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Promovarea rezilienței în 

școală – o nouă provocare 

pentru formarea 

profesorilor 

 

În lunile noiembrie și de-

cembrie, Facultatea de Științe 

ale Educației din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a derulat un 

stagiu de formare pentru 

profesorii din învățământul 

primar și preșcolar, având ca 

temă promovarea rezilienței 

în școală. Stagiul face parte 

dintr-o etapă de pilotare a 

unui curriculum de formare 

profesională prin studii de 

masterat pentru profesori, 

elaborat în cadrul unui proiect 

european de cooperare stra-

tegică în domeniul educației 

universitare: ENRETE  - 

Enhancing Resilience through 

Teacher Education. Proiectul 

este coordonat de Univer-

sitatea din Malta și se deru-

lează prin cooperarea a șase 

universități europene: Univer-

sitatea Creta, Universitatea de 

Medicină Rijeka, Croația, 

Universitatea Lisabona, 

Universitatea Pavia din Italia 

și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, fiind 

finanțat prin programul euro-

pean ERASMUS+. Fondat 

sub grantul ERASMUS+, 

proiectul ENRETE („Creș-

terea rezilienței prin forma-

rea profesorilor”) își propune 

formarea profesorilor pentru 

întâmpinarea nevoilor emo-

ționale ale elevilor și dez-

voltarea rezilienței la aceștia. 

Proiectul dorește să creeze un 

masterat european în rezili-

ență, prin care să propună 

instruirea cadrelor didactice 

în a promova reziliența la 

copii și tineri în școli, precum 

și în alte situații de viață. 

Reziliența reprezintă capaci-

tatea umană de a face față 

adversității cu succes, într-un 

mod adaptat și sănătos, și se 

poate învăța într-un context 

formal, dirijat de către cadre 

didactice cu pregătire speci-

fică. Scopul general al pro-

iectului urmărește crearea 

unor medii de învățare care să 

promoveze reziliența și creș-

terea personală a elevilor 

marginalizați, oferindu-le 

acestora instrumentele, resur-

sele și contextele de studiu 

care le facilitează atât învă-

țarea școlară și academică, cât 

și cea socială și emoțională, 

având drept consecință 

includerea lor în viața socială, 

ca cetățeni activi. Proiectul 

vizează elaborarea a nouă  

module ce urmăresc dez-

voltarea competenței educato-

rilor de a răspunde și de a se 

adresa nevoilor de învățare, 

sociale și emoționale ale 

elevilor aflați într-o situație 

de risc în ce privește dez-

voltarea și educația. După 

stadiul de pilotare vor urma 

activități de revizuire a curri-

culumului, iar în luna mai, la 

Suceava, se va organiza un 

amplu eveniment de multi-

plicare a informațiilor dez-

voltate în cadrul proiectului. 

 

BNR - Zilele porților 

deschise pentru studenții 

economiști 

 

Studenţii Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie 

Publică din cadrul Universi-

tăţii „Ştefan cel Mare“ din 

Suceava au participat, pe par-

cursul lunii decembrie 2017, 

la activitățile ce au avut loc la 

sediul Agenției Suceava a 

Băncii Naționale a României, 

sub egida proiectului „BNR –

Zilele porților deschise pen-

tru studenții econo-

miști”.„Universitatea suce-

veană este implicată, alături 

de universităţi de prestigiu 

din ţară, în proiectul ACA-

DEMICA, care urmăreşte 

consolidarea dialogului dintre 

banca centrală, mediul econo-

mic instituţional şi comunita-

tea academică, contribuind 

astfel la dezvoltarea cunoaşte-

rii în domeniul economico-

financiar şi la susţinerea pro-

cesului de formare a tinerilor 

specialişti în domeniul finan-

ciar-bancar‟, a declarat deca-

nul facultății, prof. univ. dr. 

Carmen Năstase. La activită-

ţile educaţionale organizate la 

sediul BNR – filiala Suceava 

au participat 115 studenţi de 

la programele de studii 

Administrarea afacerilor, 

Contabilitate şi informatică 

de gestiune și Afaceri 

internaţionale. „BNR – Zilele 

porţilor deschise pentru 

studenţii economişti” este un 

proiect adresat studenţilor şi 

cursanţilor şcolilor doctorale, 

având ca obiectiv general 

îmbunătăţirea nivelului de 

cunoaştere şi înţelegere, în 

mediul universitar, a activită-

ţii băncii centrale, a rolului, 

funcţiilor şi implicaţiilor deci-

ziilor acesteia în economia 

românească. Lectori în cadrul 

manifestării: Elena Siretean - 

Director BNR Agenţia Sucea-

va, cu tema „Inflația și rolul 

Băncii Naţionale a României 

în asigurarea stabilităţii prețu-

rilor”, Carmen Boghean – 

conferențiar universitar dr. în 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice și Administrație 

Publică, USV, cu tema „Pre-

țurile și evoluția acestora în 

România”. 

