună.  

 



 

Pentru masteranzii care își fac studiile cu finanțare de la bugetul de stat, în baza pct. 1, alin. 4 al 

Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2007  

 

375%50
12

308/)1,13487,6692,754(














 



T lei/lună.  

 

Pentru masteranzii care își fac studiile cu finanțare în bază de contract și alte categorii de locatari 

în baza pct. 1, alin. 5 al Metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30.01.2007 
 

750
12

308/)1,13487,6692,754(














 



T lei/lună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Anexa 2  

la Hotărârea CDSI USC nr. 26/4 din 27.02.2019 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 27 februarie 2019, proces verbal nr. 26 

 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

C A L C U L U L 

cheltuielilor necesare pentru cazarea cursanților Centrului de Formare continua 

 pe durata de una zi, pentru anul 2019 
(mii lei) 

 

Indicii 

Codul conform 

clasificației 

economice 

204  

Total 

cheltuieli 
 Resurse 

generale 

Resurse 

colectate 

Cheltuieli de personal (Cp) 

Retribuirea muncii 2111 582,5 19,3 601,8 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2121 120,8 4,4 125,2 

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală achitate de patron 

2122 26,2 1,0 27,2 

Cheltuieli de consum (Cc) 

Energie electrică 222110 179,1 - 179,1 

Gaze 222120 258,0 - 258,0 

Servicii de telecomunicaţii  222220 - 3,6 3,6 

Servicii de reparații curente   222500 64,7 68,7 133,4 

Apă şi canalizare 222140 75,5 - 75,5 

Salubritatea 222190 - 11,6 11,6 

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de 

muncă achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorului 

273500 8,5 - 8,5 

Servicii informaționale 222210 - - - 

Alte cheltuieli curente 281900 - - - 

Cheltuieli de dezvoltare (Cd) 

Uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor 

nemateriale 
 1252,3 95,8 1348,1 

 

(Cp)   729,5 24,7 754,2 

(Cc)  585,8 83,9 669,7 

(Cd)  1252,3 95,8 1348,1 

General (C)   2567,6 204,4 2772,0 

(Cs)     0,900 

(A)    308 

*Nota: Cs – lingerie de pat, mașina de spălat, spălatul, călcatul, curațenie în cameră 

 

Calcularea taxei de cazare se va efectua în baza următoarei formule: 

 

 



 

 

 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 26/5  

din 27 februarie 2019 

 

privind aprobarea bugetului USC pentru anul 2019 

 

 

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

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

următoarea  

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se acceptă Devizul de venituri și cheltuieli, prevăzut în bugetul Universității de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru anul 2019. 

2. Devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, propus spre aprobarea Senatului USC, se 

aprobă conform Anexei 1.  

3. Se înaintează Senatului USC spre aprobare proiectul bugetului Universității de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul prevăzut pentru anul 2019. 

 

 

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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 Anexa 1  

la Hotărârea CDSI USC nr. 26/5 din 27.02.2019 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 27 februarie 2019, proces verbal nr. 26 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

Deviz de venituri și cheltuieli pe anul 2019 
  Codurile  

Auturitatea publică (Org 1) Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetarii 0220 

Grupa principală (F1) Învăţămînt 9 

Grupa funcţiei (F2) Învăţămîntul superior profesional 4 

Sub-grupa (F3) Învăţămîntul superior 1 

Program (P1) Invatamintul public si servicii de educatie/Invatamintul superior 88 

Sub-program (P3) Învăţămîntul superior 10 

Instituția (Org 2) Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul     00033 

 

  

Codurile 
Suma anuală Licenta (205) Căminele (204) 

Masterat 
(206) 

Formare contunua (212) 

Total 
General 

Total 
resuse 

generale 

Total 
resuse 

colectate 

resuse 
generale  

resuse colectate 
Total 

General 
resuse 

generale 

resuse 
colectate Total 

General 
resuse 

generale 
resuse 

generale  

resuse 
colectate Total 

General cap. / 
art.  

