
 
 

Senatul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” 

 

 

HOTĂRÂRI  

ședința nr. 7 din 25.06.2018 

 

 

1. În scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului educațional și stabilirii direcțiilor prioritare de 

dezvoltare pentru anii 2019-2024 în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, Senatul 

Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir„ HOTĂRĂŞTE: 

1. Se avizează proiectul Planului de dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat 

„Dimitrie Cantemir”, pentru anii 2019-2024. 

2. Grupul de lucru va analiza propunerile parvenite și va introduce completări respective. 

3. A prezenta Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională  proiectul Planului de 

dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”pentru anii 

2019-2024, pentru examinare și aprobare. 

4. Responsabilitatea pentru executarea  hotărârii respective îmi asum.  

 

2. În scopul reglementării procesului de studii a studenţilor înmatriculați în bază de contract la USDC, 

conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova din 23 noiembrie 2014, Hotărârii Guvernului nr. 

983 din 22.12.2012 ”Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat 

în condiţii de autonomie financiară”, Hotărârii Guvernului nr. 724 din 26.06.2006  ”Cu privire la 

mijloacele speciale ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, Senatul 

Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” HOTĂRĂŞTE: 

1. A păstra pentru anul de studii 2018-2019 cuantumul taxelor de studii aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională nr. 2/2 din 01 septembrie 2015, calculat 

în baza cheltuielilor reale aferente desfăşurării procesului de studii pentru anul 2018, conform 

anexelor 1-3. 

2. Se propun spre aprobare la Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională taxele de studii 

pentru anul curent. 

3. Responsabili de executarea prezentei hotărâri se numesc d-na dr. Port Angela, prorector pentru 

activitate didactică, d-na dr. Potîng Tatiana, prorector cercetare şi managementul calităţii, d-na 

Raţă Violeta, contabil-şef USDC. 

  

3. În temeiul HG nr. 983 din 22.12.2012 ”Cu privire la  modul de funcționare  a instituțiilor de 

învățământ superior de stat în condiții de autonomie  financiară”, Regulamentului-cadru  privind 

funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de  învățământ de stat, aprobat prin HG nr. 74 din 

25.01.2007, HG nr. 1009 din 01.09.2006  ”Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutor 

social pentru studenţi”  şi în scopul susţinerii studenților implicați în activități de promovare a imaginii 

și activități de voluntariat, Senatul  Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”  HOTĂRĂȘTE: 

1. Se permite cazarea în căminul studențesc a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și altor 

categorii de locatari pe perioada vacanței de vară (iulie-august 2018). 

2. Se  vor aplica, pentru perioada menționată, taxele de cazare cu reducere de 40 și 50 la sută din 

taxa integrală (aprobată prin CSȘDT al AȘM  nr. 222 din 25.08.2016), pentru  studenții, 

masteranzii și doctoranzii USDC, angajați în câmpul muncii în cadrul universității. 

3. Se  vor aplica, pentru perioada menționată, taxele de cazare cu reducere de 40 și 50 la sută din 

taxa integrală (aprobată prin CSȘDT al AȘM  nr. 222 din 25.08.2016), pentru studenții și 

masteranzii USDC, precum și alte categorii de locatari, care  întreprind activități concrete de 



promovare a imaginii USDC. Pentru  celelalte categorii de locatari se vor aplica taxele de 

cazare integrale.  

4. Cazarea doctoranzilor pe perioada de vară se face în condiţiile stipulate pentru anul de studii, 

conform calendarului academic. 

5. Se aprobă modificări la contractul-tip pentru cazarea locatarilor în căminul universitar (Anexa 

1, 2). 

6. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se numește Erhan Ana, șef Direcție Administrare 

logistică și economică. 

 

4. În scopul bunei organizări a procesului de admitere pentru anul de studii 2018-2019, Senatul 

Universității de Stat „ Dimitrie Cantemir” HOTĂRĂȘTE: 

1. Se va stabili numărul de locuri de admitere pentru fiecare program de studii la ședința comună a 

prorectorilor cu membrii Comisiei de admitere, reieșind din planul de admitere aprobat de către 

Guvernul Republicii Moldova.  

2. Responsabil de organizare a ședinței comune a prorectorilor cu membrii Comisiei de admitere este 

secretarul Comisiei de admitere. 

 

5. În temeiul Regulamentului cu privire la funcţionarea Consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea 

gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin 

Hotărârea CNAA din 25.11.2004, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul Universității de 

Stat „Dimitrie Cantemir” HOTĂRĂȘTE:  

1. Se aproba rezultatele Seminarului științific de profil, 162. Genetică,  specialitatea 162.02 – 

Genetica omului şi animalelor cu referire la teza de doctor habilitat în biologie a doamnei 

Sacară Victoria cu titlul „Particularităţile molecular-genetice ale patologiilor 

neuromusculare frecvent întâlnite în Republica Moldova”, consultanți științifici: Duca Maria, 

doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician și Groppa Stanislav, 

doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician   apreciată unanim bună 

(punctajul 72) şi se recomandă spre promovare în Consiliul ştiinţific specializat DH 162.02 – 

Genetica omului şi animalelor. 

