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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUŢIONALĂ

HOTĂRÂREA nr. 30/1 

din 25 februarie 2020

privind aprobarea raportului Rectorului USC despre activitatea instituţiei în anul 2019

în conformitate cu art. 105 lit. (17) al Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 
152 din 17 iulie 2014), Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională, în baza raportului 
Rectorului USC privind activitatea instituţiei în anul 2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă raportul Rectorului USC, dlui Andrei Popa, cu privire la activitatea Universităţii de 
Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în anul 2019.

2. Senatul USC constată că, administraţia a reuşit să asigure buna funcţionare a universităţii în 
ansamblu şi a structurilor sale, în particular, fiind realizate următoarele:
■ Au fost pregătiţi 252 absolvenţi ai programelor de la ciclul I, studii superioare de licenţă şi 

72 -  la ciclul II, studii superioare de masterat.
■ Fondul de carte al bibliotecii a fost complelat cu 2524 volume.
■ Au fost organizate o serie da activităţi ştiinţifice şi culturale, printre care:

Conferinţa Ştiinţifico-practică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării 
în Spaţiul European al învăţământului Superior”;
Conferinţe ştiinţifice organizate la nivel de facultate:

• Conferinţa ştiinţifico-practică „Provocări şi oportunităţi în educaţie” -  
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice

• Conferinţa „Provocări şi oportunităţi în educaţie: aspecte ştiinţifice şi 
practice” -  Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice

• Conferinţa ştiinţifică „Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi 
politico-administrativ” -  Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Conform rapoartelor privind activitatea ştiinţifică la catedre, în anul 2018, cadrele 
ştiinţifico-didactice şi didacitce au raportat despre elaborarea şi publicarea a 122 
de publicaţii ştiinţifice şi metodice.

■ S-au organizat activităţi extracurriculare.
* Pe parcursul anului raportat, Senatul USC s-a întrunit în 7 şedinţe, examinând circa 52 

subiecte, printre care menţionăm aprobarea unui şir de acte normative instituţionale, şi 
anume:

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului de performanţă;
Modificări operate la Regulamentul Senatului;
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Modificări operate în Regulamentul cu privire la activitatea de învăţare a studenţilor.
■ Au fost efectuate lucrări de amenajare şi dezvoltare a infrastructurii: 

reparaţia capital a acoperişul blocului de studii nr. 2; 
reparaţia captitală a acoperişului căminului nr. 2
valorificarea a 80% din lucrările de reparaţie a acoperişului căminului nr. 1 
a fost schimbat al doilea cazan de încălzire termică a căminelor 1 şi 2 şi blocului 
de studii nr. 1.
cu forţele proprii a fost efectuată reparaţia capitală a conductei reversibile a reţelei 
de încălzire termică a blocului de studii nr. 1;

- din donaţia de 5000 dolari USD şi cofmanţarea din bugetul Universităţii, a fost 
renovat capital edificiul Centrului American şi de Resurse Engleze, inclusiv prin 
lucrări de renovare, procurare de echipament şi mobilier.

Suma totală a lucrărilor de reparaţii executate a constituit 3.192 mii lei.
La fel, pe parcursul anului raportat, au fost efectuate procurări de echipamente, mobilier 

alte materiale în valoare de circa 452 mii lei.

3. Per total, bugetul consolidat al Universităţii a înregistrat venituri în suma de 25.401,2 mii 
lei faţă de 26.266,2 mii lei, în scădere cu 865 mii lei faţă de anul 2018.

4. Suma totală a cheltuielilor efective în anul 2019 a constituit 29 099,3 mii lei. Iar 
diferenţa (-3 698,1 mii lei) faţă de venituri a fost acoperită din soldul format la 
31.12.2018

5. Referitor la evaluarea calităţii procesului didactice, Instituţia a obţinut:
a) Acreditarea pe 5 ani a programului de studii superioare de licenţă „Contabilitate”.
b) Acreditarea pe 5 ani a 19 programe de formare continuă a cadrelor didactice 

peruni veri stare.
c) Autorizarea programelor de studii superioare de licenţă

• Limba şi literatura română
• Limba şi literatura engleză

d) Autorizarea programelor de formare continuă
• Tehnici pedagogice interactive în învăţământul centrat pe cel ce învaţă 

