
 

 

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

 

HOTĂRÂREA nr. 27/1  

din 01 iunie 2019 

 

cu privire la calitatea vieții studențești ca indicator al realizării  

Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională al USC 

 

 

În urma audierii şi examinării raportului „Calitatea procesului didactic şi a vieții studențești 

în USC în viziunea studenților”, precum şi a constatării că opinia studenților este un indicator al 

realizării Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională al USC, în conformitate cu art. 104 lit. (1) 

alin. (a) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Consiliul 

pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, adoptă următoarea  

  

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se ia act de raportul „Calitatea procesului didactic și a vieții studențești în USC în viziunea 

studenților”, prezentat de Șef Serviciu Managementul calității învățământului, ghidare și 

consiliere în carieră. 

 

2. Se constată că opinia studenților este un indicator al realizării Planului Strategic de 

Dezvoltare Instituțională al USC. 

 

3. Se recomandă multiplicarea și difuzarea către subdiviziunile universitare a informațiilor 

obținute în urma aplicării chestionarului de evaluare a calității procesului de studii și a 

vieții studențești, în scopul evaluării gradului de realizare a strategiilor sectoriale ale USC 

pentru perioada 2017-2021. 

 

4. CDSI USC recomandă Senatului și Administrației USC continuarea aplicării diverselor 

forme de chestionare a studenților pentru îmbunătățirea continuă a procesului de 

implementare a calității studiilor universitare și intensificarea dialogului cu studenții și 

cadrele didactice. 

 

5. CDSI USC recomandă Senatului și Administrației USC să întreprindă măsuri ce ar asigura 

dinamizarea realizării obiectivelor din strategiile sectoriale pentru perioada 2017-2021, 

care includ :  

 Actualizarea conținutului cursurilor predate în corespundere cu necesitățile 

pieței muncii; 

 Diversificarea metodelor de predare, cu includerea elementelor interactive 

învățare și comunicare (MOOC, MOODLE, Kahoot, Padlet, etc.); 
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 Dezvoltarea și extinderea activităților de ghidare a lucrului individual al 

studenților, inclusiv cu utilizarea instrumentelor TIC; 

 Dimensionarea echilibrată a sarcinilor individuale ale studenților în 

corespundere cu finalitățile de studii ale programului; 

 Asigurarea incluziunii sociale în procesul educațional;  

 

6. CDSI USC recomandă Senatului și Administrației USC ca activitatea de sporire continuă 

a calității cursurilor (inclusiv dezvoltarea/actualizarea a materiei predate, metodelor de 

predare-evaluare) și ghidării studiului individual al studenților, să fie luată în considerație 

la evaluarea trimestrială a performanțelor tuturor salariaților USC care asigură calitatea 

și/sau sunt încadrați în procesul didactic. 

 

 

 

 

 

 

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. 27/2  

din 01 iunie 2019 

cu privire la aprobarea modificărilor în  

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului 

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

 

În urma examinării rezultatelor procesului de evaluare a performanțelor personalului USC, 

având la bază propunerile Consiliului de Administrație al USC și opiniile Consiliilor Facultăților 

USC, expuse în extrasele din procesele verbale respective, în conformitate cu art. 104 lit. (1) alin. 

(b) al Codului Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Consiliul pentru 

Dezvoltare Strategică Instituțională, adoptă următoarea  

  

HOTĂRÂRE: 

 
1. Se aprobă modificările operate în Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului 

pentru performanță personalului din cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, precum urmează: 

 

a) Articolul 8, după propoziția „Această procedură este suplimentară la procedura de evaluare 

a performanțelor în executarea funcției de bază.”, în continuare, se completează cu sintagma 

„Calificativul final este stabilit de către Consiliul de Administrație în baza mediei notelor 

finale din Fișele de evaluare a activității de bază și celei cumulate.” 

