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Student pentru o zi                  

USV a organizat cea de a X-a 

ediție a Concursului Student 

pentru o zi, secțiunea dedicată 

claselor a XII-a. Aproximativ  

180 de elevi din Suceava, 

Fălticeni, Rădăuți, Siret, Bo-

toșani, Piatra Neamț, Tîrgu-

Neamț, Câmpulung Moldo-

venesc și Gura-Humorului etc 

au participat la probele de 

concurs la disciplinele Istorie, 

Geografie, Ştiinţe socio-uma-

ne (Filosofie şi Psihologie), 

Economie, Limba Engleză, 

Limba Franceză, Limba Spa-

niolă, Limba Italiană, Infor-

matică, Electronică-automa-

tizări, Electrotehnică şi Ener-

getică, Inginerie Economică 

în domeniul electric, elec-

tronic şi energetic, Meca-

tronică și grafică asistată de 

calculator (AutoCAD), Con-

trolul și expertiza produselor 

alimentare, Ingineria produse-

lor alimentare. 

România Centenară (1918-

2018) 

 

Sub acest generic, Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și Asociația 

Bibliotecarilor din România, 

Filiala Suceava, au organizat 

Simpozionul cu participare 

internațională dedicat Zilei 

Bibliotecarului, ediția I, inti-

tulat Contribuția Bibliotecii 

la afirmarea diversității 

culturale în Bucovina. În 

cadrul Simpozionului au 

susținut comunicări profesori 

din învățământul universitar 

și preuniversitar, învățători, 

bibliotecari, documentariști, 

muzeografi, scriitori, infor-

maticieni din diverse instituții 

de învățământ și instituții de 

cultură din municipiul Sucea-

va și regiunea Cernăuți: Ins-

titutul „Bucovina” al Acade-

miei Române, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, Universitatea Naţională 

„Yuriy Fedkovych” din Cer-

năuţi, Universitatea Buco-

vineană de Stat de Medicină 

din Cernăuţi, Centrul Cultural 

Român „Eudoxiu Hurmuza-

chi” din Cernăuți, Muzeul 

Bucovinei din Suceava, Bi-

blioteca Bucovinei „I. G. 

Sbiera” din Suceava, Biblio-

teca Ştiinţifică a Universităţii 

Naţionale „Yuriy Fedkovych” 

din Cernăuţi, Biblioteca 

Universităţii „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, Biblioteca 

Universităţii „Dunărea de 

Jos” din Galaţi, Spitalul Ju-

deţean de Urgență „Sfântul 

Ioan cel Nou” din Suceava, 

Asociația Bibliotecarilor din 

România, Filiala Suceava, 

Casa Corpului Didactic 

„George Tofan” din Suceava, 

colegii, licee și școli gim-

naziale din partea de sud a 

Bucovinei. Evenimentul a in-

clus vernisajul unei expoziții 

inedite cu publicații editate la 

Institutul „Bucovina” al Aca-

demiei Române, cărți semnate 

de autori bucovineni de 

diferite etnii și aflate în co-

lecțiile Bibliotecii USV, iar 

elevii de la Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” din 

Suceava au expus diverse 

miniaturi: text miniat, deco-

raţie manuscris și decor co-

pertă. Prof. univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu, Coordona-

torul Bibliotecii USV, a 

deschis lucrările primei ediții 

a acestui simpozion cu 

participare internațională. În 

prima jumătate a zilei au fost 

susținute câteva lucrări știin-

țifice în plen de Prof. univ. dr. 

Ştefan Purici, Prorector cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană, Prof. CS II dr. 

Marian Olaru, Director al Ins-

titutului „Bucovina” al Aca-

demiei Române, Conf. univ. 

dr. Mikhailo Zushman, Di-

rector al Bibliotecii Științifice 

a Universității Naționale 

„Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuți, Dr. Gabriel Gheor-

ghe Cărăbuș, Director al 

Bibliotecii Bucovinei „I.G. 

Sbiera”, Prof. CS III dr. 

Vasile I. Schipor, Secretar 

științific al Institutului 

„Bucovina” al Academiei 

Române, Prof. Daniel Hren-

ciuc, Școala Gimnazială 

„Bogdan Vodă”, Dr. Ion 

Mareș, Director adjunct al 

Muzeului „Bucovina”, prof. 

univ. dr. Olimpia Mitric, 

lector univ. dr. Harieta Sabol, 

prof. Arcadie Moisei, Direc-

tor al Departamentului de 

Învățământ și Școli, Centrul 

Cultural Român „Eudoxiu 

Hurmuzachi”, Cernăuți și Dr. 