Evenimente  

1 noiembrie -31 decembrie 2017 

 

 

1 -31 decembrie 2017 
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USV-OSF Hackathon 2017 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu OSF Global 

Services, a organizat, cea de a 

III-a ediţie a concursului 

USV-OSF Hackathon. Startul 

competiției a fost dat în ziua 

de 4 decembrie, prin prezen-

tarea temei de concurs și a 

soluţiei demonstrative. Echi-

pele înscrise în concurs 

(CVS, Winter is Coming, 

InfiniteLoop, Helden, He-

phaistos, Hybrid Minds 2.0, 

Imperfect, Ceic, Code Square, 

Salty Minds, Curiosity și 

Solution Squad, totalizând un 

numar de 50 de studenți) au 

avut la dispoziţie cinci zile 

pentru a construi o aplicație 

care utilizează Speech Recog-

nition. Studenţii au alocat ore 

de programare intensivă în 

scopul dezvoltării proiectului 

propus, iar mentorii OSF au 

venit în sprijinul echipelor 

pentru a le acorda suport de-

dicat. Prezentările lucrărilor, 

jurizarea și premierea au avut 

loc pe data de 8 decembrie. 

Toți cei prezenți au aşteptat 

cu entuziasm momentul în 

care cele 12 echipe au 

prezentat demo-uri impre-

sionante atât pentru membrii 

juriului, cât și pentru ceilalți 

hackeri. Ediția a III-a a Hack-

athonului s-a încheiat cu șase 

echipe câștigătoare: CVS, 

Winter is Coming și Infinite 

Loop, iar premiile speciale au 

fost acordate echipelor Hel-

den, Hybrid Minds 2.0 și 

Hephaistos. Concurenţii au 

învățat ce înseamnă drumul 

de la idee la produs, au 

câștigat premii în bani și 

vouchere, respectiv șansa 

unei angajări viitoare în 

cadrul companiei OSF. Con-

cursul a antrenat studenții 

într-un mediu de lucru apro-

piat de cel al companiei, a 

încurajat gândirea creativă și 

spiritul inovativ, de leader-

ship sau management, consti  

tuind un excelent prilej de a 

pregăti tinerii pentru 

viitoarea lor carieră 

profesională.   

 

USV, premiată la Concursul 

„iTEC” Winter Edition 

 

„LigaAC”, cu sprijinul 

Facultății de Automatică și 

Calculatoare din cadrul 

Universității de Vest Timi-

șoara, a organizat Concursul 

„iTEC” Winter Edition. 

Concursul, la care au par-

ticipat studenți și elevi din 

toată România, a fost 

structurat pe 6 domenii dis-

tincte: Algoritmica, Em-

bedded Development, Game 

Development, Graphic De-

sign, Mobile Development și 

Web Development. O parte 

dintre probe, Embedded 

Development, Game Develop-

ment, Mobile Development și 

Web Development, s-au des-

fășurat pe o perioadă de 48 de 

ore (Hackathons). Anul aces-

ta, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a partici-

pat cu 8 echipe, formate din 

câte doi membri, la proba de 

Embedded Development, si cu 

o echipă formată dintr-un 

singur membru, la proba de 

Web Development. La proba 

de Embedded Development, 

care a constat în realizarea 

unui joc tetris, atât pe partea 

de programare a jocului, cât și 

de realizare a modulului în 

format fizic, echipa „InelX” 

din Suceava, formată din 

Alexandru-Ilie Maciuc și 

David Gherasim, a obținut 

locul II din 23 de echipe 

4-8 decembrie 2017 

 

 

8-10 decembrie 2017 
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competitoare. Celelalte echi-

pe USV participante la proba 

sus-menționată i-au avut în 

componență pe: Mădălina-

Maria Mitricioaei și Ionuț 

Șandru, Radu-Cristian Scutel-

nicu și Emilian Lupu, Iulian 

Lavric și Andrei Postelnicu, 

Daniel Grigoriciuc și Adrian 

Popescu, Daniel Polocoșer și 

Cîrdei Alberto, Leonard Osta-

fe și Alexandru Sili. Studen-

tul Marian-Mihai Nemțoi a 

participat la proba de Web 

Design. Pentru mai multe 

informații despre concursul 

„iTEC” se poate accesa link-

ul: https://itec.ligaac.ro/ Lu-

crarea care a obținut locul II 

la proba de Embedded 

Development poate fi 

vizualizată pe pagina echipei 

„InelX”: 

https://www.facebook.com/In

elXsv/ . 