(decizia ANACEC nr. 16 din 25.01.2019)
• Utilizarea TIC în învăţământul centrat pe cel ce învaţă (decizia ANACEC 

nr. 17 din 25.01.2019)’
e) Este la finalizarea procedurii şi autorizarea programelor de studii superioare de 

maşter:
• Istorie: studii est-europene,
• Educaţie lingvistică şi literară

6. Pentru continuarea dezvoltării Universităţii, se stabilesc următoarele sarcini de bază 
pentru anul 2020:

1) Sporirea calităţii programelor de studii prin creşterea numărului de cadre 
didactice cu titluri ştiinţifice.
a) Pentru asigurarea programelor de studii de licenţă şi de maşter cu minimului 

necesar de cadre didactice cu grade ştiinţifice, prevăzut de Metodologia 
ANACEC cu privire la evaluarea externă pentru autorizarea/acreditare 
programelor de studii (licenţă, maşter), şefii de departamente/catedre, ghidaţi 
de decanii facultăţilor, în perioada martie -  mai 2020, vor identifica persoane 
cu grade ştiinţifice care vor duce unităţi de curs în anul universitar 2020-2021.

b) Proiectele de repartizare a orelor de didactice auditoriale şi neauditoriale, 
prevăzute pentru anul universitar 2020-2021, pentru fiecare program de licenţă



şi de maşter, în care vor fi prevăzute numele titularilor şi cumularzilor (inclusiv 
persoanele -  cumularzi externi cu grade ştiinţifice, identificate şi contactate), 
vor fi prezentate prorectorului Todos Irina pentru verificare şi permisiune de a 
planifica normele ştiinţifico-didactice respective până la 31 mai 2020.

2) Acreditarea programului de studii superioare de licenţă:
• 0421.1 Drept

3) Acreditarea a 5 programe de studii de MAŞTER (ciclul II), pentru care 
urmează să fie elaborate rapoartele de autoevaluare internă şi a documentaţiei 
respective.

• Pedagogie şi tehnologii educaţionale interactive
• Tehnologii informaţionale în instruire
• Administraţia publică a colectivităţilor locale
• Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor
• Gestiunea Financiar-Contabilă a Afaceri

4) Promovarea calităţii procesului didactic, având ca sarcini pentru anul 2020:
m Actualizarea curriculum-ului, inclusiv adaptarea lui la cerinţele angajatorilor şi 

a noului plan-caadru;
m Asigurarea metodico-ştiinţifică a cursurilor predate;
■» Dezvoltarea, însuşirea şi utilizarea metodelor interactive şi de e-learning, axate 

pe cel ce învaţă;
•  Dezvoltarea bazelor de practică şi perfecţionarea programelor stagiilor de 

practică perfecţionarea instrumentarului de monitorizare şi evaluare.
5) Dinamizarea activităţii de cercetare prin:

m Creşterea numărului de cadre ştiinţifico-didactice a USC abilitaţi cu dreptul de 
conducător ştiinţific a tezelor de doctorat.

»  Cointeresarea cadrelor ştiinţifico-didactice şi didactice în participarea în 
proiecte şi stagii de cercetare;
Dezvoltarea parteneriatelor din ţară şi internaţionale pentru cercetarea unor 
teme de interes comun;

■* Intensificarea activităţii Centrelor de cercetare-dezvoltare a USC.
6) Intensificarea perfecţionării metodice, având ca obiective:

■» Implementarea noilor tehnologii de predare, axate pe cel ce învaţă;
Elaborarea suporturilor didactice în format electronic;
Perfecţionarea lucrului individual cu studenţii, inclusiv consilierea şi ghidarea 
în carieră.

7) Avansarea vizibilităţii USC şi intensificarea relaţiilor cu angajatorii şi 
absolvenţii.

8) Optimizarea cheltuielilor şi sporirea efectelor investiţiilor.

Realizarea acestor obiective şi sarcini, absolut necesare pentru dezvoltarea Universităţii 
noastre, necesită angajament personal al fiecărui cadru ştiinţifico-didactic/didactic şi administrativ.

7. A aprecia activitatea Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” în anul 2019 ca bună

Preşedinte al CDSI USC,
Acad. BOSTAN ION, dr.hab., prof.univ.

Secretar al CDSI USC, 
VICOL IULIA, lector superior