în medicină Ioan Iețcu, 

Membru Corespondent al 

Academiei Oamenilor de Ști-

ință din România. După 

pauza de masă, evenimentul a 

continuat cu un vernisaj 

Evenimente 
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deosebit: „Semnal editorial - 

publicațiile Institutului „Bu-

covina” al Academiei Ro-

mâne”; „Miniatură - text mi-

niat, decorație manuscris; 

corpul de carte - legătură și 

decor copertă” organizat de 

către elevii Colegiului de Artă 

„Ciprian Porumbescu” sub 

coordonarea prof. Camelia 

Rusu Sadovei, prof. Roxana 

Blionțu și prof. Oana Miron. 

La finalul vernisajului, bi-

bliotecarele Ramona Țabrea 

și Despina Rotaru au pre-

zentat cele mai importante 

cărți de autori bucovineni de 

diferite etnii aflate în co-

lecțiile Bibliotecii USV. Sim-

pozionul a continuat în Sala 

de Lectură „Mihail Iordache” 

a Bibliotecii USV, cu nu-

meroase comunicări susținute 

de profesori și bibliotecari din 

învățământul universitar și 

preuniversitar. Lucrările s-au 

încadrat în problematica celor 

două secțiuni: „Dinamica 

dezvoltării bibliotecilor în 

România” și „Tradiția 

culturală multietnică și 

plurilingvismul în Bucovina”. 

La eveniment a participat 

Mioara Voncilă, Vicepreșe-

dintele ABR din România, 

Președintele Diviziunii 

„Biblioteci Universitare”, șef 

serviciu la Biblioteca 

Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați. În încheierea 

dezbaterilor, d-na 

prof.univ.dr. Sanda-Maria Ar-

deleanu s-a adresat partici-

panților şi organizatorilor 

Simpozionului: „Astăzi, la 

biblioteca noastră, am avut 

parte de un regal de carte 

scrisă, dar și un regal de 

discursuri. Această împletire 

a textului scris, ca mate-

rializare a oralității limbii 

(Saussure), primordială și 

fondatoare, cu discursul savu-

ros, cred că poate constitui 

cheia reușitei simpozionului. 

Dacă adăugăm axei științifice 

și axa artistică, ajungem din 

nou la genericul: „Dialogul 

științelor și al artelor la 

USV”, folosit la manifestarea 

ce a avut loc pentru prima 

oară în martie 2017, cu pri-

lejul sărbătoriri a 54 ani de la 

înfiinţarea Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava. 

Bibliotecari, profesori docu-

mentarişti, informaticieni, ar-

heologi, istorici, filologi, 

lingviști, etnologi, medici, 

reprezentanți ai unor presti-

gioase instituții de cultură, 

dar şi profesori, elevi şi 

studenţi au răspuns invitației 

adresată de colectivul Biblio-

tecii de la Universitatea su-

ceveană, de a reaminti, în 

acest spațiu despre dialogul 

etniilor din Bucovina, ca prin-

cipal argument și principală 

manifestare a  diversității cul-

turale. S-au vehiculat con-

cepte, s-au inventat sintagme, 

s-au rostit versuri, s-a cântat, 

s-a vorbit despre „Gruparea 

Canonicilor”, dar și de femi-

nismul bucovinean, s-au redat 

publicului evenimente și co-

mori ascunse, s-au promovat 

inițiative în domeniul pu-

blicațiilor scrise dar și în cel 

al „digitalizării” ca o „calea 

cea fără de întoarcere”. 

„Biblioteca este necesară pen-

tru că în ea cartea nu va muri. 

Textul scris reprezintă, de 

fapt, istoria la zi a unei 

societăți, a unui popor, a unei 

generații sau chiar a lumii. 

Biblioteca ocupă un rol im-

portant în transmiterea in-

formațiilor generațiilor urmă-

toare, prin intermediul căr-

ților”. 

