
SENATUL UNIVERSITĂȚII „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
Comisia de Strategii şi Controlul Activităţii Consiliului de Administraţie 
 
 
 
 

1 / 3 

REFERATUL COMISIEI DE SPECIALITATE ASUPRA 

RAPORTULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2021 

 

 

 

Raportul privind starea universității întocmit pentru anul 2021 de către Rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 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 2021, 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. 

 persoanele și actele care intră sub jurisdicția Comisiei de etică; 

 obiectivele Codului de etică; 

 activitatea desfășurată de comisie în anul 2021 (soluționarea a 6 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 2021: 

- 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; 
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 execuția bugetară (§.11.1): 

- principalii indicatori specifici care au stat la baza fundamentării veniturilor și 

cheltuielilor în 2021: 

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; 

- 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 2021, 

- realizare în 2021, 

- 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 2017-2021; 

 indicatorii sintetici (§.11.3) prezentați pentru anii 2018-2021: 

1. veniturile totale, 

2. cheltuielile totale, 

3. ponderea sumelor încasate din contracte cu MEN în veniturile totale, 
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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. 

 

A fost analizată în permanență execuția bugetului și s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea 

încasării veniturilor și efectuarea cheltuielilor. 

* 

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

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

 structura CCOC; 

 activitățile desfășurate în cadrul CCOC clasificate pe direcțiile de lucru ale centrului: 

- consiliere psihologică și de orientare în carieră (activitate permanentă), 

- sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale (activitate 

permanentă) – 30 training-uri grupate pe 5 teme și oferite studenților, respectiv 4 

training-uri oferite elevilor, 

- evenimente de carieră (activitate permanentă) – 5 evenimente, 

- studii și analize periodice (activități permanente): ”Ce se întâmplă cu absolvenții 

USV?”, ”Abandonul în USV”, ”Furnizarea datelor statistice privind angajabilitatea și 

gradul de satisfacție al absolvenților”, 

- implicarea CCOC în proiectele din USV (ROSE, ACCES – EDU USV, SICADES, 

PROMEHS), 

- alte activități (întâlniri cu echipa de voluntari, participări la emisiuni propuse de Radio 

USV, Radio Top). 

* 

În urma analizei Raportului privind starea universității 2021, membrii comisiei avizează 

favorabil conținutul aferent următoarelor capitole din Raportul privind starea universității 

2021: 

 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 23.03.2022. 

 

 

Președinte comisie, 

 

Conf.univ.dr.ing. Mariana-Rodica MILICI 
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SENATUL UNIVERSITĂȚII  „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

COMISIA PENTRU PROBLEME STUDENȚEȘTI, ADMINISTRAREA ȘI DEZVOLTAREA 

RESURSELOR UMANE ȘI A PATRIMONIULUI (C4) 

 

 

REFERATUL COMISIEI 4 asupra  

raportului Rectorului privind starea universității în anul 2021 

1.  

Raportul privind starea universității este în spiritul prevederilor 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”. O recomandare similară există și în 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”, prezentul raport fiind trimis spre analiza 

Senatului în luna martie 2022.  

 2.  

Aprecieri generale ale comisiei privind conținutul raportului 

 În Raportul privind starea universității în anul 2021 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  

Este analizată resursa umană din puntul de vedere al atingerii excelenței în educație, formare 

și cercetare. În perioada anului trecut, managementul resursei umane a fost pus în fața unor 

provocări noi, dacă ținem cont de autorizarea de noi programe de studii și, mai ales, de înființarea 

Facultății de Medicină și Științe Biologice.  

Nu există modificări majore în echilibrul structurii personalului didactic, micile modificări 

fiind determinate de ocuparea prin concurs a unor posturi, de promovare sau de încetarea 

contractului de muncă pentru persoanele cu condiții de pensionare. În cazul personalului didactic 

auxiliar și nedidactic, modificările au survenit ca urmare a pensionării, dar și a ocupării posturilor 

vacante, dictată de variația numărului de studenți. 

În cadrul comisiei apreciem că Rectorul USV a îndeplinit politica legată de resursa umană, 

în conformitate cu planul managerial propus.  

Cap 13. Dezvoltarea patrimoniului  

Raportul enumeră acțiunile din anul 2021 referitoare la patrimoniu, cu finanțare de la 

bugetul de stat sau prin venituri proprii.  

13.1  Lucrări de investiții cu finanțare de la bugetul de stat:  

 Consolidare, reabilitare clădire și refuncționalizare pod Cămin studențesc nr. 1. În 

anul 2020 s-au demarat lucrările ce presupuneau și mansardarea clădirii, dar s-a constatat că 

actuala structură de rezistență nu este capabilă să suporte mansardarea. În anul 2021 s-a refăcut 
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documentația tehnică, s-a organizat procedura de achiziție a lucrărilor și s-a semnat contractul 

pentru execuția lucrărilor.  

  Consolidare beci pentru alimente - lucrările au început în 2021.  

 Consolidare, mansardare și reabilitare Cămin studențesc nr. 6 - cămin preluat de la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară în stare necorespunzătoare. În 2021 s-a semnat 

contractul pentru execuția lucrărilor. 