 

Protocol de colaborare 

 

Protocolul semnat de Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava cu Direcția Generală 

Anticorupție (D.G.A.) are ca 

obiect organizarea şi des-

făşurarea unor activităţi de 

prevenire a corupţiei, care 

vizează, în principal, pro-

movarea în mediul universitar 

a integrităţii, eticii şi 

deontologiei profesionale, 

conştientizarea consecinţelor 

implicării în acte de corupţie, 

precum şi informarea stu-

denţilor şi a cadrelor didactice 

cu privire la competenţa 

conferită de lege Direcţiei 

Generale Anticorupţie. În 

cadrul parteneriatului, D.G.A. 

va propune şi dezvolta 

tematica specifică în dome-

niul prevenirii corupţiei, va 

participa la conferinţe, sim-

pozioane, seminarii, sesiuni 

ştiinţifice etc., organizate pe 

probleme de interes comun, 

va elabora în colaborare cu 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava broşuri şi 

volume tematice în domeniul 

prevenirii corupţiei, va parti-

cipa cu articole din domeniul 

prevenirii corupţiei în publi-

caţiile de specialitate ale 

USV, va mediatiza derularea 

activităţilor comune în mass-

media și va acorda sprijin de 

specialitate în realizarea unor 

materiale cu mesaje pre-

ventive. Activităţile desfă-

şurate de către USV în cadrul 

acestui parteneriat vor consta 

în promovarea mesajelor 

campaniilor D.G.A., la eveni-

mentele organizate și spri-

jinirea D.G.A., în calitate de 

partener, în campaniile de 

conştientizare adresate me-

diului universitar. De aseme-

nea, USV va solicita spe-

cialişti din partea D.G.A. 

pentru activităţile de 

învăţământ/ formare pe do-

meniul specific/ problematica 

specifică, va participa cu 

articole pe tematica publica-

ţiilor de specialitate ale 

D.G.A, va asigura tipărirea / 

realizarea şi, după caz, mon-

tarea de materiale conţinând 

mesaje anticorupţie (broşuri, 

fly-ere, pliante, bannere etc.)  

și va populariza Linia gratuită 

Telverde anticorupţie 0800 

806 806 a D.G.A. prin afi-

şarea unor mesaje de preve-

nire a corupţiei în locurile 

special amenajate în acest 

sens. Acest parteneriat con-

firmă eforturile constante ale 

USV de prevenire a corupţiei 

care, de-a lungul ultimilor 

ani, au constat în transmiterea 

de informări legate de politica 

USV în acest domeniu, orga-

nizarea unor dezbateri, crea-

rea și utilizarea email-ul Pă-

rerea ta contează sau apli-

carea unor chestionare stu-

denților (cu o frecvență de 3 

ani). Astfel, în anii 

universitari 2013 și 2016, au 

fost realizate două cercetări 

care au investigat percepția 

studenților asupra fenome-

nului corupției atât la nivel 

general, în întregul sistem 

universitar românesc, cât şi la 

nivel particular, în cadrul 

USV. În ambele cercetări au 

fost chestionați aproximativ 

25% din numărul total al 

studenților universității, se-

lecția respondenților având la 

bază o eșantionare propor-

țional multistratificată pe ani 

de studiu, facultăţi şi 

programe de studiu. Datele 

comparative au evidențiat 

impactul pozitiv al politicilor 

aplicate la nivelul instituției 

noastre: dacă în anul 2013 

media evaluării pozitive a 

corectitudinii examenelor în 

USV a fost de 86,1%,  cerce-

tarea din 2016 a înregistrat un 

procent de 92,5%. Putem 

afirma că promovarea unei 

politici consecvente şi trans-

parente în privinţa criteriilor 

de evaluare la examene 

reprezintă măsuri cu impact 

pozitiv pentru insuflarea unei 

atitudini oneste şi responsa-

bile în rândul studenților, 

contribuie la stimularea com-

petitivității academice și la 

cultivarea unei atmosfere de 

încredere în calitatea actului 

educațional din USV. 