 

b) Articolul 9, după propoziția „Această procedură este suplimentară la procedura de evaluare 

a performanțelor în executarea funcției de bază.”, în continuare, se completează cu sintagma 

„Calificativul final este stabilit de către Consiliul de Administrație în baza mediei notelor 

finale din Fișele de evaluare a activității de bază și celei cumulate.” 

 

c) Articolul 11, după propoziția „Evaluarea performanțelor se efectuează trimestrial, în prima 

săptămână a trimestrului curent și reflectă rezultatele activității desfășurate în trimestrul 

precedent.”, în continuare, se completează cu sintagma „Avându-se în vedere specificul 

calendarului anului universitar și a graficului concediilor, evaluarea performanțelor din 

trimestrul II (aprilie - iunie) se realizează în perioada 10-25 iunie.” 

 

d) Primul alineat din Articolul 17, se completează cu sintagma „Evaluatorul atribuie 

punctajul aferent calificativului „foarte bine” doar în cazul prezentării de către persoana 

evaluată a actelor justificative menționate în art. 21 din prezentul Regulament.”, având 

următoarea redacție finală: 
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„Pe baza criteriilor menționate la pct. 14 şi Anexa nr. 1, evaluatorul acordă 

PUNCTAJ pentru fiecare SUBCRITERIU, exprimând aprecierea nivelului de 

manifestare (nesatisfăcător, satisfăcător, bine, foarte bine) a fiecărui angajat 

conform criteriului prevăzut în Tabelul de evaluare (Anexa nr. 2,  Anexa nr. 3 la 

prezentul Regulament). Evaluatorul atribuie punctajul aferent calificativului „foarte 

bine” doar în cazul prezentării de către persoana evaluată a actelor justificative 

menționate în art. 21 din prezentul Regulament. Ulterior, prin însumarea 

punctajului acordat, evaluatorul stabilește NOTA PE CRITERIU de la 1 

(reprezentând nivel minim) la 4 (reprezentând nivel maxim).” 

Celelalte alineate ale art. 17 rămân neschimbate. 

 

e) Articolul 21 se modifică și se aprobă în următoarea redacție: 

 

„21.  În cazul atribuirii calificativului „foarte bine”, evaluatorul și persoana 

evaluată, în mod obligatoriu, anexează la Fișa de evaluare și prezintă Consiliului de 

Administrație materialele justificative care confirmă că persoana evaluată necesită o 

apreciere specială deoarece performanțele sale se situează peste limitele superioare ale 

standardelor și performanțelor celorlalți angajați, referitoare la (după caz): 

a) activitatea didactică și științifico-didactică – copii ale materialelor publicate, 

certificate de participare, acte oficiale sau diplome de mențiune a rezultatelor 

obținute, certificate de perfecționare/obținere a calificării suplimentare, etc. 

b) activitatea auxiliară  - acte oficiale sau diplome de mențiune a rezultatelor 

obținute, certificate de perfecționare/obținere a calificării suplimentare, etc.  

c) activitatea de conducere, administrativă, executivă (inclusiv personalul menționat 

în art. 35 din prezentul Regulament) – raportul de activitate în perioada evaluată, 

cu indicarea rezultatelor/performanțelor care confirmă că atribuirea calificativului 

„foarte bine” este justificată, și (opțional) acte oficiale sau diplome de mențiune a 

rezultatelor obținute, certificate de perfecționare/obținere a calificării 

suplimentare, etc.” 

 

f) Articolul 27, litera (d), se completează cu sintagma  „Atribuirea calificativului „foarte 

bine” este condiționată de prezentarea în mod obligatoriu a materialelor justificative, 

conform art. 21 din prezentul Regulament.”, având următoarea redacție finală: 

 

„d)  între 3,51 – 4,00 – „foarte bine”. Persoana necesită o apreciere specială deoarece 

performanțele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor și 

performanțelor celorlalți angajați. Atribuirea calificativului „foarte bine” este 

condiționată de prezentarea în mod obligatoriu a materialelor justificative, 

conform art. 21 din prezentul Regulament.” 