 

Conferință Științifică Inter-

națională 

 

LUMEN Rethinking Social 

Action. Core Values in Prac-

tice, aflată la a 8-a ediție, a 

reunit peste 500 de partici-

panți din 14 țări, printre care 

Rusia, Turcia, Cehia, Ucraina, 

Republica Moldova, Franța, 

Portugalia, Macedonia, Unga-

ria, Serbia, Malaezia. Confe-

rința a fost organizată în acest 

an în baza unui parteneriat 

între Asociația LUMEN și 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Su-

ceava și a Universității 

„Yuryi Fedkovich” din Cer-

năuți, Ucraina. A 8-a ediție a 

Conferințelor LUMEN este o 

manifestare cu caracter trans-

disciplinar a cărui scop ge-

neral este promovarea exce-

lenței științifice, încurajând 

originalitatea în cercetarea 

științifică, în domeniile so-

ciale și umaniste. Conferința 

din acest an s-a focalizat pe 

interferențele dintre noile 

abordări teoretice și practica 

socială și educațională, luând 

în considerare nevoia unei 

redimensionări etice a acțiunii 

sociale. În această perioadă au 

avut loc și conferințele 

asociate: conferința interna-

țională Legal and Adminis-

trative Challenges in Cross-

border Cooperation (7 aprilie 

2017 – Cernăuți, Ucraina), 

organizată de Universitatea 

Națională „Yuryi Fedkovich” 

din Cernăuți, și, respectiv, 

conferința internațională Ethi-

cal & Social Dimensions on 

Public Administration & Law 

(7-8 aprilie 2017 – Suceava, 

România), a cărui organizator 

7 - 8 Aprilie 2017 
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principal a fost Facultatea de 

Drept și Științe Administra-

tive a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Cele 2 

conferințe asociate au bene-

ficiat de participarea unei 

delegații de peste 35 de 

participanți din instituții de 

învățământ superior ucraine-

ne, autori ce au prezentat 

lucrări în domeniul științelor 

juridice și administrative, 

particularizate asupra specifi-

cului cooperării transfron-

taliere. În cadrul Conferinței 

LUMEN 2017 a fost susținut 

un număr de 12 workshop-uri 

asociate, pe teme variind de la 

educație non-formală, didac-

tici apreciative, olimpism și 

valori olimpice, valori etice în 

asistența socială, comunicarea 

în sfera profesiunilor juridice, 

dileme ale aleșilor locali, pâ-

nă la tehnici de elaborare a 

articolelor științifice, etica 

publicării, perspective asupra 

intervenției sociale etc. Prin-

tre instituțiile co-organizatoa-

re ale diverselor workshop-uri 

s-au aflat Universitatea Națio-

nala „Yuryi Fedkovich” din 

Cernăuți, Universitatea Peda-

gogică de Stat „Ion Creangă” 

din Chișinău, Universitatea de 

Stat de Educație Fizică și 

Sport din Chișinău, Univer-

sitatea „Alexandru Ioan Cu-

za” din Iași, Universitatea 

Valahia din Târgoviște, Co-

legiul Național al Asistenților 

Sociali – filialele Iași și Su-

ceava, și nu în ultimul rând, 

Facultățile de Științe ale 

Educației și, respectiv, Drept 

și Științe Administrative ale 

Universității gazdă, „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Cele 

mai bune lucrări vor fi publi-

cate într-un volum de pro-

ceedings care va fi indexat în 

Thomson Reuters (ISI Web of 

Science), cea mai prestigioasă 

bază de date care indexează 

cele mai importante con-

ferințe științifice desfășurate 

la nivel mondial, și, de 

asemenea, în alte baze de 

date, precum CEEOL, Re-

PeC, SocioNET etc. De ase-

menea, lucrările selectate vor 

fi publicate și în jurnale știin-

țifice internaționale, printre 

care Postmodern Openings, 

Revista Românească pentru 

Educație Multidimensională, 

jurnalele L.U.M.E.N. și jur-

nalul European Journal of 

Law and Public Adminis-

tration. 

 

Burse doctoranzi 

 

Începând cu semestrul al II-

lea al anului universitar în 

curs, prin aprobarea Senatului 

USV, studenții Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava beneficiază de un nou 

Regulament cadru privind 

acordarea burselor și a altor 

forme de sprijin social. Aces-

ta face referire la criteriile, 

tipurile de burse și cuantumu-

rile acestora, valabile pentru 

studenții de la ciclurile uni-

versitare de licență și maste-

rat: burse pentru stimularea 

performanței, burse sociale, 

burse sociale ocazionale, bur-

sa de excelență „Ștefan cel 

Mare”, burse speciale de per-

formanță, burse pentru stagii 

universitare și postuniversita-

re, precum și alte tipuri de 

burse speciale sau forme de 

sprijin financiar. În ceea ce 

privește bursele pentru stu-

denții din ciclul universitar de 

doctorat, modificările au fost 

stabilite de Ministerul Edu-

cației Naționale și transmise 

universităților printr-o Notă, 

după cum urmează: anul I de 

studii – 1450 lei/ lună; anul II 

de studii – 1450 lei/ lună; 

anul III de studii – 1680 lei/ 

lună; anul IV de studii – 1680 

lei/ lună. Aceste noi 

cuantumuri ale burselor 

pentru doctoranzi sunt va-

labile, de asemenea, de la 

începutul semestrului al II-lea 

al anului universitar 2016/ 

2017. 