 

14 decembrie 2017 

 

 

https://itec.ligaac.ro/
https://www.facebook.com/InelXsv/
https://www.facebook.com/InelXsv/
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25h@USV, Ediția a IV-a 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat a 

patra ediție a concursului 

studențesc „25 de ore în 

USV” (25h@USV). Patru 

echipe alcătuite din câte trei 

sau patru studenți, înscriși la 

programele de studiu ale 

Facultății de Inginerie Elec-

trică și Știința Calcula-

toarelor, au petrecut împreună 

25 de ore în Atrium-ul 

corpului E al universității, 

căutând soluții creative pentru 

tematica propusă de orga-

nizatori: proiectarea și 

implementarea unei soluții 

interactive noi pentru jocurile 

pe calculator. În acest scop, 

organizatorii au asigurat echi-

pamente de tip Perception 

Neuron, dotate cu senzori de 

mișcare, purtate la nivelul 

mâinii, asemenea unei 

mănuși. Proiectele echipelor 

au fost evaluate de către un 

juriu compus din Alexandru 

Guriuc (OSF Global Ser-

vices) și Stelian Senocico 

(Assist Software). În vederea 

realizării în cât mai bune 

condiții a temei propuse, 

echipele de studenți au 

proiectat jocuri pe calculator, 

comunicații wireless, tehnolo-

gii web, precum și diverse 

dispozitive electronice. Echi-

pa clasată pe locul I, alcatuită 

din Mădălina-Maria Mitri-

cioaei, Petru-Ionuț Șandru și 

Alexandru Bilius (antrenor: 

șef lucrări dr. ing. Adrian-

Ioan Petrariu) a reușit să 

livreze, în cele 25 de ore ale 

concursului, o soluție funcțio-

nală care a combinat o 

aplicație PC, dispozitivul cu 

senzori furnizat de organi-

zatori și un sistem electronic 

propriu. Pe locul II s-a clasat 

echipa alcătuită din Daniel 

Polocoșer, Ilie Alberto Câr-

dei, Marian Ciornei și David 

Ioan Cosovan (antrenor: șef 

lucrări dr. ing. Remus Pro-

dan), iar pe locul III, echipa 

formată din Constantin-Cris-

tian Cumpăratu, Marian-Bog-

dan Ursu, Marian-Theodor 

Nicorescu și Andrei Mutu 

(antrenor: conf. univ. dr. ing. 

Călin Ciufudean). Prin acest 

concurs, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava se 

alătura competițiilor similare 

de tip hackathon, care se 

organizează pe plan inter-

național. Prin tematica sa, 

concursul 25h@USV încura-

jează creativitatea studenților 

în procesul dezvoltării de teh-

nologii de vârf la ora actuală 

în domeniul calculatoarelor și 

sistemelor informatice. A 

patra ediție a concursului 

25h@USV a dus mai departe 

tradiția începută în anul 2014, 

14-15 decembrie 2017 
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aceea de a forța limitele 

creativității tehnice studen-

țești, prin propunerea de teme 

relevante pentru direcțiile 

date de tehnologiile IT de 

ultimă oră în industria de 

profil. Din partea organiza-

torilor, prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur și prof. univ. dr. 

ing. Radu-Daniel Vătavu 

consideră acest eveniment ca 

unul important în contextul 

actual al specificului compe-

tițiilor studențești naționale și 

internaționale, atât prin 

tehnologia inovativă adresată 

în fiecare an, cât și prin 

modalitatea specifică de im-

plementare a acestuia. Spon-

sorii concursului din acest an 

au fost OSF Global Services, 

Assist Software și Global 

Design.   

