
1 

 

SENATUL UNIVERSITĂȚII „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
 
 

REFERATUL COMISIEI DE SPECIALITATE C1 (COMISIA PENTRU STRATEGII ȘI 
CONTROLUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE) ASUPRA  

RAPORTULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL 2020 
 
  

Raportul privind starea universității întocmit pentru anul 2020 de către Rector respectă 
prevederile Legii Educației Naționale și art. 60 alin. (25) din Carta USV. 
Documentul conține 15 capitole și anexele corespunzătoare. 
Din Raportul privind starea universității 2020, Comisia de Strategii și Controlul Activității 
Consiliului de Administrație a analizat următoarele capitole:  

 Cap. X – Respectarea eticii universitare și a eticii activităților de cercetare; 

 Cap. XI – Situația financiară, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli; 

 Cap. XIV – Activitatea de consiliere și orientare în carieră. 
 
Cap. X – Respectarea eticii universitare și a eticii activităților de cercetare – prezintă: 

 modul de constituire a Comisiei de etică universitară: 
- în conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 
- Cartei Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava; 

- prin Hotărâre a Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava cu privire la 
modificarea componenței Comisiei de Etică; 

- numită prin decizie a Rectorului privind modificarea Comisiei de etică universitară la 
nivelul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava); 

 obiectivele Codului de etică; 

 activitatea desfășurată de comisie în anul 2020 (soluționarea a 2 sesizări). 
 
Cap. XI – Situația financiară, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli – prezintă: 

 actele normative care au constituit cadrul legislativ al activităților financiare desfășurate în 
anul 2020: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 – pentru aprobarea Normelor 

metodologice, privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și 
Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 execuția bugetară (§.11.1): 
- principalii indicatori specifici care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor în 

2020: 
1. numărul de studenți de la programele de licență cu frecvență, masterat și doctorat cu 

finanțare bugetară, 
2. numărul de studenți de la programele de licență cu frecvență, masterat și doctorat cu 

taxă de școlarizare, 
3. numărul de studenți de la învățământul de licență ID, 
4. numărul de studenți de la studiile postuniversitare, 
5. nivelul costului mediu pe student, 
6. nivelul finanțării pe student echivalent, 
7. numărul de posturi ocupate, 
8. fondul de salarii total, 
9. baza materială existentă, compusă din spațiile de învățământ, cămine, cantină, 

echipamente și aparatură necesară procesului de învățământ, 
10. disponibilitățile din anul precedent, 
11. finanțarea din anul precedent; 
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- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli drept consecință a unor modificări în: 
 finanțarea de bază, 
 finanțarea complementară, 
 planul la venituri proprii ca urmare a accesării de proiecte noi cu valoare semnificativă; 

- execuția bugetului de venituri și cheltuieli: 
- indicatori, 
- prevederi bugetare definitive 2020, 
- realizare în 2020, 
- diferența, 
- procentul realizat; 

- detalierea pe venituri: 
- surse de finanțare, 
- valoare, 
- pondere în total venituri; 

- detalierea pe cheltuieli: 
- elemente de cheltuieli, 
- valoare, 
- pondere în total cheltuieli; 

 execuția bugetară comparativă pe 5 ani detaliată pe surse de finanțare (§.11.2) cu detalierea 
veniturilor și cheltuielilor pe surse de finanțare pe anii 2016-2020; 

 indicatorii sintetici (§.11.3) prezentați pentru anii 2017-2020: 
1. veniturile totale, 
2. cheltuielile totale, 
3. ponderea sumelor încasate din contracte cu MEN în veniturile totale, 
4. gradul de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bază de 

contract cu MEN, 
5. costul mediu pe student echivalent, 
6. gradul de acoperire a salariilor de bază pe învățământ din finanțarea de bază. 

 
Cap. XIV – Activitatea de consiliere și orientare în carieră – prezintă: 

 rolul Centrului de Consiliere și orientare în Carieră (CCOC); 

 componența actuală a comisiei; 

 activitățile desfășurate în cadrul CCOC clasificate pe direcțiile sale de lucru: 
- consiliere psihologică și de orientare în carieră, 
- sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale, 
- evenimente de carieră, 
- studii și analize periodice, 
- implicarea CCOC în proiectele ROSE din USV, 
- alte activități. 
În urma analizei Raportului privind starea universității 2020, membrii comisiei avizează 

favorabil conținutul aferent următoarelor capitole din Raportul privind starea universității 2020: 

 Cap. X – Respectarea eticii universitare și a eticii activităților de cercetare 

 Cap. XI – Situația financiară, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli 

 Cap. XIV – Activitatea de consiliere și orientare în carieră 
Comisia propune Senatului USV să valideze conținutul inclus în capitolele menționate anterior. 
 
Avizat în ședința de lucru a Comisiei de Strategii și Controlul Activității Consiliului de Administrație 
din data de 19.04.2021. 
 
Președinte comisie, 
Conf.univ.dr.ing. Mariana-Rodica MILICI 
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REFERATUL COMISIEI DE SPECIALITATE C2 (COMISIA PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ, 
ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI DEZVOLTARE ACADEMICĂ) ASUPRA 

RAPORTULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL 2020 
 
Preambul 

Raportul privind starea universităţii întocmit pentru anul 2020 este în acord cu prevederile 
precizate în articolul 130 din Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 cu completările şi modificările 
ulterioare şi cu prevederile din articolul 60 aliniatul 25 privind atribuţiile rectorului. 

Raportul este structurat 15 capitole şi cuprinde 17 anexe. Comisia pentru Activitatea 
Didactică, Asigurarea Calităţii şi Dezvoltare Academică a Senatului Universităţii ,,Ștefan cel Mare” 
din Suceava a evaluat conţinutul a trei capitole din Raportul privind starea universităţii:  

 Capitolul I. Misiune şi obiective 

 Capitolul II. Oferta educaţională şi populaţia şcolară 

 Capitolul IX. Evaluarea şi asigurarea calităţii. 
Considerații privind conținutul raportului 

În capitolele analizate raportul prezintă starea universităţii prin prisma cadrului strategic 
definit de domnul rector, având în vedere misiunea şi obiectivele asumate pentru perioada 
evaluată şi conţine informaţii relevante pentru principalelor activităţi desfăşurate în universitate. 
Raportul evidențiază oferta educațională în continuă dinamică corelată cu nevoile reale ale 
societății, punând accentul pe calitatea actului educațional și a resursei umane, pe dezvoltarea 
infrastructurii didactice și de cercetare. 
 
Capitolul I. Misiune şi obiective 

Conjunctura epidemiologică și economico-socială cu care ne confruntăm a constituit o 
provocare deosebită pentru conducerea USV care ”a pus în prim-plan rolul universității atât în 
identificarea soluțiilor viabile de depășire a situațiilor de criză manifestată la diferite niveluri, cât și 
în propunerea de repere morale, care angajează inițiativă, responsabilitate, implicare”. În acest 
context, misiunea asumată de conducerea USV are în vedere ”să promoveze şi să susţină crearea 
şi diseminarea de cunoştinţe, să producă cunoaştere şi dezvoltare umană, să ofere servicii 
comunităţii căreia îi aparţine”. 

În vederea realizării misiunii asumate, USV a urmărit respectarea Planului strategic, 
concretizat în planurile operaționale anuale, ce vizează atingerea celor 6 obiective strategice 
generale. Astfel, preocuparea permanentă pentru calitatea actului educațional și a resursei umane 
și,  în mod deosebit, pentru dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare și flexibilizarea 
ofertei educaționale se concretizează în materializarea/asumarea celor 11 acțiuni prioritare. 
Angajamentul conducerii USV de a răspunde activ noilor provocări ale ştiinţei şi educaţiei, precum 
și deschiderea spre cooperarea internațională este considerat a fi în acord cu obiectivele asumate. 

Comisia apreciază că misiunea este în acord cu planul strategic şi cu obiectivele asumate 
pentru anul 2020. Considerăm că în anul 2020 au fost întreprinse acţiunile necesare privind 
fundamentarea misiunii universităţii şi a obiectivelor de management. 
 