 

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 



 

 
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ  

 

 

HOTĂRÂREA nr. 27/3  

din 01 iunie 2019 

 

cu privire la aprobarea taxelor de studii pentru anul universitar 2019-2020 

 

 

În conformitate cu art. 104 alin. (1) lit. (c) al Codul Educației 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 2019-2020, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică 

Instituțională adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

1. Se aprobă Calculul taxei de studii pentru anul de studii 2019-2020, 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 2019-2020, conform Anexei 2 și Anexei 3 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 
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Anexa 1 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 01 iunie 2019, proces verbal nr. 27 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

Calculul  
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 2019-2020 

 

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

aferente desfășurării procesului de studii pe anul 2018 în suma de 21318,9  mii lei, inclusiv: 

 

 mii lei 

       Cheltuieli (Ch), inclusiv: 21318,9 

      Cheltuieli salariale (Chp) 14278,2 

 Retribuirea muncii (Chr) 11344,3 

 Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de Stat (Chas) 2392,1 

 Asigurarea medicală în calitatea de patron (Cham) 510,8 

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

Cheltuieli de consum (Chc) 1928,0 

 Servicii comunale  620,9 

 Servicii editoriale în cadrul procesului de studii 48,2 

 Materiale didactice, manuale de specialitate studenților în 

cadrul cursurilor si lucrărilor de laborator 
61,5 

 Procurarea cărților și abonarea la edițiile periodice 21,2 

 Practica de producție - 

 Formarea profesională a personalului 24,0 

 Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodăresc 91,1 

 Lucrări de informatică și calcul 71,0 

 Echipament și inventar moale 82,7 

 Procurare și instalare a contoarelor - 

 Întreținerea mijloacelor de transport 104,5 

 Reparații curente ale clădirilor, a utilajului 232,9 

 Alte cheltuieli aferente desfășurării procesului de studii 570,0 

       Cheltuieli de dezvoltare (Chd) 5112,7 

 Deprecierea mijloacelor fixe  4271,0 

 Amortizarea activelor nemateriale 841,7 
 

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 = 11344,3 + 2392,1 + 510,8 + 31,0 = 14278,2 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,  

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

Chc = 0218,10,1928  = 1970,0 mii lei    

Cheltuielile de dezvoltare (Chd): 

Chd - cheltuieli de dezvoltare; 

∑ Chd - suma cheltuielilor de dezvoltare. 

Chd = 4271,0 + 841,7 = 5112,7 mii lei 

Cheltuielile (Ch):  

Ch = Chp + Chc + Chd, unde: 

Chp - cheltuieli de personal; 

Chc - cheltuieli de consum; 

Chd – cheltuieli de dezvoltare. 

Ch = 14278,2 + 1970,0 + 5112,7 = 21360,9 mii lei 

Coeficient de corelare (Kc): 

Pentru specialitățile/programe  

- 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 – 0,35972; 

- 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 – 0,31740; 

- 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 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) – 0,29624.  

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 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: 

35972,0
0,904

9,21360

















 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: 

31740,0
0,904

9,21360

















 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 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): 

29624,0
0,904

9,21360

















 Kc

Ns

Ch
Ts = 7000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

 

APROBAT 

de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al 

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

la 01 iunie 2019, proces verbal nr. 27 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 

pentru anul universitar 2019-2020, 

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.  0114.11/0114.15 Istorie şi Educație civică una 7000 4050 

8.  0114.11/0114.7 Istorie şi Geografie una 7000 4050 

9.  0113.1/0112.1 
Pedagogie în învățământul primar şi 

Pedagogie preșcolară 
una 7000 X 

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

11.  0400.1 Administrație 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 Finanțe 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 

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

la 01 iunie 2019, proces verbal nr. 27 

 

_________________________ acad. Ion BOSTAN,  

președintele CDSI USC 

 

 

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 

pentru anul universitar 2019-2020, 

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 
Administrația publică a colectivităților 

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 