 

Masă rotundă 

internațională 

 

Lectoratul de limbă română al 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) de 

la Cernăuți a organizat în 

cadrul Universității Naționale 

„Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuți (CHNU), în 

colaborare cu Centrul de 

Studii Românești, o nouă 

masă rotundă internațională, 

cu tematica „Interferențe 

lingvistice și culturale la 

Cernăuți și în lume”. Gazda 

evenimentului, dr. Gina Pui-

că, lectorul de română, a 

menționat în deschidere că 

tematica i-a fost inspirată de 

orașul Cernăuți, spațiu prin 

excelență al conviețuirii 

multilingve și multiculturale, 

adăugând că și prin această 

masă rotundă Lectoratul de 

română contribuie la apro-

fundarea cunoașterii limbii și 

culturii românești de către 

publicul ucrainean, demers 

inseparabil astăzi de deschi-

derea către alte limbi și 

culturi. Prezentă la eveni-

ment, Consulul General al 

României la Cernăuți, Eleo-

nora Moldovan, a salutat 

evenimentul, considerând că 

acesta se înscrie în necesarul 

proces al relaționării inter-

statale prin cultură, fiind și o 

ilustrare a devizei Uniunii 

Europene, „Unitate în diver-

sitate”. Pe aceeași linie s-a 

situat și prorectorul respon-

sabil de relațiile interna-

ționale al USV, prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, care în inter-

venția sa s-a referit la colabo-

rarea privilegiată dintre Uni-

versitățile din Suceava și din 

Cernăuți și la Bucovina ca 

spațiu expus în mod fertil 

interferențelor. Aceste luări 

de cuvânt oficiale au fost 

urmate de trei comunicări ști-

ințifice. Lector univ. dr. 

Raluca Dimian (USV) a 

prezentat partea mai puțin 

cunoscută a operei lui Paul 

Celan (poet și traducător 

născut la Cernăuți în 1920), 

cea scrisă în limba română, pe 

care a analizat-o în contextul 

global al operei celaniene, 

care a fost redactată majoritar 

în limba germană. Au urmat 

lector univ. dr. Felicia Vrân-

ceanu și lector univ. dr. 

Nikoletta Holovach (CHNU), 

care au făcut expuneri 

teoretice despre fenomenul 

interferențelor lingvistice, cu 

aplicații direct referitoare la 

situația limbii române vorbite 

în Nordul Bucovinei. În final, 

15 decembrie 2017 
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un grup de cursanți ai Lec-

toratului de română, constituit 

majoritar din cadre didactice 

ale Universității „Yuriy Fed-

kovych”, a ilustrat prin 

propria prezență, cât și prin 

dezbaterea avută, esența te-

maticii abordate în cadrul în-

tregii mese rotunde. Reamin-

tim că Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava spri-

jină în mod deosebit acti-

vitatea Lectoratului de ro-

mână de la Cernăuți. Printre 

cele mai recente proiecte 

susținute se numără o apli-

cație practică de patru zile (4-

7 decembrie 2017) în Nordul 

României, de care a bene-

ficiat un grup de cursanți 

cernăuțeni.   

 

Conferința Națională „Acti-

vismul împotriva violenței 

domestice între prevenție și 

intervenție” 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prin Fa-

cultatea de Istorie și Geo-

grafie, Departamentul de Ști-

ințe Umane și Social Politice, 

și Facultatea de Drept și 

Științe Administrative, împre-

ună cu Colegiul Național al 

Asistenților Sociali din Ro-

mânia și Structura Teritorială 

Suceava a entității amintite, 

în cadrul Campaniei de pro-

movare a profesiei de asistent 

social Ridicăm țara în pi-

cioare pentru asistența 

socială, a organizat Confe-

rința Națională Activismul 

împotriva violenței domestice 

între prevenție și intervenție. 

Obiectivul propus a fost 

implicarea comunității acade-

mice, a actorilor sociali 

(asistenți sociali, avocați, ma-

gistrați, polițiști, profesori), 

precum și a societății civile, 

în combaterea violenței 

domestice și creșterea calității 

vieții victimelor violenței 

domestice, fiind totodată o 

modalitate de promovare și 

recunoaștere a profesiei de 

asistent social. Parteneri în 

organizarea evenimentului au 

fost Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului a Consiliului Jude-

țean Suceava, Primăria  Su-

ceava, Asociația Științifică de 

Drept și Administrație Publi-

că Suceava, Filiala Suceava a 

Asociației Profesionale Ne-

guvernamentale de Asistență 

Socială ASSOC, Fundația 

FARA, Fundația TE AUD 

ROMÂNIA! și Editura 

LUMEN, alături de partenerii 

media: Intermedia TV, Plus 

Tv, Viva FM, Obiectiv de 

Suceava, Monitorul de Su-

ceava, Crai Nou, Radio AS, 

Suceava Live. Evenimentul a 

fost organizat în contextul 

desfășurării pe plan mondial a 

campaniilor de activism 

împotriva violenței asupra 

femeii, urmărindu-se eficien-

tizarea prevenției la nivel 

comunitar și societal, conș-

tientizarea efectelor violenței 

domestice asupra dezvoltării 

fizice și psihice a membrilor 

săi și asupra vieții comunității 

în general, dar și a măsurilor 

procesuale și procedurale uti-

lizate în cazul violenței do-

mestice. „Prin acțiunile noas-

tre desfășurate la nivel națio-

nal încercăm să conștientizăm 

liderii comunitari despre ne-

cesitatea angajării asistenților 

sociali la nivelul primăriilor 

de la orașe, comune și sate. 