Capitolul II. Oferta educaţională şi populaţia şcolară 

Cele 10 facultăți din structura academică a Universității „Ştefan cel Mare" din Suceava 
acoperă oferta educațională ce vizează dezvoltarea de competențe profesionale și transversale în 
diverse domenii, asigurând formarea prin programe de studii la toate cele trei cicluri de învăţământ 
superior (licenţă, masterat, doctorat), cu o durată de trei sau patru ani şi studii universitare de 
masterat, cu o durată de doi ani. 

Conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare 
și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 2020, în universitate funcţionează:  
 63 de programe de studii universitare de licenţă, din care 54 programe de studii la de 

învăţământ cu frecvenţă (IF) şi 9 programe la învăţământ la distanţă (ID); 
 11 programe de conversie profesională; 
 47 de programe de studii universitare de master, din care 3 programe în limba engleză, 1 

program în limba franceză și 10 programe de masterat cu dublă diplomă; 
 studii universitare de doctorat în 15 domenii sub îndrumarea a 63 de profesori conducători de 

doctorat, dintre care 44 titulari ai USV, 11 conducători pensionați și 8 conducători afiliați. 



4 

 

În anul 2020 au fost activate la admitere 52 programe de studii de licență IF, 8 programe de 
studii de licență ID, 8 programe de conversie profesională, 35 programe de studii universitare de 
master și studii universitare de doctorat în 14 domenii. 

Creşterea numărului de programe de studii s-a concretizat prin autorizarea provizorie de 
către ARACIS a unui număr de 9 programe de studii de licență IF și 4 programe de studii 
universitare de master. 

La examenul de admitere din anul 2020, pentru studii universitare de licenţă, candidaţii au 
avut posibilitatea de a opta pentru cele 1180 de locuri finanţate de la buget pentru cetăţeni români 
(dintre care 5 locuri pentru candidaţii rromi şi 50 de locuri destinate absolvenţilor de licee situate în 
mediul rural), 1943 de locuri cu taxă (IF şi ID) şi 300 locuri pentru românii de pretutindeni. 
Admiterea 2020 s-a bazat exclusiv pe competenţele academice ale candidatului şi nu a implicat 
niciun fel de criterii discriminatorii legate de religie, apartenenţă la minorităţile naţionale, sex etc. 
Înaintea concursului de admitere, candidaţilor au fost informați cu privire la taxele de şcolarizare 
prin intermediul materialelor promoţionale (broşuri, pliante, website). 

Comisia apreciază că modul de abordare și prezentare a procesului educaţional este realist 
și coerent, fiind prezentate cele mai relevante aspecte din punctul de vedere ale admiterii, al 
păstrării studenţilor în procesul educaţional şi al finalizării studiilor. 

Pentru anul 2020 fondul destinat burselor și altor forme de sprijin financiar a fost constituit 
din alocarea financiară prin contractul instituțional de către Ministerul de resort, iar USV a 
suplimentat acest fond din venituri proprii. Astfel, bursele acordate au fost în sumă de 17.634.240 
lei, din fonduri provenite de la bugetul de stat, iar din venituri proprii în sumă de 118.039 lei. 
Comisia apreciază în mod deosebit decizia conducerii USV de majorare a burselor sociale cu 
suma de 50 lei/lună pentru procurarea de către studenți a măștilor de protecție de unică folosință, 
precum și sprijinul material sub forma unei tablete, însoțite de un card SIM cu abonament. 

Comisia consideră că rezultatele prezentate în cadrul acestui capitol reflectă atingerea 
obiectivelor asumate de către conducerii universităţii referitoare la procesul educaţional. 
 
Capitolul X. Evaluarea şi asigurarea calităţii 

Raportul CEAC din universitate pune în evidenţă modul în care s-a urmărit respectarea de 
către CEAC de la nivelul universitar a atribuţiilor şi responsabilităţilor în conformitate cu 
Regulamentul de funcţionare al CEAC, cu solicitările Consiliului de Administraţie al USV, precum şi 
în concordanță cu Planul Operaţional pentru anul 2019. 

În ceea ce privește programele de studii care au urmat procedurile de evaluare externă în 
anul 2020, au fost evaluate intern un număr de 32 de programe: 11 programe în vederea 
autorizării provizorii, 3 programe în vederea acreditării și 18 programe în vederea evaluării 
periodice a calităţii academice. De asemenea, CEAC a verificat și a întocmit referate de avizare 
pentru planurile de învățământ care au urmat procedurile de elaborare, revizuire, avizare și 
aprobare pentru a răspunde cerințelor specificate în standardele de performanță elaborate de 
ARACIS în vederea obținerii aprobării pentru funcționarea programelor de studii. În acest sens, au 
fost analizate și avizate un număr de 37 de planuri de învățământ. 

O altă parte a activităţilor desfăşurate de către CEAC s-a concretizat în elaborarea şi 
actualizarea, verificarea şi avizarea de documente asociate dezvoltării sistemului intern de 
reglementare și asigurare a calității actului decizional, sub forma unor regulamente și proceduri (10 
regulamente şi 3 proceduri). CEAC a asigurat coordonarea procesului de evaluare a cadrelor 
didactice şi publicarea raportului privind calificativele primite din partea studenţilor cu prezentarea 
lor globală pe grade didactice, raport anual şi prezentarea cu rezultatele individuale obţinute în 
ultimii 5 ani universitari. 
 
Concluzii 

Comisia a exprimat votul favorabil pentru capitolele evaluate din prezentul raport şi propune 
Senatului universitar aprobarea Raportului anual privind starea universității pentru anul 2020.  

Avizat în şedinţa Comisiei pentru Activitatea Didactică, Asigurarea Calităţii şi Dezvoltare 
Academică din 21.04.2021. 
 
Preşedinte comisie, 
Conf. univ. dr. Mariana LUPAN 
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REFERATUL COMISIEI DE SPECIALITATE C3 (COMISIA PENTRU ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ȘI MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE) ASUPRA 
RAPORTULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL 2020 

 
 

A. Raportul privind starea universității întocmit anual de către Rector, respectă prevederile 
art.130, alin.2 din Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare și art. 
60 alin (25) din Carta USV 

B. Aprecierile Comisiei privind conținutul raportului 
Comisia pentru activitatea de cercetare şi manifestări ştiinţifice a Senatului Universității 
Ștefan cel Mare din Suceava a analizat următoarele capitole din Raportul privind starea 
universității: 
Cap. III - REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE 
Cap. IV - STUDIILE DOCTORALE 
Cap. VIII - SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 

 
 
Cap. III - REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

În anul 2020, rezultatele înregistrate în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării 
consolidează statutul cercetării universitare sucevene pe plan național și internațional. 

Pentru evaluarea rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare și inovare au fost luați în 
calcul un număr de 5 indicatori după cum urmează: 
1. Numărul de publicații USV în reviste cotate în baza de date ISI/Clarivate Analytics Web of 

Science, pentru perioada 2016-2020 indică o evoluție ascendentă. În anul 2020 s-au publicat 
200 de lucrări din care 153 în reviste cotate ISI (i.e. reviste indexate ISI și cu factor de impact 
nenul).  

2. Suma scorurilor relative de influență ISI ale revistelor în care au fost publicate articolele 
USV indică un scor cumulat anual de 168 pentru anul 2020. Astfel, în perioada 2016-2020, se 
înregistrează un scor cumulativ de 734, ceea ce demonstrează că a fost deja atinsă și depășită 
valoarea țintă de 486, planificată la acest indicator pentru întreaga perioadă 2016– 2020. De 
altfel, 124 dintre cele 153 lucrări cotate ISI sunt publicate în reviste aflate în prima jumătate a 
clasamentului ISI în domeniul lor de acreditare, 58 dintre ele situându-se chiar în primul sfert al 
clasamentului (Zona roșie UEFISCDI), ceea ce continuă ascensiunea semnificativă înregistrată 
din ultimii 2 ani, comparativ cu perioada anterioară. 