 

Dezbateri pe tema indepen-

denţei şi obiectivităţii audi-

torului la USV 

 

Departamentul de Contabili-

tate, Audit și Finanțe din 

cadrul Facultății de Științe 

Economice și Administrație 

Publică, împreună cu partene-

rii CAFR, ACCCA și CE-

10 Aprilie 2017 
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CCAR au organizat eveni-

mentul cu tema „Independen-

ța și obiectivitatea audito-

rului. Riscul de familiaritate”. 

La acest eveniment s-au dez-

bătut probleme specifice din 

„Codul de etică al profesio-

niștilor contabili”, aspecte 

privind procedurile de evalu-

are a unui client de audit din 

perspectiva amenințărilor la 

adresa independenței, atât la 

nivelul companiilor mari de 

audit, cât și în cadrul entită-

ților cu un număr mai mic de 

auditori. La dezbateri au par-

ticipat în jur de 150 de per-

soane: auditori, experți con-

tabili, stagiari și studenți de la 

programele de studii Conta-

bilitate, audit financiar și 

expertiză contabilă (CAFEC), 

Audit și guvernanță cor-

porativă (AGC) şi Conta-

bilitate și informatică de 

gestiune (CIG).   

OSF Global Services inten-

sifică programele de dez-

voltare profesională cu USV 

 

OSF Global Services şi-a 

adus contribuția la îmbună-

tățirea programelor de învă-

țământ printr-o acţiune de 

sponsorizare cu echipamente 

de calcul, în valoare de peste 

25.000 lei, pentru Facultatea 

de Inginerie Electrică și Ști-

ință a Calculatoarelor din ca-

drul Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, soli-

dificând astfel relația dintre 

OSF şi Universitate. Sediul 

din Suceava al OSF a început 

programul de sponsorizare a 

USV în anul 2008, cu ocazia 

Concursului internațional 

„Hard & Soft” și, de atunci, a 

continuat să sprijine Uni-

versitatea cu diferite iniția-

tive. În acest an, OSF a livrat 

echipamente hardware desti-

nate pregătirii studenţilor. 

„90% dintre angajaţii noștri 

de la sediul din Suceava au 

studiat la Facultatea de Ingi-

nerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, de aceea 

este natural pentru noi să fim 

foarte aproape de ei“, spune 

Alex Guriuc, Mobile Division 

Director la OSF Commerce. 

„Este o situație în care am-

bele echipe câștigă.“ OSF şi 

USV colaborează și în ceea ce 

privește recrutările de perso-

nal. Astfel, membrii echipei 

OSF sunt adesea invitați să ia 

cuvântul la evenimente şi 

conferințe sau să participe la 

examenele de licență, astfel 

încât să își facă o imagine 

clară asupra studenților per-

formanți.„Ceea ce învaţă la 

universitate este esenţial, dar 

nu poate acoperi 100% din 

ceea ce cere piaţa”, com-

pletează Alex Guriuc. „Da-

torită faptului că noi suntem 

aproape de ei, studenţii în-

ţeleg mai bine ceea ce trebuie 

să facă pentru a avea succes 

în acest domeniu.“ OSF orga-

nizează, de asemenea, eveni-

mentul OSF Open Days, o 

dată sau de două ori pe an, 

pentru a se întâlni cu studenții 

și a le prezenta noutăţile din 

cadrul companiei, programele 

și ofertele de muncă. OSF și 

USV organizează, de aseme-

nea, un Hackathon anual care, 

în anul 2016, a atras 50 de 

concurenți. Pentru 2017, se 

preconizează că acest eveni-

ment va beneficia de o par-

ticipare şi mai numeroasă. 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava este încre-

zătoare că, în viitorul apro-

piat, asemenea exemple de 

susţinere a procesului de for-

mare a viitorilor specialişti, 

venite din partea mediului de 

afaceri, se vor multiplica. 