001 002 003 total 001 001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
 

Sold la 
31.12.2017 

  6253,7 4143,6 2110,1 2658,6 142,0 934,6 679,6 1756,2 4414,8 1185,0 333,3 1518,3 300,0   20,6 20,6 

1. Venituri din 
buget pentru 
servicii 
educaţionale, 
total 

  23944,1 18634,0 5310,1 14502,0 2993,5 946,7 754,9 4695,1 19197,1 1479,0 615,0 2094,0 2245,0 408,0   408,0 

inclusiv pentru:                                   

Venituri 
educaţionale  

  23944,1 18634,0 5310,1 14502,0 2993,5 946,7 754,9 4695,1 19197,1 1479,0 615,0 2094,0 2245,0 408,0   408,0 

                                    



 

2. Cheltuieli 
educaţionale, 
total 

041 26196,1 20513,4 5682,7 15086,0 2647,0 1206,0 860,8 4713,8 19779,8 2664,0 948,3 3612,3 2355,4 408,0 20,6 428,6 

inclusiv:                                   

2.1-2.2. 
Asigurarea 
desfăşurării 
procesului 
educaţional 

  26196,1 20513,4 5682,7 15086,0 2647,0 1206,0 860,8 4713,8 19779,8 2664,0 948,3 3612,3 2355,4 408,0 20,6 428,6 

inclusiv:                                   

Cheltuieli 
salariale, total 

  15472,2 13702,7 1769,5 11712,6 1294,8   474,7 1769,5 13482,1 832,1   832,1 770,3 387,7   387,7 

inclusiv:                                   

Remunerarea 
muncii 

211000 12647,8 11185,3 1462,5 9560,9 1075,0   387,5 1462,5 11023,4 679,2   679,2 628,8 316,4   316,4 

Contribuţii de 
asigurări sociale 
de stat obligatorii 

212100 2259,1 2013,4 245,7 1720,9 175,9   69,8 245,7 1966,6 122,3   122,3 113,2 57,0   57,0 

Primele de 
asigurare 
obligatorie de 
asistenţă 
medicală 

212200 565,3 504,0 61,3 430,8 43,9   17,4 61,3 492,1 30,6   30,6 28,3 14,3   14,3 

Bunuri și servicii 220000 3641,3 1527,8 2113,5 513,2 1302,2 390,0 67,4 1759,6 2272,8 634,9 333,3 968,2 360,2 19,5 20,6 40,1 

Deplasari de 
serviciu  

222700 369,5 0,8 368,7   50,0   318,7 368,7 368,7         0,8   0,8 

Burse 281200 3467,1 3467,1   2256,2         2256,2       1210,9       

Indemnizații 
pentru 
incapacitatea 
temporară  

2735 46,0 46,0   20,0         20,0 12,0   12,0 14,0       

Procurări de 
mijloace fixe  

310000                                 

Reparatii capitale 31000 3200,0 1769,0 1431,0 584,0   816,0   816,0 1400,0 1185,0 615,0 1800,0         

Sold la 
31.12.2018 

  4001,7 2264,2 1737,5 2074,6 488,5 675,3 573,7 1737,5 3832,1       189,6       

                     
 



 

 

 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 26/6  

din 27 februarie 2019 

 

cu privire la îndeplinirea Legii nr. 270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare 

în sectorul bugetar și Hotărârii Guvernului nr. 1234  din 12.12.2018 privind condițiile de 

salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de 

autogestiune financiar-economică 

 

 

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

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

următoarea  

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de rectorul USC, dl Popa Andrei, privind acțiunile realizate 

în scopul îndeplinirii Legii nr. 270 din 23.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar și Hotărârii Guvernului nr. 1234 din 12.12.2018 privind condițiile de 

salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de 

autogestiune financiar-economică. 

 

 

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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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 26/7  

din 27 februarie 2019 

 

cu privire la aprobarea  

Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  

personalului din cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

 

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

(Legea nr. 152 din 17 iulie 2014) și art. 22 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1234 din 

12.12.2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care 

funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică 

Instituțională adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță 

personalului din cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 

 

2. Prezenta Hotărâre se înaintează Senatului USC spre coordonare. 

 

 

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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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  

 

HOTĂRÂREA nr. 26/8  

din 27 februarie 2019 

 

cu privire la inițierea a 2 (două) programe de studii superioare de licență din domeniul 

general de studii: 011. Științe ale educației 

 

În conformitate cu art. 104 (1) lit. c) alineatul 2 al Codului Educației al Republicii Moldova 

nr. 152 din 17.07.2014, având la bază Hotărârea Senatului din 27 decembrie 2018 (proces verbal 

nr. 04), Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE:  

 

1. Se aprobă inițierea programului de învățământ superior, la ciclul I – studii superioare de 

Licență, precum urmează: 