 Clădire modulară ușoară (Creative Hub) – cu destinația de birouri - finalizată în 2021 

 Modernizare instalație electrică Laboratoare corp B - necesară pentru amenajarea de 

laboratoare aferente domeniilor Autovehicule Rutiere și Autovehicule și Robotică 

13.2  Lucrări de modernizare cu finanţare din venituri proprii 

 Reabilitare Corp A - pentru reabilitare termică, reamenajarea curții interioare englezești 

a clădirii, realizarea măsurilor ISU, adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilități. În 

anul 2021 s-a întocmit documentația tehnică de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI). 

 Modernizare laboratoare Corp C - necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru  

 Extindere și reabilitare Corp J - adaptare la dezvoltarea domeniului de doctorat 

Ingineria produselor alimentare. În anul 2021 s-a întocmit faza de proiectare a documentației 

tehnice de avizare a lucrărilor de intervenții DALI,  

 Centrală termică pe gaze naturale pentru încălzire, apă caldă menajeră, inclusiv 

racordurile la rețelele de gaze naturale, apă potabilă din zonă și reabilitarea punctelor termice 

existente - lucrare ce are ca scop final renunțarea la agentul termic furnizat de SC Thermonet 

SRL Suceava, și obţinerea independenţei energetice a USV. În anul 2021 s-a întocmit faza 

studiul de fezabilitate (SF). 

 Modernizare instalație electrică de iluminat și prize alimentări echipamente electrice, 

prelungire hotă de inox Laborator FIA Cămin studențesc nr. 4 – proiectare și execuție - lucrări 

necesare pentru reamenajarea și modernizarea laboratorului de gastronomie al FIA  

 Modernizare tablouri electrice Laborator C003 Corp C – proiectare și execuție” - 

lucrări necesare susținerii activităților de laborator în condiții de siguranță  

 Amenajare platformă neacoperită pentru depozitare eurocontainere, dotată cu 

împrejmuire, sistem de iluminare, supraveghere video, control acces și amplasare rezervor de azot 

lichid - documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire DTAC, proiect tehnic PT și 

detalii de execuție DE - necesară pentru realizarea la USV a unui Centru de cercetare, dezvoltare și 

inovare în inteligența ambientală și securitate cibernetică – IASeC. În anul 2021 s-au întocmit 

studiul de fezabilitate (SF) și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire 

DTAC.  

 Continuare lucrări la Creative Hub – clădire modulară ușoară, având destinația de 

birouri - necesare pentru amenajarea exterioară a clădirii, inclusiv pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități 

 Finanțarea unor servicii de proiectare - necesare pentru Studiu de fezabilitate Centru 

de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică - IASeC”  și 

pentru Studiu de fezabilitate Amenajare platformă neacoperită pentru depozitare eurocontainere, 

dotată cu împrejmuire, sistem de iluminare, supraveghere video, control acces și amplasare 

rezervor de azot lichid .  

 Lucrări de întreținere a unor clădiri din patrimoniu : Reparații Cămin studențesc nr. 

4 și Reparații Cămin studențesc nr. 3  
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 Lucrările cuprinse în capitolul Dezvoltarea patrimoniului executate în anul 2021 au avut ca 

scop dezvoltarea patrimoniului în vederea adaptării la noile specializări și asigurarea unor condiții 

bune de studiu și cazare. 

Cap. 15 - Activitatea Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

Clubul Sportiv Universitar din Suceava este o marcă deja cunoscută la nivel național, 

desfășurând activități în secțiile de handbal, atletism și natație.  

Pentru anul 2021, raportul asupra acestui capitol de activitate subliniază obiectivele generale, 

(identificarea și selecția sportivilor capabili de performanță, participarea la competiții și educația 

sportivilor în spiritul valorilor din sport) și amintește rezultatele obținute în cadrul fiecărei secții:  

- handbal: - echipa de seniori a participat în și a rămas în cadrul Ligii Naționale  

- echipele de juniori II și III  au participat la turneele finale, au fost convocați în lotul  

  național. Juniorii II au fost campioni naționali, iar juniorii III s-au  clasat pe locul 2. 

- atletism:  sportivii din cadrul acestei secții s-au clasat, la nivel național, pe locuri fruntașe la   

  aruncarea discului  

- natație: participarea la campionatele naționale cu sportivii legitimați și clasarea lor în prima   

  jumătate 

 

 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. 

 

Comisia 4: 

 

Nr. 

crt 
Nume p/a Semnătură 

1. 
Conf.univ.dr.ing. Ovidiu IACOBESCU – 

Președinte 
  

2. 
Conf.univ.dr.ing  Angela ALBU – 

Vicepreședinte 
  

3 Conf. univ.dr. Elena VIZITIU – membru   

4 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN – membru   

5 Lector univ.dr. Sorin RAȚĂ – membru   

6 Student Ștefan Eusebiu DUCA    

7 Studentă Denisa Georgiana BEȘA   

8 Secretar: Studentă Ionela COZAN    
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