2. Se aprobă componenţă nominală a Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc propusă de către 

SȘP,  162. Genetică,  specialitatea 162.02 – Genetica omului şi animalelor,  care include: 

Președinte: PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, m. c. al AȘM 

Secretar: PORT Angela, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar universitar  

Membri ai Consiliului ştiinţific specializat:  

CUROCICHIN Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar   

HADGIU Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar 

TAGADIUC Olga,  doctor habilitat în științe medicale 

MINCIUNĂ Vitalii, doctor habilitat în științe biologice 

MICU  Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor univ. academician 

3. Se aprobă la recomandarea SȘP 162. Genetică,  specialitatea 162.02 – Genetica omului şi 

animalelor  următorii referenţi oficiali:  

LUPAȘCU Galina – doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător 

PALII Ina – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar   

PUIU Maria, profesor, Universitatea de medicină „Victor Babeș”, Timișoara, România   

4. Se va înainta demers către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare 

cu privire la constituirea Consiliului ştiinţific specializat pentru evaluarea tezei de doctor 

habilitat. 

5. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se numește dr. Port Angela, secretar al 

Seminarului științific de profil. 

 

6. În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, Standardelor 

Naţionale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 06 august 2013, 

HG nr. 983 din 22.12.2012 ”Cu privire la  modul de funcționare  a instituțiilor de învățământ superior 
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de stat în condiții de autonomie  financiară”, altor acte normative, inclusiv modificările şi completarile 

lor, Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” HOTĂRĂȘTE:  

1. Se aprobă casarea creanţelor şi datoriilor istorice la taxele de studii formate până la 31 

decembrie 2017, conform listelor de inventariere  (Anexa1, 2). 

2. Se aprobă casarea creanţelor şi datoriilor istorice la titularii de avans şi arendaşi formate până 

la 31 decembrie 2017, conform listelor de inventariere  (Anexa3, 4). 

3. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se numește Erhan Ana, șef Direcție Administrare 

logistică și economică și doamna Raţă Violeta, contabil-şef USDC. 

 

7. În conformitate cu articolul 1 punctul 5  al Regulamentului-cadru cu privire la modul şi condiţiile de 

acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţământ medical şi 

farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de 

specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006, în bază recomandărilor Consiliilor 

facultăţilor Ştiinţe ale Naturii și Științe Socioumanistice și în urma examinării dosarelor candidaţilor 

Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” HOTĂRĂȘTE:  

1. Se recomandă în calitate de candidaţi pentru participare la concursul Bursei de Merit studenţii 

ciclului I, după cum urmează: Belous Irina, anul II, program de studiu Biologie Moleculară; 

Chiliverdi Alexandrina, anul II, program de studiu Biologie Moleculară; Novac Mihai, anul 

II, program de studiu Biologie Moleculară. 

2. Se recomandă în calitate de candidaţi pentru participare la concursul Bursei de Merit studenţii 

ciclului II, după cum urmează: Vizitiu Liliana, anul I, program de studiu Comunicare și 

mediere interculturală; Grosu Alexei, anul I, program de studiu Securitate națională;  Roșca 

Mariana, anul I, program de studiu Bioeconomie și economie ecologică; Pădureț Marcela, 

anul I, program de studiu Dezvoltare regională și rurală; Țurcan Doina, anul I, program de 

studiu Biologie Moleculară. 

3. Responsabilitatea pentru prezentarea dosarelor la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova revine șefului secției Studii, Revenco Adelina. 

 

8. În contextul examinării raportului prezentat de rectorul acad. Duca Maria, privind activităţile 

suplimentare efectuate în trimestrul II şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 195 din 

13.03.2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului în instituţiile de învăţămînt superior de 

stat cu autonomie financiară”, Regulamentului privind condiţiile de salarizare şi stimulare a muncii 

personalului USDC, Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” HOTĂRĂȘTE:  

1. Se ia act de informaţia prezentată. 

2. Se aprobă premiul în mărimea de 1,5 salariu lunar, rectorului USDC acad. Duca Maria, 

pentru activităţile suplimentare efectuate în trimestrul II  al anului curent. 

3. Se va înainta demers la Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

privind aprobarea premiului trimestrial pentru rector. 

 

 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

dr. hab., prof. univ., acad., rector          DUCA Maria         

 

          Secretar al Senatului                                                                       POPOVICI Ana-Maria 

                                                  

 