3. Numărul de citări indexate ISI ale lucrărilor USV publicate în reviste cotate ISI a ajuns în 
anul 2020 la 2752, atingându-se astfel un număr de citări de 8836  pentru perioada 2016-2020. 
Remarcăm faptul că acest rezultat depășește deja semnificativ ținta propusă, pentru întreaga 
perioadă 2016-2020, realizându-se un procent de 340%. Se constată că USV a atins principalii 
indicatori scientometrici stabiliți pentru activitatea CDI în Planul Strategic al universității pentru 
perioada 2016-2020 : nr. articole cotate ISI – 108%, scor relativ de influență – 151%, nr. brevete 
OSIM 100%, nr. citări ISI – 340%. Remarcăm faptul că, în clasamentul realizat de QS University 
Ranking (Emerging Europe and Central Asia University Ranking), USV se situează pe locul 2 în 
România, după Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca la raportul dintre numărul de 
citări și numărul de lucrări publicate. Aceste evoluții demonstrează o transformare majoră în 
activitatea de cercetare din universitate și în procesul de diseminare a rezultatelor acesteia, fapt 
vizibil și în clasamentele universităților realizate la nivel internațional. Astfel, USV se situează pe 
locul 164 din 400 de universități prezentate în Topul internațional al universităților din Europa de 
Est și Asia Centrala și, respectiv, locul 10 în Topul universităţilor din România, conform 
clasamentului realizat de către QS University Rankings (EECA 2021), la finalul anului 2020 

4. Numărul de brevete de invenție obținute în anul 2020 este de 16. Menționăm și acordarea 
unui brevet pentru echipa USV din cadrul Asociației Cluster Regional Inovativ EURONEST 
IT&C HUB, unde USV este membru fondator. USV acumulează astfel 111 brevete în perioada 
2016-2020. Acest rezultat important reconfirmă poziția de lider național a universității noastre în 
domeniul inventicii. Anul 2020 a însemnat și obținerea primului brevet european de către USV, 
eliberat de Oficiul European de Brevete (EPO) pentru Interlocking System, inventatori: 
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CERNUSCA Dumitru, MILICI Dan, NIȚAN Ilie, PATA Sergiu Dan, PENTIUC Radu Dumitru, 
PIANÎH Alexei, POIENAR Mihaela, POPA Cezar Dumitru, RATA Mihai, UNGUREANU 
Constantin. Totodată, nouă dintre cererile de brevete ale universității au fost înregistrate la 
Oficiul European de Brevetare de la Munchen în anul 2020, conducând la un total de 18 cereri 
înregistrate de USV. 

5. Atragerea veniturilor prin proiecte de cercetare și dezvoltare. Veniturile provenite din cele 
108 proiecte derulate de USV pe parcursul anului 2020 au depășit 28 milioane lei, în creștere 
cu peste 20% comparativ cu anul trecut și cu peste 86% comparativ cu 2018. În perioada 2016-
2020, USV a atras venituri din proiecte de cercetare și dezvoltare în valoare totală de 21 
milioane de euro, ceea ce reprezintă 70% din valoarea indicatorului pentru întreaga perioada 
2016-2020. Apreciem că acest rezultat este inferior graficului estimat pentru realizarea țintei 
propuse pentru finalul anului 2020. Principalele cauze ale neîndeplinirii acestui indicator sunt: a) 
neimplicarea unui număr mai mare de cadre didactice în elaborarea și depunerea de proiecte în 
competițiile naționale și internaționale, b) absorbția redusă a fondurilor structurale europene la 
nivel național pentru perioada 2014-2020 ; b) discrepanțele majore între finanțarea planificată 
pentru CDI la nivel național prin Planul Național CDI III și finanțarea alocată. 

Aspecte care au contribuit la obținerea rezultatelor dina nul 2020 : 

 Asigurarea accesului la resurse electronice de informare științifică recunoscute pe plan 
internațional, prin intermediul proiectului ANELIS PLUS 2020 (Science Direct Freedom 
Collection (ELSEVIER), SPRINGER Link Journals, IEEE AllSociety Periodicals Package, 
CABI Forest Science Database, CAB ebooks) și bazele de date științifice ISI / Clarivate 
Analytics Web of Science și Scopus. 

 USV a contribuit și în anul 2020 la editarea a 17 reviste științifice recunoscute la nivel 
internațional în diverse domenii de cercetare:  4 reviste au fost clasificate în categoria B, 
trei în domeniul Filologie (Meridian Critic, Atelier de traduction, ANADIS) și una în domeniul 
Istorie (Codrul Cosminului). 

 Editura USV a fost clasificată tot în categoria B, în domeniul Filologie. 

 În anul 2020 USV a contribuit la implementarea unei linii complete de testare semiautomate 
COVID-19, ce a fost transferată Spitalului Județean Suceava pentru dezvoltarea primului 
laborator de diagnostic COVID-19 din județ. 

 În anul 2020, USV a dezvoltat un Centru de Consiliere pentru cadrele medicale (Centrul 
USV-Reziliență COVID), atât în context emoțional, cu asistență psihologică, cât și medical 

 USV a contribuit la digitalizarea activității Direcției de Sănătate Publică Suceava prin 
dezvoltarea unui pachet de programe software dezvoltate în vederea populării și gestionării 
bazei de date a probelor și rezultatelor testării COVID (aplicație pentru telefoane Android 
DSPSMS pentru transmiterea automată a mesajelor cu rezultate la teste; aplicație pentru 
sistemul de operare Windows pentru gestiunea bazei de date; conceptul de utilizare a 
sistemelor de scanare a cărților de identitate folosite la alegeri, și propunerea acestuia 
către autorități, pentru eficientizarea sistemului de înregistrare și arhivare a informațiilor 
pacienților testați; a fost dezvoltată o hartă interactivă online pentru autoritățile locale și 
locuitorii din județele Suceava și Botoșani, proiectul cartografic InfoMED). 

 USV a realizat secvențierea genomului virusului SRAS-CoV-2 și analiza filogenetică a 
tulpinilor circulante în România, fiind prima și singura universitate din România care a 
secvențiat genomul virusului SARS-CoV-2 și instituția din România cu cele mai multe probe 
secvențiate și acceptate în principala bază internațională de secvențe SARSCoV-2, Global 
Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). 
 
Cap. IV - STUDIILE DOCTORALE 
În anul 2020, în cadrul USV se desfășoară studii universitare de doctorat în 15 domenii:  

Administrarea afacerilor, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Contabilitate, Economie, Filologie, 
Filosofie, Geografie, Ingineria materialelor, Ingineria produselor alimentare, Inginerie electrică, 
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Inginerie mecanică, Inginerie 
industrială, Istorie, Silvicultură. 

Studiile doctorale au fost conduse de 62 de profesori, din care 54 din USV și 8 provenind 
din alte instituții universitare şi de cercetare. La începutul anului universitar 2020/2021 numărul 
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studenților doctoranzi era de 349 (21 în întrerupere de studii). În anul 2020 s-au susținut public 16 
de teze de doctorat şi 22 de doctoranzi au primit titlul de doctor de la Ministerul Educației 
Naționale.  

Au primit aprobarea ministerului de resort, pentru a fi conducători de doctorat 2 cadre 
didactice ale universității noastre pentru conf. univ. dr. Marian DRĂGOI – domeniul Silvicultură și 
conf. univ. dr. Claudia COSTIN – domeniul Filologie. 

Activitatea științifică şi de cercetare a doctoranzilor USV a fost analizată ținându-se cont de 
următoarele aspecte : 

 Cercetarea doctoranzilor: 58 articole publicate în reviste cotate ISI, 37 articole/studii 
publicate în volumele unor manifestări științifice la conferințe cu proceedings-uri indexate 
ISI, 175 articole în reviste de specialitate recunoscute la nivel național/internațional; 128 
lucrări susținute la manifestări ştiinţifice din tara și străinătate; 46 de citări în reviste cotate 
ISI sau echivalent ERIH; 14 de citări în reviste cotate CNCSIS, cronici sau recenzii; 1 
proiect câștigat prin competiție națională; 40 de doctoranzi au participat în echipe ale unor 
proiecte de cercetare la nivelul USV; participarea doctoranzilor în echipe pentru 
confirmarea a 6 constituiri de depozit reglementat pentru brevet de invenție și 53 de premii 
acordate studenților doctoranzi de universități și asociații profesionale din țară și din 
străinătate. 