Asistentul social reprezintă o 

necesitate pentru orice tip de 

societate, aduce plus valoare 

în comunitate și face diferența 

în orice circumstanță. Susți-

nem dezvoltarea serviciilor de 

prevenție și suport de la nivel 

comunitar prin intermediul 

cărora se poate preveni insta-

larea unor patologii sociale 

gen violența domestică. Prac-

tic, nu există comunități 

sustenabile fără asistența 

socială”, a declarat Doru Buz-

ducea, Președintele Colegiu-

lui Național al Asistenților 

Sociali din România. Progra-

mele de studii de licență 

Asistență Socială, din cadrul 

Facultății de Istorie și 

Geografie, Poliție Locală și 

Drept, din cadrul Facultății de 

Drept și Științe Administra-

tive ale Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, prin 

formarea specialiștilor în do-

meniile amintite, contribuie la 

consolidarea rețelei de spe-

cialiști a cărei misiune este 

reducerea stărilor anomice 

din societate și creșterea 

calității vieții. 
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Legislație 

 

 

Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 973 din 07 decembrie 2017.  

 

Legea nr. 240/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind 

unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de 

interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor 

externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare 

Teritorială Europeană”, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor 

acte normative, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 971 din 07 decembrie 2017. 

 

Ordinul nr. 243/2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Ghidul beneficiarului - 2017, aprobat 

prin Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 2/2017, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 955 din 04 decembrie 2017.  

 

Ordinul MEN nr. 5552/2017 privind componența Consiliului de etică și management 

universitar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 08 decembrie 2017.  

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 978 din 08 decembrie 2017. 

 

Ordinul MEN nr. 5473/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a 

activității cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a 

subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studențești din subordinea 

Ministerului Educației Naționale și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 din 11 decembrie 2017.  

 

Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale 

și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii,  publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 1004 din 18 decembrie 2017.  

 

Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 1005 din 19 decembrie 2017.  

 

Ordonanța de urgență nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1005 din 19 decembrie 2017. 

 

Monitorul Oficial nr. 1774 din 19.12.2017, Partea III in care au fost publicate comisiile de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante de conferenţiar universitar din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Ordinul MEN nr. 5643/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și 

cercetării științifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
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desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 1034 din 28 decembrie 2017.  

 

Monitorul Oficial nr. 1852 din 29.12.2017, Partea III in care au fost publicate comisiile de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante de cercetător ştiinţific grad II din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 118/14 decembrie 2017  cu privire la validarea alegerii studenților reprezentanți în 

Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava din partea Facultății de Inginerie 

Alimentară, a Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și a Facultății de 

Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 119/14 decembrie 2017 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 120/14 decembrie 2017 privind aprobarea suplimentării plafoanelor maximale pe 

principalele linii bugetare pentru anul 2017. 

 

Hotărârea nr. 121/14 decembrie 2017 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele 

linii bugetare pentru anul 2018. 

 

Hotărârea nr. 122/14 decembrie 2017 privind aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 123/14 decembrie 2017 cu privire la aprobarea criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la studii universitare de licenţă și masterat, 

anexe ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 124/14 decembrie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate 

disponibile la nivelul Universității pentru studii universitare de licență, an universitar 2017-

2018. 

 

Hotărârea nr. 125/14 decembrie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat 

pentru studii universitare de licență, anul I de studii, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, an universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 126/14 decembrie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

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

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 112 / 5 decembrie 2017 cu privire la aprobarea listelor cu personalul și studenții 

selectați pentru a participa în cadrul programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere, pentru 

anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 113 / 12 decembrie 2017 cu privire la aprobarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2018-2019 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și 

doctorat. 
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Hotărârea nr. 114 / 12 decembrie 2017 cu privire la actualizarea tarifelor pentru activitățile 

susținute în regim de plata cu ora (actualizare HCA 74 din data de 19.09.2017). 
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