OSF Global Services este o 

companie de servicii ino-

vatoare şi de consultanţă IT, 

specializată în oferirea de 

soluţii înalt calitative, pentru 

a răspunde provocărilor 

lansate de peste 200 de clienţi 

internaţionali. 70% dintre 

angajații companiei își desfă-

șoară activitatea în România, 

la unul din sediile aflate în 

București, Brașov, Cluj-

Napoca, Suceava, Iaşi, Piatra 

Neamţ și Pitești. Serviciile 

inovatoare şi specializarea în 

livrarea de soluții înalt 

calitative au făcut ca OSF 

Commerce, brand-ul OSF 

Global, să fie desemnat 

câştigătorul premiului ”Sales-

force 2016 – Partner Inno-

vation Award in Retail”. Da-

12 Aprilie 2017 

 

https://osfglobalinc-public.sharepoint.com/Pages/Hackathon.aspx?siteid=%7B99915014-FD0B-4557-AE02-FC34E5CFF083%7D&webid=%7BEBE6700F-CE3A-430F-8A11-0C79184B5016%7D&uniqueid=%7B4AA6C194-0CBB-4E71-B0FB-9ABB68DFE095%7D
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torită experienței vaste în do-

meniul tehnologiei și comer-

țului electronic, OSF Com-

merce reușește să ofere ser-

vicii de consultanță și im-

plementare atât companiilor 

în curs de dezvoltare cât și re-

tailerilor consacrați pe piața 

de e-commerce.  

 

Universitari suceveni în 

Organismele Consultative 

ale Ministerului Cercetării 

şi Inovării 

 

Ca urmare a concursului de 

selecţie a membrilor pentru 

Organismele Consultative ale 

Ministerului Cercetării şi Ino-

vării (MCI), USV are repre-

zentanţi în toate cele 4 con-

silii naţionale în domeniul 

cercetării, dezvoltării şi ino-

vării, după cum urmează:  

Prof. univ. dr. Mihai Dimian - 

în cadrul Consiliului Naţional 

al Cercetării Ştiinţifice - 21 

membri (9 reprezentând uni-

versităţi). CNCS este un 

organism consultativ al MCI, 

ale cărui principale atribuţii 

sunt stabilirea standardelor, 

criteriilor şi indicatorilor de 

calitate pentru cercetarea şti-

inţifică, auditarea periodică a 

cercetării ştiinţifice uni-

versitare şi evaluarea calităţii 

cercetării studiilor universita-

re de doctorat. Prof. univ. dr. 

ing. Gheorghe Gutt - în cadrul 

Consiliului Naţional pentru 

Transfer Tehnologic şi Inova-

re - 19 membri (3 repre-

zentând universităţi). CNTTI 

răspunde, printre altele, de 

monitorizarea implementării 

componentelor de speciali-

zare inteligentă din cadrul 

Strategiei Naţionale de Cerce-

tare, Dezvoltare şi Inovare 

2014-2020, identificarea şi 

promovarea instrumentelor 

pentru susţinerea aplicării 

rezultatelor de cercetare-dez-

voltare în economie şi sus-

ţinerea politicilor de inovare 

şi transfer tehnologic, de 

antreprenoriat şi de sprijin a 

parteneriatelor pentru aplica-

rea invenţiilor în economie. 

Prof. univ. dr. ing. Laura 

Bouriaud - în cadrul Con-

siliului Naţional de Etică a 

Cercetării Ştiinţifice, Dezvol-

tării Tehnologice şi Inovării – 

19 membri (10 reprezentând 

universităţi). CNECSDTI se 

va ocupa de monitorizarea 

aplicării şi respectării dispozi-

ţiilor legale cu privire la 

normele de etică şi deonto-

logie în cercetare, analiza ca-

zurilor referitoare la încăl-

carea normelor de bună con-

duită, reglementarea proce-

sului de evaluare a plagia-

telor, pe baza experienţelor şi 

a cazuisticii etc. Prof. univ. 

dr. ing. Corneliu - Octavian 

Turcu - în cadrul Colegiului 

Consultativ pentru Cercetare-

Dezvoltare şi Inovare - 37 de 

membri (11 reprezentând uni-

versităţi). CCCDI are misiu-

nea de a asigura, la nivel 

naţional, suportul ştiinţific 

specializat în elaborarea poli-

ticilor şi a strategiilor în 

domeniul cercetării, dezvol-

tării şi inovării şi de a sprijini 

MCI în coordonarea, evalu-

area şi monitorizarea activită-

ţilor de cercetare ştiinţifică 

din România. Menţionăm fap-

tul că numai alte două uni-

versităţi (Universitatea Poli-

tehnica din Bucureşti şi Uni-

versitatea „Dunarea de Jos” 

din Galaţi) mai au repre-

zentanţi în toate cele patru 

structuri. Conducerea USV îi  

felicită pe cei patru câştigători 

şi le doreşte succes în cadrul 

activităţii lor la nivel naţio-

nal! 