 Competiții doctorale: În februarie 2020 a fost organizată a cincea ediție a competiției 
„Doctorandul USV al anului 2019” sub coordonarea Consiliului Studiilor Universitare de 
Doctorat. 

 Acorduri de cotutelă cu universități din străinătate : în anul 2020 s-au încheiat un 
număr de 28 de acorduri de cotutelă cu universități din Franța, Grecia, Ucraina, republica 
Moldova și Portugalia. 

 Promovarea studiilor doctorale şi a imaginii USV prin:  
o menționarea afilierii la USV în toate articolele şi contribuțiile doctoranzilor, publicate 

în ţară şi în străinătate;  
o premii şi distincții obținute de conducătorii de doctorat pe plan național şi 

internațional; colaborări ale conducătorilor de doctorat cu diverse universități din 
țară sau străinătate, comitetele științifice, peer review etc.; 

o comisii de promovare în diverse universități din țară; comisii CNATDCU;  
o comisii de contestații CNATDCU și ILR ;  
o colaborări ARACIS. 

 Misiuni în străinătate efectuate de conducătorii de doctorat (în universități partenere): 
MARCU N. Alexandru, domeniul Istorie, anul III, conducător științific prof.univ.dr. Gheorghe 
ONIŞORU, mobilitate ERASMUS+ în perioada 01.02.2020 - 15.04.2020 la 
STRANDHOTEL BAABE, Germany. 
 
Cap. VIII - SERVICIUL COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 
Evaluarea Serviciului de Comunicații si Tehnologii Informaționale (SCTI) din cadrul USV 

cuprinde un număr de 3 criterii după cum urmează:  specificul activității, situația rețelei de date și 
activități principale desfășurate în cadrul SCTI în anul 2020.  

 Specificul activității:  
- configurarea, administrarea și întreținerea rețelei Intranet a universității și a serviciilor de date 

corespunzătoare; 
- stabilirea regulilor și politicilor de utilizare a rețelei universității; 
- monitorizarea și gestionarea traficului de date Intranet și Internet; 
- implementarea și întreținerea de aplicații software specifice activităților educaționale și 

administrative universitare; 
- asigurarea condițiilor optime de trafic și securizarea transferurilor de date; 
- acordarea de consultanță și suport tehnic pentru utilizarea serviciilor de date și conectarea la 

rețeaua Intranet USV; 
- elaborarea de metodologii, studii și recomandări în scopul îmbunătățirii condițiilor de trafic sau în 

scopul definirii politicilor și strategiilor în domeniul IT ale universității. 
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 Situația rețelei de date :  
- Viteza de transfer a datelor în rețeaua locală Intranet (upgrade in 2013): 
- backbone 10 Gbps Ethernet pe fibră optică, porturi locale Gigabit Ethernet; 
- Număr de conexiuni de date externe (Internet): 2; 
- Viteza de transfer a datelor pe conexiunile externe: 1.000 Mbps prin RoEduNet, 100 

Mbps prin RCS-RDS; 
- IP-uri alocate pentru echipamente, PC-uri, servere: aprox. 5.700; 
- Din care, IP-uri alocate pentru laptop-uri: 960; 
- Număr de puncte de acces wireless: 270; 
- Număr de site-uri web: peste 100 site-uri; 
- Număr total de servere fizice: 10 servere; 
- Număr total de servere virtualizate: 25 servere 
- Număr de utilizatori ai serviciilor de date: peste 13.000 de utilizatori; 
- Număr de conturi email găzduite local: peste 500 de conturi; 
- Număr de conturi email administrate și găzduite extern - Google Workspace: peste 

13.500 de conturi, Microsoft 365: peste 15.000; 
- Liste și grupuri de discuții locale sau în Cloud: 219; 
- Servicii conexe: telefonie digitală integrată, supraveghere video, sonorizări, luminat 

scenic, DTP, suport tehnic Direcția General Administrativă. 

 Activități principale desfășurate în cadrul SCTI, în anul 2020 :  
Administrare rețea 

- administrare și monitorizare router principal și switch core pentru conexiunile WAN ale USV; 
- administrare servicii de routing, nat, dns, fw și proxy & sistem de alocare adrese IP prin 

DHCP IPv4; 
- administrare și întreținere servere facultăți și servicii de rețea; 
- creare și management conturi pentru toți studenții din toți anii de studii și doctorat în Google 

Workspace cloud (fost G Suite for Education) în domeniul student.usv.ro pentru facilitarea 
accesului la educație online; 

- creare și administrare conturi cadre didactice, angajați USV și colaboratori în domeniile: 
usv.ro, usm.ro și subdomeniile eed.usv.ro, litere.usv.ro, atlas.usv.ro, fdsa.usv.ro, fim.usv.ro, 
seap.usv.ro, fia.usv.ro; 

- diverse configurări DNS, host-uri sau mașini virtuale, conturi și/sau baze de date pentru noi 
domenii găzduite pe serverele USV; 

- instalare și configurare mașină virtuală pentru găzduire web site principal nou usv.ro, 
admitere.usv.ro, facultăți și departamente; 

- administrarea unui număr de 156 de liste de discuții email Mailman, reconfigurarea listelor de 
studenți prin migrarea membrilor din anii inferiori în ani superiori; 

- crearea și administrarea unui număr de 63 grupuri de discuții Google G Suite; 
- întreținere aplicații e-learning (Moodle: cursuri on-line, examinări): moodle.usv.ro, 

moodle2.usv.ro; 
- administrarea contului Youtube USV; 
- întreținere și administrare servicii de broadcast online pentru postul de radio USV; 
- întreținere și administrare sistem de stocare IBM v7000, IBM v3700; 
- migrare server Admitere USV din cluster EBS/PS in cluster-ul MAS-USV; 
- instalare server dedicat pentru resetarea parolelor de către utilizatorii People Soft 

(http://epass.usv.ro); 
- gestionare și management rețea structurată și upgrade echipamente de rețea; 
- asigurarea funcționării dispozitivelor și echipamentelor IT care deservesc biblioteca USV; 
- întreținere și administrare sistem de supraveghere video USV; 
- administrare rețea telefonică USV. 

 
Administrare prezență web și DTP 

- Reproiectarea site-ului principal al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, usv.ro. 
- Conceperea unui template și aplicarea tehnologiei Wordpress Multisite pentru a facilita 

dezvoltarea de noi site-uri pentru departamentele și facultățile din cadrul Universității „Ștefan 
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cel Mare” din Suceava. Astfel, aspectele tehnice și de securitate ale noilor site-uri sunt în 
sarcina SCTI. 

- Dezvoltarea  în cadrul SCTI următoarele site-uri: admitere.usv.ro, ceac.usv.ro (Comisia pentru 
Evaluarea și Asigurării Calității); biblioteca.usv.ro (Biblioteca USV); scti-nou.usv.ro (Serviciul de 
Comunicații și Tehnologii Informaționale, site aflat în construcție), atelierdetraduction.usv.ro, 
annals-fefs.usv.ro, cuvantstudentesc.usv.ro, fim.usv.ro (Facultatea de Inginerie Mecanică); 
fefs.usv.ro (Facultatea de Educație Fizică și Sport); site-uri proiecte: itlr.usv.ro, cbccenter.usv.ro 
(site aflat în construcție). 

- Configurarea și predarea responsabililor cu dezvoltarea conținutului următoarele site-uri: 
bmpp.usv.ro (Biroul de Management Programe și Proiecte); biometrie.usv.ro (Laborator 
Biometrie Facultatea de Silvicultură); matcarn.usv.ro, cbcsmartenergy.usv.ro, nesica.usv.ro; 

- Actualizare conținut, optimizare SEO, optimizare afișare pe dispozitive mobile, optimizare 
organizarea informației, mentenanță și securizare site-uri existente: 

- Concepere, editare, tipărire și decupare materiale pentru principalele evenimente desfășurate în 
cadrul universității; 

- Personalizarea materialelor USV, conceperea materialelor de promovare pentru mediul online; 
realizare concept grafic pentru bannere și meshuri pentru campus; realizare concept grafic 
pentru panouri cu șefii de promoție. 

