
 
 

Senatul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” 

 

 

HOTĂRÂRI  

ședința nr. 6 din 08.05.2018 

 

 

1. În baza informației privind Baze de date și managementul informației. Transparența informației, 

cadrul normativ și contextul instituțional și în scopul  elaborării unui nou plan de acțiuni pentru 

implementarea obiectivelor strategice în domeniul managementului informațional,  Senatul 

Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de informaţia Baze de date și managementul informației. Transparența informației, 

cadrul normativ și contextul instituțional, prezentată de prorectorul dr. conf. Port A.    

2. Se aprobă următoarele obiective în domeniul managementului informației pentru  Planul de 

dezvoltare strategică instituțională: 

- completarea cu informații a bazelor de date actuale (informații nivel 1), 

- crearea interconexiunilor între datele primare prin programe specializate în cadrul unei 

platforme informatizate a USDC care va îmbunătăţi procesele de administrare şi va acoperi un 

număr mai mare de beneficiari (studenţi, colaboratori universitari, personal auxiliar etc.), 

- asigurarea transparenței pe nivele diferite de acces și informatizarea procesului de 

comunicare 

- menținerea și dezvoltarea infrastructurii şi securității sistemului computerizat universitar. 

3. Secţiile, facultățile şi departamentele universităţii vor înainta propuneri privind obiectivele în 

domeniul managementului informațional pentru a fi incluse în noul proiect al Planului de 

dezvoltare strategică instituțională. 

4. Realizarea hotărârii se pune în sarcina dr., conf. univ. Angela Port, prorector, activitate 

didactică. 

 

2. În baza informației privind Utilizarea tehnologiilor informaționale în Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir” și în scopul  elaborării unui nou plan de acțiuni pentru implementarea 

obiectivelor strategice în domeniul TIC,  Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de informaţia Utilizarea tehnologiilor informaționale în Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir”, prezentată de dr. Domenco R., metodist coordonator, Secția Studii.    

2. Secţiile, facultățile şi departamentele universităţii vor înainta propuneri pentru noul proiect al 

Planului de dezvoltare strategică instituțională în scopul ameliorării accesului, sporirii 

calităţii, eficienţei, transparenţei proceselor didactic, ştiinţific, administrativ, de comunicare 

prin utilizarea eficientă a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC). 

3. Realizarea hotărârii se pune în sarcina dr., conf. univ. Angela Port, prorector, activitate 

didactică. 

 

3. În legătură cu operarea modificărilor și completărilor esențiale în Regulamentul instituțional privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, Senatul Universităţii de Stat „Dimitrie 

Cantemir” HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul instituțional privind organizarea studiilor superioare de doctorat, 

ciclul III, ediția a 2-a. 



2. Școlile doctorale vor ajusta regulamentele interne privind organizarea studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III la prevederile Regulamentului respectiv (responsabili directorii școlilor 

doctorale). 

3. Responsabilitatea pentru executarea  prevederilor  Regulamentului respectiv se pune în seama 

dnei dr. Tatiana Potîng, prorector pentru cercetare și managementul calității.  

 

4. În legătură cu operarea modificărilor și completărilor esențiale în Regulamentul instituțional privind 

organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, Senatul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir„ 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, ediția a doua. 

2. Șefii departamentelor vor respecta prevederile regulamentului în organizarea stagiilor de 

practică și perfectarea contractelor de practică. 

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei dr., conf. univ. Angela 

Port, prorector, activitate didactică. 

 

5. În temeiul Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de 

licență pentru anul universitar 2018–2019 (Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova nr. 485 din 18.04.2018), Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență  

pentru anul universitar 2018–2019 prin care se stabilește metodologia de organizare a 

procesului de admitere la studii superioare de licență în Universitatea de Stat „Dimitrie 

Cantemir” 

2. Se aprobă termenii de organizare și desfășurare a turului I al concursului de admitere la ciclul I 

și II de studii universitare pentru anul de învățământ 2018-2019, în perioada 16 iulie - 04 

august 2018, cu etapele după cum urmează: 

- depunerea cererilor de participare la concurs – 16 - 31 iulie 

- anunţarea rezultatelor intermediare - 01 august 

- depunerea contestațiilor – 01-02 august 

- depunerea actelor în original – până la 03 august 

- anunţarea rezultatelor finale – 04 august 

3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de admitere, după cum urmează: 

1. DUCA Maria, acad. – preşedinte 

2. SPÎNU Stela, dr., conf. univ. - secretar  

2. CHILARI Efim, dr. – membru 

3. PORT Angela, dr., conf. univ. - membru 

4. MEREUȚA Aliona, dr. conf. univ. – membru 

5. CIOBANU Rodica, dr. conf. univ. – membru 

6. ELENCIUC Daniela, dr. conf. univ. – membru 

7. REVENCO Adelina – membru 

4. Se aprobă componenţa nominală a Secretariatului tehnic al Comisiei de admitere: 

1. DOMENCO Rodion, dr. – membru  

2. ROȘCA Mariana – membru 

2. VIZITIU Liliana – membru 

3. GROSU Nicolae – membru 

5. Se aprobă componenţa Comisiei de examinare a contestărilor: 

1. BOBĂNĂ Gheorghe, prof. univ. – preşedinte  

2. BOIAN Ilie, dr., conf. univ. – secretar 

3. VELIȘCO Natalia dr. conf. univ.. – membru 

4. CORLAT Andrei dr. conf. univ. – membru 



6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina prorectorului pentru activitate 

didactică dr. conf. univ. PORT Angela. 

 

6. În conformitate cu Nomenclatorul procedurilor interne de asigurare a calității,  Senatul 

Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir„ HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Procedura operațională PO.A-7. Evaluarea cursurilor de formare continuă. 

2. Procedura respectivă se va pune în aplicare la finele fiecărui curs. 

 

7. În legătură cu operarea modificărilor și completărilor procedurii de evaluare a tezelor de licență și 

masterat senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”  HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă criteriile de evaluare a tezelor de licență și masterat (conform anexei). 

2. Membrii Comisiile Examenului de licență și masterat vor respecta criteriile de evaluare a 

tezelor de licență și master. 

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în seama dnei dr., conf. univ. Angela 

Port, prorector, activitate didactică. 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

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

 

          Secretar al Senatului                                                                       POPOVICI Ana-Maria 

                                                  

 