  

Studenţii USV au câştigat 

concursul TIE 2017 

 

Concursul Tehnici de Interco-

nectare în Electronică (TIE), 

aflat la cea de a 26-a ediţie,  

s-a desfăşurat în acest an la 

Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” din Iaşi, în cadrul 

Facultăţii de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnolo-

gia Informaţiei. Au participat 

38 de concurenţi de la 13 

universităţi din ţară. Subiectul 

de concurs, unic pentru toţi 

concurenţii, a fost elaborat de 

o echipă formată exclusiv din 

reprezentanţi ai unor compa-

24 Aprilie 2017 

 

24 Aprilie 2017 
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nii de profil, firme multina-

ţionale care lucrează pe pro-

iecte ce impun utilizarea teh-

nologiilor promovate de acest 

concurs. Folosind un program 

de proiectare asistată de cal-

culator, fiecare concurent a 

avut de proiectat, pe durata a 

4 ore, un cablaj imprimat du-

pă o schemă electrică şi res-

tricţii tehnologice impuse. 

Studenţii USV, pregătiţi de 

șef lucrări dr. ing. Adrian-

Ioan Petrariu (antrenor) şi de 

conf. univ. dr. ing. Eugen Co-

ca (mentor), au câştigat Pre-

miul 1, un Premiu 2 şi o 

Menţiune, ocupând locurile 1, 

4 şi 5. Din cauza diferenţelor 

foarte mici de punctaj dintre 

ocupanţii primelor 4 locuri, s-

a decis acordarea Premiului 1 

şi a 3 Premii 2, fără a se mai 

acorda Premiul 3. Cei mai 

merituoşi 17 concurenţi au 

primit, din partea Comitetului 

Industrial TIE (format din re-

prezentanţii celor mai impor-

tante companii care activează 

în acest moment în industria 

electronică din România), 

certificate de recunoaştere a 

abilităţilor de proiectare a 

unui cablaj imprimat. Certifi-

catul reprezintă un paşaport 

de competenţă ce poate fi 

folosit la angajare în orice 

firmă de profil, în ţară şi în 

străinătate. Performanța stu-

denţilor suceveni confirmă 

trendul ascendent pe care se 

află învăţământul superior de 

electronică din Suceava, fiind 

a treia participare la care un 

student USV câştigă acest 

prestigios concurs, după 

ediţiile din 2015 (prin 

Luchian Teodor) şi din 2014 

(prin Grigoraş Eduard). 

www.tie.ro  

 

OSF Open Day  

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

(FIESC) din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava acordă o atenție deo-

sebită relației învățământ – 

mediul economic. În această 

direcție, facultatea caută să 

mențină la un nivel cât mai 

ridicat colaborarea cu firmele 

din domeniile programelor 

sale de studii, astfel încât 

procesul de formare a viitori-

lor ingineri să fie mereu 

orientat către cerințele actuale 

ale pieței muncii. Printre 

acțiunile organizate se înscriu 

și întâlnirile dintre cadrele di-

dactice cu reprezentanții com-

paniilor de profil pentru ana-

liza planurilor de învățământ 

și a conținutului disciplinelor, 

dar și întâlnirile studenților cu 

persoane care lucrează în 

aceste firme. Aceste întâlniri 

sunt considerate complemen-

tare procesului didactic și au 

un puternic caracter motiva-

țional pentru studenți. Aceștia 

pot să cunoască mai bine 

realizările și așteptările firme-

lor în care se vor angaja, pot 

vedea că ceea ce li se predă în 

facultate le va fi util la viito-

rul loc de muncă. Din această 

perspectivă s-a desfășurat și 

evenimentul OSF Open Day, 

găzduit de Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

prilej cu care echipa OSF a 

oferit studenților șansa de a 

afla cum este să lucrezi într-o 

echipă globală. S-a vorbit 

despre cultura și valorile 

companiei, despre domeniile 

în care compania exceleză și 

chiar inovează, s-au promovat 

programele de Internship și 

Academy, explicându-se prin-

cipiile de recrutare, tendințele 

specifice și ce face compania 

pentru a motiva angajații. S-

au dezvăluit cele mai recente 

tipuri de tehnologii care sunt 

îmbrățișate la OSF prin pre-

zentări care au evidențiat ten-

dințele recente în Omini-

channel, IoT și mobile-first, 

prezentări conduse de profe-

sioniști experimentați în do-

meniu. În continuare, echipa 

OSF și-a propus să prezinte 

studenților spațiul de lucru, 

așa că i-a invitat pe cei din 

organizația FIRESC (organi-

zația studenților de la Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor) la 

sediul OSF din Suceava, unde 

aceștia au putut vedea colec-

tivul OSF în mediul său de 

desfășurare și unde au fost 

împărtășite experiențele de 

angajat și provocările aso-

26 Aprilie 2017 

 

http://www.tie.ro/
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ciate. La final, organizatorii 