 
În urma analizei, Comisia avizează favorabil Raportul privind starea Universității 2020 şi-l 

propune spre validare Senatului USV. 
Avizat în ședința COMISIEI PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI MANIFESTĂRI 

ŞTIINŢIFICE din data de 21.04.2021. 
 
 
 
Preşedinte comisie, 
Prof. univ. dr. ing. Ilie MUSCĂ 
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REFERATUL COMISIEI DE SPECIALITATE C4 (COMISIA PENTRU PROBLEME 

STUDENȚEȘTI, ADMINISTRAREA ȘI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ȘI A 
PATRIMONIULUI) ASUPRA 

RAPORTULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL 2020 
 

 
 
 1. Raportul privind starea universității respectă prevederile art. 130, alin. (2) din Legea 
Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare: „Rectorul universității are obligația să 
prezinte anual, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un raport privind 
starea universității”, regăsite și în și art. 60 alin. 25 lit. a din Carta USV: „În aplicarea răspunderii 
publice, rectorul prezintă Senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, raportul privind starea 
universității, întrucât raportul a fost trimis spre analiza Senatului în luna martie ac.  
 
 2. Aprecierile comisiei privind conținutul 
 În raportul privind starea universității în anul 2020 se fac referiri asupra activităților 
monitorizate de Comisia pentru probleme studențești, administrarea și dezvoltarea resurselor 
umane și a patrimoniului la capitolele 12, 13 și 15. 
 
 Cap 12. Situația resurselor umane  

Resursa umană este considerată principalul factor ce poate asigura atingerea excelenței în 
educație, formare și cercetare; prin urmare managementul de personal este axat pe selecția 
personalului calificat şi înalt calificat nou, eficiență și calitate. Se analizează obiectivele strategice 
care au fost urmărite pentru excelență în educație, formare şi cercetare: activitate eficientizată, 
infuzia de personal nou și formarea continuă a personalului existent.  

Structura personalului didactic încadrat pe perioadă determinată nu a suferit modificări 
semnificative față de anul 2019. Personalul nedidactic și auxiliar numără cu 9 angajați mai puțin, 
principala scădere fiind în rândul personal TESA, administrativ și social (15 persoane), în principal 
datorită încetării contractului individual de muncă a persoanelor care au îndeplinit condițiile de 
pensionare. 

Situația expusă în acest capitol și explicațiile care o susțin conduc la aprecierea că rectorul 
USV a îndeplinit activitățile pe care și le-a propus în planul managerial. 
  
Cap 13. Dezvoltarea patrimoniului  

Raportul enumeră acțiunile din anul 2020 referitoare la patrimoniu:  
A. Lucrări de investiții cu finanțare de la bugetul de stat:  

Reabilitare clădire și refuncționalizare pod Cămin studențesc nr. 1 (refuncționalizare având sensul 
de mansardare), lucrare începută în 2019 și continuată în 2020, dar întreruptă temporar ca urmare 
a necesității consolidării structurii de rezistență prin lucrări care nu au fost inițial prevăzute    
Reabilitare acoperiș Corp A.- lucrare finalizată, 
Consolidare beci pentru alimente – s-au finalizat procedurile de achiziție a proiectului tehnic și a 
lucrărilor de execuție, iar lucrarea este gata de a începe în primul trimestru al anului 2021, 
Alimentare cu energie electrică Creative Hub – a fost finalizată clădirea modulară ușoară, având 
destinația de birouri”. 
 

B. Lucrări de modernizare cu finanțare din venituri proprii: 
- Consolidare, mansardare și reabilitare Cămin studențesc nr. 6 - cămin preluat de la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și aflat într-o stare tehnică necorespunzătoare; s-a întocmit 
proiectul tehnic și s-a organizat procedura de achiziție a lucrărilor 

- Reabilitare Corp A – prin lucrări de arhitectură, rezistenţă, instalații electrice de curenți 
tari/ slabi, iluminat de siguranţă, instalații sanitare, termice, de climatizate și ventilare. Se 
preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii, realizarea măsurilor ISU în conformitate cu 
normativele tehnice în vigoare, adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilități.  

- Consultanță tehnică utilități Campus universitar II Moara- pentru asigurarea utilităților din 
noul campus în vederea racordării clădirilor ce vor fi construite.. 
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- Lucrări de înlocuire a gazonului artificial la Terenul de Sport  datorită deprecierii gazonului 
artificial existent 

- Creative Hub – clădire modulară ușoară,  lucrare demarată, cu destinația de birouri 
- Lucrări de modernizare instalație electrică, dimensionare hotă, tubulatură ventilație, 

instalație aer comprimat pentru Laboratoare de tehnică dentară B301 și B302 Corp B”, laboratoare 
aferente noului domeniu Tehnică dentară, 

- Modernizare instalație electrică Laboratoare B008, B011, B112 și B113 Corp B - necesară 
pentru laboratoare aferente domeniului Autovehicule rutiere 

- Lucrări de instalare sistem wireless pentru spațiile exterioare din Campus I - necesare 
pentru a asigura accesul la rețeaua Intranet/Internet USV în campusul I  

- Alte lucrări executate în 2020, însumând 282 mii lei: Instalație iluminat de siguranță pentru 
evacuare și antipanică Corp J, Instalație iluminat de siguranță pentru evacuare,  continuarea 
lucrului și de intervenție Cămin studențesc nr. 5; Lucrări de înlocuire glafuri Corp H, Alimentare cu 
energie electrică containere pentru depozitare substanțe chimice; Alimentare cu energie electrică 
pentru instalarea unui cuptor la cantina studențească; Proiectare și execuție lucrări de instalare de 
sisteme de alarmare antiefracție și sisteme de supraveghere video Corpurile C, H, J, K, N – Cămin 
studențesc nr. 5, Observator astronomic, Cămin studențesc nr. 8; Amenajare pardoseală Laborator 
NANOMAT - Săli N206a și N206b Corp N; Proiectare și execuție lucrări de modernizare instalație 
electrică spații SCTI Corp D. 

Lucrările de investiții din 2020 au fost mai mari cu circa 15% decât cele din anul anterior.  
 Considerăm că și în anul 2020 USV a avut ca preocupare asigurarea unor condiții decente 
de și de studiu, deziderate ce au fost îndeplinite.  

 
Cap. 15 - Activitatea Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

Clubul Sportiv Universitar din Suceava este recunoscut deja ca o marcă de valoare în 
societate, având tradiție, însemne proprii (emblemă, culori – alb şi albastru). Deși în anul 2020 
sportul a avut mult de suferit din cauza pandemiei de COVID-19, sportivii CSU au participat la o 
serie de competiții sportive de anvergură, desfășurate la nivel național aducând o serie de 
rezultate remarcabile: 

 clasarea echipei de handbal seniori pe locul I în divizia a doua și promovarea în Liga 
Națională. 

 clasarea echipei de handbal juniori 1 pe locuri onorante în cadrul Campionatelor Naționale, 
până în momentul în care activitatea a fost întreruptă de pandemia COVID, 

 participarea echipei de handbal juniori 2 la Turneul Final de pe locul 2 din grupa valorică și 
convocarea unor jucători la lotul național de cadeți al României, 

 calificarea echipei de handbal juniori 3 la Turneul Final – speranțe. 

 clasarea unor sportivi din secția de atletism pe podium la o serie de competiții naționale 
(aruncarea discului, a greutății), 
Anul care a trecut, prin pandemia de COVID 19, a îngrădit mult activitățile sportive și în 

cadrul CSU Suceava. 
 

 3. Concluzii.  
 În urma analizei celor trei secțiuni menționate, comisia acordă aviz favorabil activităților 
din Raportul Rectorului pe care le monitorizează (resurse umane, administrarea și dezvoltarea 
patrimoniului, activitățile din cadrul CSU) și le propune spre validare Senatului USV. 
 