Domeniul general de studiu: 011 Științe ale educației 

Domeniul de formare profesională: 0114 Formarea profesorilor 

Specialitatea: 0114.8 Limba și literatura română  

Număr de credite de studiu: 180 

Forma de organizare: învățământ cu frecvență 

Titlul obținut: licențiat în științe ale educației 
 

2. Se aprobă inițierea programului de învățământ superior, la ciclul I – studii superioare de 

Licență, precum urmează: 

Domeniul general de studiu: 011 Științe ale educației 

Domeniul de formare profesională: 0114 Formarea profesorilor 

Specialitatea: 0114.10.1 Limba și literatura engleză  

Număr de credite de studiu: 180 

Forma de organizare: învățământ cu frecvență 

Titlul obținut: licențiat în științe ale educației 
 

3. Administrația USC va organiza procedura de autoevaluare și va înainta către ANACEC 

demersurile respective pentru obținerea autorizării provizorii de funcționare a 

programelor menționate. 

 

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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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

HOTĂRÂREA nr. 26/9  

din 27 februarie 2019 

 

cu privire la inițierea programului de formare profesională continua 

 „Învățarea bazată pe cercetarea problemelor (Problem Based Learning - PBL)” 

 

În conformitate cu art. 104 (1) lit. c) alineatul 2 al Codului Educației al Republicii Moldova 

nr. 152 din 17.07.2014, având la bază rezultatele proiectului 61884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-

CBHE-JP ”Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ 

Competitiveness and Employability” (PBLMD), finanțat de Comisia Europeană, prin programul 

Erasmus +,  și la care USC este parte, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, adoptă 

următoarea  

 

HOTĂRÂRE:  

 

1. Se aprobă inițierea programului de formare profesională continuă, precum urmează: 

 

Domeniul de formare: Formare profesională continuă 

Denumirea programului: „Învățarea bazată pe cercetarea problemelor 

(Problem Based Learning - PBL)”  
Volumul total de ore / credite de studiu: 300 ore / 10 credite 

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii 

superioare de master, Diplomă de studii profesionale 

Limba de instruire: română 

Forma de organizare: învățământ cu frecvență  

 

2. Administrația USC va organiza procedura de autoevaluare și va înainta către ANACEC 

demersurile respective pentru obținerea autorizării provizorii de funcționare a 

programelor menționate 

 

3. Prezenta Hotărâre se înaintează Senatului USC spre coordonare. 

 
 

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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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

HOTĂRÂREA nr. 26/10  

din 27 februarie 2019 

 

privind acordarea sporului pentru performanță dlui Andrei Popa,  

rectorul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

 

În conformitate cu art. 25 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1234  din  

12.12.2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care 

funcționează în regim de autogestiune financiar-economică Consiliul penrtru Dezvoltare 

Strategică Instituțională a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, adoptă 

următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se constată că, rectorul USC, dl Andrei Popa, a reuşit să asigure buna funcţionare a 

universităţii în ansamblu şi a structurilor sale, în particular, fiind realizate următoarele: 

 Au fost pregătiţi 263 absolvenţi ai programelor de la ciclul I, studii superioare de licență  şi 

89 – la ciclul II, studii superioare de masterat. 

 Fondul de carte al bibliotecii a fost completat cu 1117 volume. 

 Au fost organizate o serie da activităţi ştiinţifice şi culturale, printre care: 

- Conferința Științifico-practică internațională „Perspectivele și problemele integrării 

în Spațiul European al Învățământului Superior”; 

- Conferința Internațională  ”The Danube – axis of European identity”; 

- Conferința Științifico-practică „Inovația: factor al dezvoltării social-economice”; 

- Conferințe științifice organizate la nivel de facultate; 

- Conform rapoartelor privind activitatea științifică la catedre, în anul 2018, cadrele 

științifico-didactice și didactice au raportat despre elaborarea și publicarea a 151 

de publicații științifice și metodice. 

 S-au organizat activități extracurriculară.  
 A fost efectuată optimizarea statelor de personal fiind reduse 10 funcții de conducere și 

auxiliare. 

 Pe parcursul anului raportat, Senatul USC s-a întrunit în 7 ședințe, examinând circa 53 

subiecte, printre care menționăm aprobarea unui șir de acte normative instituționale, și 

anume: 

- Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de 

licență;  

- Modificarea Strategiei sectoriale de implementare a planului strategic pentru 

perioada 2017-2021 „Avansare instituțională și academică prin internaționalizare”. 

 Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii: 

- reparația capital a acoperișul blocului de studii nr. 1; 

- valorificarea a 80% din lucrările de reparație a acoperișului căminului nr. 1 
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- cu forțele proprii a fost efectuată reparația capitală a autocamionului Universității;  

- au fost efectuate lucrări de înlocuire a geamurilor defectate în blocul de studii nr. 1 

- cu forțele proprii au fost confecționate și instalate 55 uși în blocurile de studii nr. 1 

și nr. 2; 

- la fel, au fost schimbate 104 uși în căminele studențești 

- cu forțele proprii au fost confecționate și instalate 46 uși în blocurile de studii nr. 

1 și 2. 

- au fost schimbate 104 uși în căminele studențești. 

La fel în cămine au fost amenajate spălătorii, dote cu mașini automate de spălat și 

uscătoare, precum și a fost instalată rețeaua Internet Wi-Fi cu conexiune gratuită. 

Suma totală a lucrărilor de reparații executate a constituit 4 066 270 lei.  

La fel, pe parcursul anului raportat, au fost efectuate procurări de echipamente, mobilier 

și alte materiale în valoare de circa 1 005 674 lei, din care 520,0 mii lei sau 24 500 euro din 

contul proiectului Erasmus+ „ReSTART”.  

 

2. Per total, bugetul consolidat al Universității a înregistrat venituri în suma de 26 266,2 mii lei,  

din care: 

– din comanda de stat – 20 565,9  mii lei, inclusiv 1 796,0 mii lei alocați pentru 

acoperișul căminului nr. 2. 

– din granturi și sponsorizări -  1 386,6 mii lei  

– din surse proprii - 4 313,7 mii lei 

 

Suma totală a cheltuielilor efective în anul 2018 a constituit  29 151,3 mii lei, 

inclusiv 2 885, 1 mii lei din soldurile formate sfârșitul anului 2017. 

 

3. Instituția a fost acreditată pe 2 programe de studii superioare de licență: 

 0413.1 Business și administrare  

 0613.4 Informatică 

 

4. Pe parcursul anului 2018 în Universitate s-a desfășurat procedura de evaluare externă a 

calității pentru a autoriza programul de licență 0710.1 Inginerie și Management în 

Construcția de Mașini, și programelor de formare continuă „Tehnici pedagogice interactive 

în învățământul centrat pe cel ce învață” și „Utilizarea TIC în învățământul centrat pe cel ce 

învață”. 

 

5. Administrația USC a depus eforturile necesare pentru a îndeplini Hotărârea Guvernului nr. 

1234 din 12.12.2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de 

învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, precum și 

Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță 

personalului din unitățile bugetare. Ca rezultat: 

 Au fost ajustate statele de personal, fiind reduse 10 funcții, începând cu 01.12.2018, 

preponderent din cele vacante sau cumulate, fără a afecta personalul angajat în funcții 

de bază.  

 Au fost stabilite clasele și treptele salarizare, fiecare salariat fiind informat sub 

semnătură. 

 O parte din angajați au fost transferări în funcții reorganizate conform funcțiilor 

stabilite în Legea nr. 270/2018 și Hotărârea Guvernul nr.  1234/2018. 

 10% din fondul salariilor de bază au fost planificate pentru Sporul pentru performanță 

și urmează a fi acordate după aprobarea Regulamentului respectiv. 

 Procedura de ajustare a sistemului de salarizare a respectat prevederile legale și a 

decurs într-o atmosferă colegială. 



 

6. Pentru perioada de referință (anul 2018), rectorul USC, dl Popa Andrei, a asigurat realizarea 

plenară a obiectivelor strategice stabilite în Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională. 

 

7. CDSI USC constată că în perioada anului 2018: 

 nu au fost careva litigii care să aducă prejudicii bugetului de stat; 

 nu au fost petiții parvenite în adresa USC sau Ministerului pe marginea 

managementului rectorului. 

 

8. CDSI USC constată că în perioada de referință (anul 2018): 

 Au fost îndeplinite prescripțiile organelor de control: 

 Au fost executate în termen solicitările Ministerului Educației, Culturii, și Cercetării. 

 

9. Se apreciază activitatea, în anul 2018, a Rectorului Universității de Stat „B.P. Hasdeu”, dlui 

Andrei Popa, ca  foarte bună. 

 

10. Reieșind din sursele financiare disponibile, a înainta către Senatul USC și Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova demersul de a stabili dlui Andrei 

Popa, rectorul USC, sporul pentru performanță în mărime de 50% din salariul de bază al 

funcției. 
 

 
 

 

 

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 

 

 