și-au exprimat speranța că și 

următoarele întâlniri vor ră-

mâne la fel de atractive, 

interactive și utile viitorilor 

absolvenți ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor.    

 

Întâlnire a studenților 

FIESC cu reprezentanții 

firmei irlandeze IMS 

MAXIMS 

 

În Amfiteatrul „Dragomir 

Hurmuzescu” al USV a avut 

loc o întâlnire a reprezen-

tanților firmei irlandeze IMS 

MAXIMS cu studenții Facul-

tății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor 

(FIESC) din cadrul Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava. Firma irlandeză a 

fost reprezentată de Rachel 

Moore – software engineering 

manager, Andreea Bruja – 

release engineer și office 

manager al biroului din 

Suceava și Vasile Purdilă – 

application architect și BI 

manager. Înaintea întâlnirii cu 

studenții, reprezentanții IMS 

MAXIMS au avut un dialog 

cu prof. univ. dr. ing. Ștefan-

Gheorghe Pentiuc, decanul 

FIESC, și conf. univ. dr. ing. 

Mirela Danubianu, directorul 

Departamentului de Calcula-

toare, și au vizitat campusul 

USV. Cu această ocazie, au 

putut aprecia frumusețea și 

modernitatea campusului su-

cevean și dotarea de excepție 

a unor laboratoare de cer-

cetare, cum ar fi cel de Calcul 

de înaltă performanță sau cel 

de Dezvoltare a aplicaţiilor 

distribuite de monitorizare şi 

control a proceselor indus-

triale. Doamna Rachel Moore 

i-a declarat domnului profesor 

Ștefan-Gheorghe Pentiuc că 

aflase din Irlanda despre 

faptul că Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din  Suceava 

deține locul I în clasamentul 

universităților din România 

privind numărul de invenții 

brevetate. Aceste informații i-

au fost oferite de către cadrele 

didactice ale Universității din 

Limerick care vizitează an de 

an universitatea și Facultatea 

de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, cu 

ocazia Concursului Interna-

țional de Calculatoare pentru 

Studenți, Hard & Soft. În 

cadrul întâlnirii cu studenții a 

fost făcută o prezentare gene-

rală a firmei de către ma-

nagerul Rachel Moore, pre-

cum și a planurilor de 

extindere pentru biroul din 

Suceava. În acest moment, 

compania are un număr de 24 

angajați în Suceava, majo-

ritatea acestora fiind absol-

venți FIESC, și intenționează 

să extindă echipa. De 

asemenea, studenții au fost 

informați despre posibilitatea 

de efectuare a stagiilor de 

practică (internship) în cadrul 

acestei firme. Andreea Bruja 

și Purdilă Vasile au prezentat 

ofertele de locuri de muncă 

disponibile la IMS MAXIMS 

Suceava. În acest moment, 

firma recrutează programatori 

Java (toate nivelele) și in-

gineri QA / testeri. La 

sfârșitul întâlnirii, reprezen-

tanții firmei irlandeze au 

răspuns întrebărilor adresate 

de către studenți. Compania 

irlandeză IMS MAXIMS are 

o experiența de peste 30 de 

ani în dezvoltarea de aplicații 

în domeniul medical, cu 

scopul de a îmbunătăți cali-

tatea îngrijirii medicale și de a 

oferi o administrare mai efi-

cientă a datelor clinice. Firma 

are birouri în Dublin 

(Irlanda), Milton Keynes 

(Marea Britanie) și Suceava. 

Printre clienții IMS MA-

XIMS se numără spitale 

publice și private din Marea 

Britanie și Irlanda. Mai multe 

informații despre firma IMS 

MAXIMS se pot găsi pe site-

ul web  al companiei: 

www.imsmaxims.com. 

 

  

Legislație 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/ 2017 pentru modificarea art. 3, alin. 2 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor 

termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017. 

 

27 Aprilie 2017 

 

http://www.imsmaxims.com/
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Hotărârea nr. 197/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 243 din 07.04.2017. 