Preşedinte comisie, 
Conf. univ. dr. ing. Ovidiu IACOBESCU 
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REFERATUL COMISIEI DE SPECIALITATE C5 (COMISIA PENTRU IMAGINEA UNIVERSITĂȚII 

ȘI COOPERARE INTERNATIONALĂ) ASUPRA 
RAPORTULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL 2020 

 
 

A. Raportul privind starea universității întocmit anual de către Rector respectă prevederile 
art. 130, alin. (2) din Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare și art. 
60 alin. (25) din Carta USV. 
B. Aprecierile comisiei privind conținutul raportului 
Comisia pentru Imaginea Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava si Cooperare 
Internaţionalǎ a analizat următoarele capitole din Raportul privind starea universtitǎţii: 

 Capitolul V – Imaginea universitarǎ; 

 Capitolul VI – Dimensiunea Internaţionalǎ – Colaborǎri, Parteneriate Internaţionale ; 

 Capitolul VII – Biblioteca și Editura Universității. 
1.Conținutul Capitolului  V – Imagine universitarǎ – se referă în mod succint la  principalele 

linii și strategii de acţiune în anul 2020 pentru generarea unei vizibilităţi sporite a universitǎţii. Ȋn 
raport se precizează  că Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a depus eforturi pentru 
„promovarea corectă și transparentă a activităților organizate în cadrul instituției”, menționându-se 
4 importante clasamente internaționale în care Alma Mater Sucevensis se regăsește în poziții 
onorante: QS University Rankings (EECA 2020); uniRank University Ranking şi Webometrics 
Ranking of World Universities. În aceste clasamente USV ocupă locuri în topul universităților din 
România, poziția în clasament fiind între locurile 10-12, fiind în creștere faţă de anul trecut când 
avea un loc între poziţiile 11-16 în rândul universităților din România prezente în aceste topuri. 
Utilizând resursa umană proprie, universitatea a construit astfel o imagine reală, ce ilustrează sfera 
amplă a competențelor și inițiativelor didactice, științifice și culturale ale membrilor comunității 
academice sucevene, dar mai ales percepția comunității științifice internaționale și naționale, a 
absolvenților și a angajatorilor. Ȋn continuare se detaliază activitatea în zona de creare şi de 
administrare eficientă a imaginii USV pentru crearea unui brand puternic brand regional al USV ca 
instituție de învățământ superior. 

Coordonarea activităţii de comunicare şi de promovare a imaginii universităţii a fost 
orientată în prima parte a anului către elaborarea și distribuirea de materiale promoţionale şi de 
publicaţii academice, către crearea de documente care să respecte normele de identitate vizuală și 
un anumit format grafic pentru o promovare eficientă, precum și către realizarea unor texte 
specifice pentru materialele promoţionale şi de prezentare, demers concretizat cu sprijinul direct al 
SCTI. Pe parcursul situațiilor de criză sanitară, la nivel local şi regional, activitatea universităţii s-a 
concentrat şi pe publicul larg pentru transmiterea unor informaţii corecte, argumentate şi utile 
privind epidemia COVID 19. Ca instrumente şi materiale de promovare Raportul privind starea 
universităţi menţionează: 
 Pliante și afișe cuprinzând oferta academică suceveană – Admitere 2020 (RO, EN), 

Admitere studii de licenţă pentru absolvenţii din Republica Moldova; 
 Ghidul privind organizarea activităților în anul universitar 2020-2021 pentru toți studenții din 

anul I; 
 Materiale informative privind măsurile de prevenție specifice contextului epidemiologic global; 
 Afişe, bannere, mash-uri dedicate unor evenimente consacrate la nivelul Universității: piese 

de teatru, concerte, proiecţii de film, workshop-uri, conferințe etc.; 
 Bannere de promovare a șefilor de promoție USV, deschise către comunitatea locala; 
 Promovarea imaginii USV prin cele două autobuze, personalizate cu însemnele USV, 

aparținând companiei de transport public local; 
 Ședințe foto cu studenții USV, precum și cu infrastructura USV; 
 Realizarea unor materiale video pentru marcarea celor mai importante evenimente anuale 

derulate în anul 2020 on-line, precum festivități de absolvire sau deschiderea anului 
universitar 2020-2021; 

 Reactualizarea broșurii bilingve de prezentare a universității; 
 Buletinul informativ al USV: pe site-ul www.info.usv.ro au fost publicate nr. 1(86) – 11(96) 

(ianuarie – decembrie 2020); 
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 Clipuri publicitare video privind oferta educaţională a USV, realizate şi difuzate la diferite 
emisiuni de la posturile locale de televiziune (Bucovina TV, Plus TV şi Intermedia TV) pentru 
a atrage candidaţi la procesul de Admitere 2020 (sesiunile iulie-septembrie 2020). 

Plata acestor materiale de promovare a imaginii și a activităților din USV a fost efectuată 
din fonduri Erasmus+, FDI, respectiv, din venituri proprii.  

În continuare se precizează faptul că  Serviciul de Relații Publice, Comunicare și Imagine a 
USV a monitorizat respectarea identităţii vizuale a universităţii și menţinerea standardelor vizuale 
specifice. S-a acţionat constant pentru recunoaşterea brandului USV și actualizarea permanentă a 
conţinuturilor informaționale aferente fiecărui canal de comunicare din cadrul Universităţii (site-ul 
USV, paginile web ale facultăților, pagina aferentă Radioului USV etc.). 

Referitor la relațiile publice, pe parcursul anului 2020, SRPCI a întocmit, adaptat și a 
distribuit partenerilor media un număr de 141 comunicate de presă și a organizat 2 conferințe de 
presă. 

Promovarea imaginii USV s-a realizat prin intermediul: 
 relațiilor publice (comunicate de presă, conferințe de presă, participări la emisiuni la 

posturile locale); 
 publicitate (în presa scrisă, presa online și televiziuni);  
 prezența online prin intermediul site-ului propriu, dar și Facebook (peste 23800 de 

aprecieri şi peste 27860 de urmăritori), Instagram, Youtube; 
 propriul post de radio: Radio USV;  
 numeroase evenimente ce au avut caracter național sau internațional (conferinţe, 

colocvii, simpozioane, concursuri, lansări de carte, festivităţi, ceremonii şi decernări de 
titluri onorifice); 

 evenimentelor cultural-artistice organizate în sala Auditorium-ului „Joseph Schmidt”: 
spectacole ale teatrului studenţesc Fabulinus USV, concerte camerale, concerte 
simfonice, concerte de muzică folclorică, proiecţii de lung-metraje, întâlniri cu artiști, 
festival de teatru studențesc, târguri de joburi etc.); 

 activităților Lectoratului de limbă română al USV din cadrul Universității Naționale „Yurii 
Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina și din cadrul Universității Naționale Politehnice din 
Odessa, Ucraina; 

 activităților lectorilor de limbă chineză în cadrul cursurilor de limba chineză susţinute 
pentru cursanţi studenţi, elevi, angajaţi etc.;  

 activităților din cadrul Centrului de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM 
(CLCSSL); 

 activităților Biroului francez organizate în parteneriat cu Centrul de Reușită Universitară 
din cadrul USV. 

Raportul conține menționarea cronologică a peste 30 de evenimente cu caracter național și 
internațional desfășurat organizate de USV.  

Am rezumat lista bogată a activitǎţilor USV pentru a pune în evidenţǎ munca deosebitǎ a 
echipei executive, în efortul de impunere şi de recunoaştere a brand-ului USV în piaţa 
educaţionalǎ regionalǎ, naţionalǎ şi internațională. Anul 2020 a evidențiat aceeași preocupare a 
departamentului pentru promovarea transparentă a activităților didactice, științifice și culturale 
organizate de membrii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, oferind o imagine dinamică și 
reală a potențialului academic sucevean care se aliniază, prin dezvoltarea constantă și concretă a 
calității, la standardele actuale existente în învățământul superior european. 
 
 2.  În Capitolul VI – Dimensiunea Internaţionalǎ – Colaborǎri, Parteneriate Internaţionale  
sunt prezentate remarcabilele eforturi de internaţionalizare a prezenţei USV în piaţa educaţionalǎ. 
Într-o primă secțiune, se prezintă  prin colaborarea cu universităţi din Uniunea Europeană, din 
centrul şi estul Europei şi din alte zone ale lumii. Colaborările de tip internaţional s-au manifestat în 
2020 colaborări cu prestigioase organisme şi organizaţii internaţionale: USV este afiliată la EUA – 
European Association of Universities şi AUF – Agence Universitaire de la Francophonie. De 
asemenea, USV a  continuat şi activitatea în cadrul Consorțiului Universităților din Republica 
Moldova, România și Ucraina (CUMRU), în cadrul  Consorțiului Transfrontalier Universitar 
Bucovinean și în cadrul  Consorțiului Collegium Carpathicum. 
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Referindu-se în secțiunea 6.2 la protocoalele pe termen lung  aflate în derulare la USV (125 
protocoale cu 115 instituţii) sunt menționate țările din care provin acestea: Algeria, Armenia, 
Azerbaidjan, Bulgaria, Brazilia, China, Coreea de Sud, Cote d’Ivoire, Croația, Cehia, Ecuador, 
Elveția, Franța, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Iordania, Indonezia, Israel, Italia, Japonia, 
Kazakstan, Kyrgyzstan, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Mexic, Polonia, Portugalia, Rusia, 
Senegal, Spania, Suedia, Slovacia, Ucraina, Republica Moldova, Franţa, Germania, Belgia, Rusia, 
Slovacia, Suedia, Spania, Togo, Turcia, Ucraina. În anul 2020 au fost încheiate 2 noi acorduri de 
colaborare cu instituții din India (Shri Venkateshwara University) şi Belarus (Belarusian State 
Technological University). Numărul total de protocoale pe termen lung ale USV a crescut de la 121 
la 125, iar numărul de instituţii a crescut de la 113 la 115 faţă de anul anterior.  

În anul 2020 s-au derulat acorduri internaționale cu 8 universități din Republica Moldova, 
Ucraina, Spania pentru 18 programe de studii cu dublă diplomă. 

În ceea ce privește acordurile ERASMUS + derulare de universitatea suceveană, în raport 
(secțiunea 6.3)sunt prezentate în anexa 14 cele 269 acorduri multiple (o creştere cu 5 faţă de anul 
anterior) cu instituții din cele mai variate spații geografice:  Algeria, Armenia, Austria, Azerbaidjan, 
Belarus, Belgia, Bulgaria, China, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Elveția, Franța, Germania, 
Georgia, Grecia, Ungaria, India, Irlanda, Israel, Italia, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Macedonia, 
Marea Britanie, Maroc, Mexic, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Senegal, Serbia, 
Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ucraina, Uzbekistan. 

Sunt trecute în revistă (6.4) și date referitoare la studenţii străini înmatriculaţi la USV. 
Numărul studenţilor străini atraşi de USV este într-o creştere constantă de la an la an. Dacă în 
raportul anterior erau menţionaţi pentru anul universitar 2018 – 2019 – 984 studenţi, în raportul 
privind starea universităţii 2020 sunt menţionaţi pentru anul universitar 2019 – 2020 – 1210 
studenţi, iar pentru anul universitar 2020 – 2021 erau înmatriculaţi la data de 1 octombrie 2020 un 
număr de 1311 studenţi. Repartizarea studenţilor străini pe tări de provenienţă este următoarea: 

 2019 – 2020 - 1210 studenţi, dintre care: 1071 din Republica Moldova, 122 din 
Ucraina, 8 din Turkmenistan, 3 din China, 1 din Spania, 1 din Elveția, 2 din Italia,1 din 
Canada, 1 din Polonia.  

 2020 – 2021 (la 01 octombrie 2020) - 1311 studenţi, dintre care: 1176 din Republica 
Moldova, 135 din Ucraina, 7 din Turkmenistan, 6 din Siria, 1 din Nigeria, 2 din Turcia, 
3 din Italia,1 din China, 1 din Canada, 1 din Polonia, 1 din Ghana, 1 din Djibouti, 1 din 
Camerun, 1 din Elveția 1 din Grecia, 1 din Belgia, 1 din Portugalia. 

În secţiunea 6.5. este menţionat faptul că USV a obținut Erasmus Charter for Higher 
Education 2021-2027, document care ii da dreptul sa deruleze proiecte în cadrul tuturor acțiunilor 
din programul Erasmus+, în perioada 2021 – 2027 . 

În secțiunea 6.6. sunt detaliate mobilitătile Erasmus în anul 2020, prin tabelul următor: 
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De asemenea, sunt menţionate mobilităţile internaţionale ale personalului şi studenţilor USV pentru 
anul 2020:  

Nr. 
Crt. 

Tipul deplasării 
Numărul de 
deplasări 

1 
Manifestări ştiinţifice, cultural-sportive (conferinţe, 
simpozioane, târguri, congrese etc.) 

31 

2 Stagii de cercetare, documentare 16 

3 Mobilităţi Erasmus (studenţi şi personal) 80 

4 Întâlniri de lucru în diferite proiecte 9 

5 Dezvoltare parteneriate cu alte universități 9 

 Total 145 

 
În ceea ce privește proiectele derulate în cadrul programului Erasmus + finanțat de 

Uniunea Europeană (6.8) se menţionează şi faptul că în anul 2020 s-au derulat 13 proiecte în 
cadrul programului Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană (4 proiecte câștigate în 2020 şi 9 
proiecte aflate în desfăşurare din anii anteriori): 5 proiecte în acțiunea KA1, 3 proiecte în acțiunea 
KA2, 1 proiecte– acțiunea Jean Monnet, 1 proiect – acțiunea KA3, 1 proiect EAC – Knowledge 
Alliances, 1 proiect – granturi EEA, 1 proiect – educatia adulților.  

Un punct important al internaționalizarii universității „Ștefan cel Mare” îl constituie activitățile 
Lectoratului de limbă română la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina, 
activități care sunt prezentate succint în secțiunea 6.10. Activitatea Lectoratului s-a concentrat pe 
predarea limbii românei ca limbă străină, în cadrul unor cursuri de inițiere – cursuri practice, 
seminarii, ateliere de traduceri, mese rotunde, grupuri de discuții, vizite culturale ghidate (adaptate 
nivelelor A1-A2, B1-B2 și C1, conform Cadrului European Comun de Referință). Numărul de 
cursanți înscriși pentru anul 2020-2021 este în prezent de 118 persoane, în creştere continuă de la 
un an la altul. Majoritatea acestui public de cursanți a fost constituită din cadre didactice ale 
Universității Naționale „Yuriy Fedkovych”, de diferite vârste și provenind din orizonturi foarte 
diverse: Litere, Limbi străine, Științe economice, Geografie, Istorie, Teologie și Studii Culturale, 
Știința Calculatoarelor, Matematică, Drept, ș.a. Cursanții au de asemenea posibilitatea de a-și 
proba competențele lingvistice la sfârșitul fiecărui an universitar, cei interesați participând la o 
evaluare de către o comisie deplasată de la USV. Pentru evaluarea din iunie 2020 s-au înscris 22 
de cursanți, 21 fiind declarați admiși și primind un certificat de competențe în limba română, 
eliberat de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul USV. Din cauza pandemiei de 
COVID-19 cursurile s-au desfăşurat online, cu rezultate foarte bune ale calităţii actului educaţional.  

Lectoratul de limbă română la Universitatea Națională Politehnică din Odessa, Ucraina oferă 
cursuri de iniţiere nivel A1 şi A2, dar și familiarizarea doritorilor cu elemente de cultură și civilizație 
românească, publicul-țintă fiind reprezentat de studenți și cadre didactice ale Universității 
Naționale Politehnice Odessa și personal administrativ, de diferite vârste și background 
educațional, precum și de publicul larg. Cursurile s-au desfăşurat preponderent online, la acest 
moment fiind 20 de cursanţi pentru cele două grupe. 