 

Legea nr. 56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 12.04.2017. 

 

Ordinul Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS nr. 319/2017 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional „Tabere studenţeşti” 2017, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 14.04.2017. 

 

Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului – MTS nr. 305/2017 privind aprobarea 

Metodologiei pentru Concursul naţional/ local de proiecte de tineret şi pentru Concursul 

naţional de proiecte studenţeşti, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 14.04.2017.  
 

Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului – MTS nr. 322/2017 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul 

Programului de centre de tineret, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 14.04.2017. 
 

Ordinul MEN nr. 3629/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi 

utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de 

stat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 20.04.2017. 

 

Ordinul MEN nr. 3630/2017 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea 

situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ 

superior de stat, pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 

20.04.2017.  

 

Ordinul MCI nr. 211/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, 

precum şi a componenţei nominale a acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 

24.04.2017. 

 

Ordinul MCI nr. 212/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și a componenței 

nominale a aceastuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 24.04.2017. 

 

Ordinul MCI  nr. 213/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 24.04.2017. 

 

Ordinul MCI nr. 214/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului National pentru Transfer Tehnologic și Inovare, precum și a componenței nominale 

a acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 24.04.2017. 

 

Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 19.04.2017.  
 

Monitorul Oficial nr. 569 din 28 aprilie 2017, Partea III, în care au fost publicate anunţurile cu 

privire la scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de 

învăţământ superior de stat. 
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 52 din data de 5 aprilie 2017 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de 

licență Asistență Socială din cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie.  

 

Hotărârea nr. 53 din data de 5 aprilie 2017 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de 

licență Contabilitate și informatică de gestiune din cadrul Facultăţii de Științe Economice și 

Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 54 din data de 6 aprilie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului 

cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material (R53). 

 

Hotărârea nr. 55 din data de 6 aprilie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (R54). 

 

Hotărârea nr. 56 din data de 6 aprilie 2017 cu privire la aprobarea participării Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava în Clusterul Lemnului Bucovina. 

 

Hotărârea nr. 57 din data de 6 aprilie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat 

la studii universitare de licență, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 58 din data de 06 aprilie 2017 cu privire la aprobarea modificării organigramei 

sistemului academic USV. 

 

Hotărârea nr. 59 din data de 27 aprilie 2017 cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru 

studii universitare de licență (IF și ID), pentru studii universitare de masterat, conversie 

profesională,  pentru programele de formare continuă și pentru studii universitare de doctorat în 

cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 60 din data de 27 aprilie 2017 privind aprobarea Raportului de activitate pentru 

anul 2016 al Casei de Cultură a Studenţilor din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 61 din data 27 aprilie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului pentru 

evaluarea performanţei personalului didactic (R42). 

 

Hotărârea nr. 62 din data 27 aprilie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului 

privind întocmirea statelor de funcții (R49). 

 

Hotărârea nr. 63 din data de 27 aprilie 2017 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de 

autoevaluare în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a două programe de studii 

universitare de licență din cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 64 din data de 27 aprilie 2017 cu privire la aprobarea modificării perioadei de 

susţinere a examenului de licență, sesiunea iulie 2017,  în cadrul Facultăţii de Educație Fizică și 

Sport. 

 

Hotărârea nr. 65 din data de 27 aprilie 2017 cu privire la aprobarea regiei la cantina 

studențească.  
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Hotărârea nr. 66 din data de 27 aprilie 2017 cu privire la aprobarea formularului pentru 

legitimația de student doctorand. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 20/11 aprilie 2017 cu privire la aprobarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii universitare 

de licență și masterat, în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 21/11 aprilie 2017 cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții S.A.(C.N.I), a unei suprafețe de 

15.000 mp în vederea realizării de către C.N.I a obiectivului de investiții Cămin studențesc 945 

locuri. 

Hotărârea nr. 22/11 aprilie 2017 cu privire la menținerea titularilor burselor speciale de 

performanță în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 . 

Hotărârea nr. 23/25 aprilie 2017 cu privire la aprobarea cuantumurilor burselor la nivelul 

facultăților pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.  

Hotărârea nr. 24/25 aprilie 2017 repartiția mobilităților de studenți disponibile pentru anul 

universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 25/25 aprilie 2017 repartiția mobilităților de predare (STA) și formare (STT) 

pentru anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 26/25 aprilie 2017 aprobarea listei studenților Erasmus+ selectați pentru anul anul 

universitar 2017-2018.  
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