 La  finalul capitolului VI, în subsecțiunea 6.12 sunt menționate alte manifestări și evenimente 
cu participarea unor parteneri din afara țării prezentate în anexa 16 pe următoarele categorii: 
științifice, cultural-științifice, promovarea cunoașterii și sportive.   
 
      3. În ceea ce privește activitatea bibliotecii și editurii USV pe 2020, capitolul VII al raportului, 
Biblioteca și editura universității, oferă o sinteză pertinentă asupra numeroaselor activități 
derulate aici. Sunt specificate de la bun început tipurile de activități care au loc la bibliotecă: 
dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor; schimb interbibliotecar; catalogarea şi indexarea 
colecţiilor;  circulația publicațiilor din colecțiile bibliotecii; relații cu publicul și referințe bibliografice. 
 Secțiunea 7.1 prezintă dezvoltarea, evidența și organizarea colecțiilor bibliotecii 
universității. Ne sunt prezentate fondurile alocate pentru achiziție de cărți distribuite pe facultăți, 
rectorat și bibliotecă, precum și numărul de exemplare, informații organizate într-un tabel. 

Pe parcursul anului 2020, prin cumpărare, donații și schimb interbibliotecar, în colecțiile 
bibliotecii au intrat un număr de 1.567 titluri (1.217 titluri de carte și 350 titluri de reviste). În anul 
2020, din fondurile Facultăților, Rectoratului şi din proiecte s-au cumpărat 1.193 exemplare cărți în 
valoare de 86.966, 35 lei. Fondurile alocate achiziţiei de publicaţii au crescut cu peste 20.000 lei, 
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faţă de anul precedent, asigurând astfel actualizarea informaţiilor şi achiziţia de volume nou 
apărute, necesare procesului didactic. Cea mai mare parte a fondurilor a fost alocată Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Administrative.  

Intensificarea relaţiilor de schimb de publicaţii periodice şi seriale a dus la creşterea 
numărului de publicaţii primite pe parcursul anului 2020. În total, în colecțiile bibliotecii au intrat 625 
exemplare de publicații seriale și periodice în valoare de 26365, 26 lei, cu o economie de peste 
4800 lei faţă de anul precedent. Totalul general al publicațiilor intrate în fondul bibliotecii, pentru 
anul 2020, este de 3379 exemplare de cărți, reviste și ziare, în valoare de 146083,21 lei. 

În softul de bibliotecă Aleph, modulul Catalogare, pe parcursul anului 2020 au fost 
înregistrate peste 11230 de titluri de carte şi articole din periodice și seriale. Au fost efectuate 
peste 6300 intervenții pe descrierile bibliografice existente, efectuându-se completarea și 
corectarea informațiilor bibliografice din conversie. Numărul de noi înregistrări este în creştere cu 
peste 950, atât datorită achiziţiei de titluri noi pe parcursul anului, cât şi intensificării efortului de 
completare a catalogului electronic, colectivul de la acest compartiment depunând un efort intens, 
inclusiv în perioada de carantină. 

Secțiunea 7.2 se referă la schimbul interbibliotecar național și internațional. În anul 2020, 
Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a colaborat cu 66 de instituții din țară 
(universități din București, Iași, Cluj-Napoca, Galați, Sibiu, Timișoara) și cu 90 instituții din 
străinătate, printre care universități din Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, Spania, S.U.A., 
Ucraina, Ungaria.  
 Secțiunea 7.3 face referiri la comunicarea colecțiilor și la intensa activitate derulată în 
acest sens. În vederea asigurării condițiilor de lectură, în sălile special destinate s-au amenajat, cu 
sprijinul Rectoratului și al Serviciului Administrativ, condiții proprii contextului combaterii pandemiei 
cu SARS-CoV2: ecrane plexiglas, dotarea cu căști audio, achiziția de produse de dezinfectare, 
reamplasarea locurilor de lectură, organizarea corespondenței prin „cutia poștală” pentru 
împrumutul tradițional, achiziționarea lămpilor UV, adaptarea periodică a programului de 
funcționare a Bibliotecii la situațiile de urgență și alertă.  

În secţiunea 7.4. este sunt prezentate activităţile de organizare şi conservare a colecţiilor.  
Secțiunea 7.5 aduce în discuție informatizarea. În anul 2020, site-ul Bibliotecii a fost 

transpus pe template-ul realizat în cadrul SCTI pentru departamentele din cadrul USV. 
Conform tabelelor de mai jos, se poate analiza accesarea site-ului bibliotecii și a catalogului 

opac Aleph (vizitatori unici):  

Vizite (sesiuni) site Bibliotecă/vizitatori unici Vizite (sesiuni) Aleph/vizitatori unici 

15.730 / 7.215 (față de 35.127 / 13.666 în 2019) 9.376 / 4.001 (față de 15.570 / 5.516 în 2019) 

 
Explicația scăderii numărului de vizitatori (sesiuni) stă în faptul că, pe parcursul anului 

2020, site-ul a fost reînnoit.  
Prin Consorțiul Anelis Plus, biblioteca universitară a oferit acces la baze de date științifice 

internaţionale din diferite domenii ale cunoașterii, periodic și la alte baze de date de pe lista 
consorțiului național. În tabelul următor este reflectată statistica de utilizare a bazelor de date 
internaționale la care Universitatea a avut abonament în anul universitar 2019-2020: 

Platforma/ Baza de date Total Web (oct.2019-sept. 
2020) 

Total Mobil (oct.2019-sept. 
2020) 

Science Direct FC 18512 29847 

Springerlink 5324 2480 

Clarivate Analytics 27254 68171 

IEEE/IEL 597 2279 

Cabi FSD 16296 445 

TOTAL 72783 103222 

 
Secțiunea 7.6 face referire la activitatea prin care biblioteca USV se integrează în viața 

comunității academice actuale. Sunt menționate cronologic manifestările și evenimente organizate 
de biblioteca USV.  

În secțiunea 7.7 se realizează o prezentare a parteneriatelor instituționale ale bibliotecii 
USV. 
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Secțiunea 7.8 este sunt menţionate apariţiile în mass-media ale evenimentelor organizate 
de Biblioteca USV.  

În ceea ce privește activitatea editurii și tipografiei USV, se trec în revistă activitățile 
derulate. n anul 2020, tipografia a multiplicat un număr de 124 de titluri într-un număr total de 3286 
exemplare, aceasta însemnând 437174 de pagini. S-au efectuat şi alte lucrări precum mape, 
bibliorafturi, cutii, flyere, legitimaţii, formulare, invitaţii, afişe etc., care au însemnat 131384 pagini 
multiplicate, în total cifra paginilor multiplicate fiind de 568558. 

Prin Hotărârea Consililui de Administrație nr. 84/01.09.2020 cu privire la stabilirea tarifelor 
pentru activitățile la plata cu ora și susținerea financiară a altor activități didactice și științifice, 
cadrele didactice din USV care au publicat în cadrul Editurii USV au primit, la sfârșitul anului 2020, 
onorarii brute cuprinse între 1000 lei (reeditări), 1500 lei (îndrumare de laborator și lucrări practice) 
și 3000 lei (cărți cu minimum 100 de pagini). Au fost remunerați, de asemenea, recenzorii din USV, 
pentru fiecare recenzie aceștia primind suma brută de 200 lei. Măsura va fi continuată și în anul 
2021. Editura USV a fost evaluată de CNCS în domeniul științelor umaniste (filologie), fiind 
clasificată în categoria B, obținând un punctaj de 88.1 puncte. 

Apreciem cǎ Raportul privind starea universitǎţii, la capitolele analizate de comisie, prezintǎ 
activitǎţi şi rezultate în acord cu Planul managerial şi cu Planul operaţional pe anul 2020.  

 În urma analizei, comisia avizează  favorabil Raportul privind starea universității în 
anul 2020 și-l propune spre validare Senatului USV. 

 
Avizat în ședința Comisiei pentru Imagine si Cooperare Internaţionalǎ din data de  21.04.2021 
 
Preşedinte comisie, 
Conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel GHIUȚĂ 
 


