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„România Centenară” 

 

Departamentul CENTENAR 

din cadrul Guvernului Ro-

mâniei a organizat, în perioada 

20 ianuarie – 16 martie 2017, 

Seria de Dezbateri „România 

Centenară” în nouă centre 

universitare. Demersul a venit 

în continuarea apelului na-

țional lansat în septembrie 

2016 de către Departamentul 

CENTENAR în scopul cen-

tralizării proiectelor propuse 

de autorități locale și uni-

versități în vederea pregătirii, 

organizării și desfășurării ma-

nifestărilor, a acțiunilor și 

proiectelor de aniversare a 

Centenarului Marii Uniri 

(1918-2018) și al Primului 

Război Mondial. Scopul prin-

cipal al Seriei de Dezbateri 

„România Centenară” este 

semnarea unui Parteneriat 

pentru Centenar, cu accent pe 

cultură și educație, între 

universități, Academia Ro-

mână și Guvernul României, 

care să reprezinte o garanție 

pentru obținerea unor progrese 

notabile, până la 1 decembrie 

2018, în realizarea celor mai 

importante inițiative de mar-

care a Centenarului. Se au în 

vedere propunerile trimise de 

universități, Academia Româ-

nă și autoritățile locale către 

Departamentul CENTENAR 

la sfârșitul anului 2016. 

Primele două dezbateri au 

avut loc pe 20 ianuarie 2017, 

la Constanța (Universitatea 

„Ovidius”) şi pe 27 ianuarie 

2017, la Iaşi (Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”). 

Inițiativa se înscrie în Pro-

gramul de Guvernare 2017-

2020 cu privire la marcarea 

Centenarului Marii Uniri și 

face parte din setul de acțiuni 

de pregătire a „Forumului 

României Centenare”, care 

urmărește să-i reunească pe 

reprezentanții autorităților 

centrale și locale, pe cei ai 

mediului academic și cultural, 

precum și pe cei ai societății 

civile. La dezbaterea orga-

nizată la USV au participat, 

alături de cadre didactice 

universitare, reprezentanți ai 

autorităților locale, studenți și 

reprezentanți ai societății ci-

vile. Din partea Departamen-

tului „Centenar” din cadrul 

Guvernului României, au par-

ticipat domnii consilieri Dorin 

Stănescu și Dan Țălnaru. 

Rectorul USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa a remarcat 

onoranta nominalizare a 

instituției sucevene alături de 

alte opt universități de 

prestigiu din țară, pentru a 

găzdui dezbaterile legate de 

Centenarul Marii Uniri, men-

ționând faptul că USV a 

demarat pregătirile pentru 

marcarea acestui eveniment în 

urmă cu doi ani prin ela-

borarea unor proiecte propuse 

Guvernului României. „ De 

mulți ani, însă, statul român, 

Guvernul României, nu 

reușește să finalizeze me-

morandum-ul de înțelegere pe 

problemele învățământului 

între România și Ucraina, 

deși, periodic, încercăm să 

impulsionăm acest demers. 

Sperăm și folosesc această 

ocazie să rog reprezentanții 

Ministerului să întreprindă, în 

continuare, toate demersurile 

pentru ca acest memorandum 

să ajungă să fie semnat de 

către oficialitățile române și 

ucrainene”, a spus Rectorul 

USV. În discursul său, 

Rectorul USV a vorbit despre 

cel mai important proiect legat 

de Bucovina, de învățământ și 

educație, referindu-se la cei 

200.000 de români din 

Ucraina, care, împreună cu 

românii din Transcarpatia, 

Maramureșul istoric de la 

dreapta Tisei, și cu românii din 

sudul Basarabiei formează în 

prezent o populație româ-

nească de aproximativ 

500.000 de  locuitori care ar 

trebui sprijinită de statul 

român prin formarea cadrelor 

didactice preuniversitare care 

să activeze în aceste teritorii în 

Evenimente  
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care există  populație româ-

nească. Rectorul USV a 

precizat că statul român a 

alocat anual locuri bugetate, 

cu bursă, românilor din 

Ucraina și, în fiecare an, câțiva 

elevi din Ucraina aleg să 

studieze în universități din 

România, printre care și USV, 

însă după finalizarea studiilor 

universitare doar o mică parte 

dintre ei aleg să se întoarcă 

acasă și să profeseze. USV a 

început demersurile pentru a 

asigura accesul cât mai multor 

români, dar și ucraineni la 

diplome europene realizând 

programe de studii cu dublă 

diplomă, prin parteneriatul cu 

Universitatea Națională de   

Stat „Yurii Fedkovici” din 

Cernăuți.  Prezenți la dezba-

tere, președintele Consiliului 

Județean, Gheorghe Flutur și 

Primarul Sucevei, Ion Lungu 

au făcut propuneri de 

manifestări și proiecte care să 

fie incluse în programul 

manifestărilor dedicate Cente-

narului Marii Uniri. Prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, Pro-

rector USV, a prezentat câteva 

repere ale celui de-al doilea 

mare proiect elaborat de USV 

pentru marcarea acestui 

Centenar, „Unirea Bucovinei 

reflectată în acțiunile contem-

poranilor. Memoria genera-

țiilor posterioare”,  prin care se 

propune popularizarea istoriei 

și culturii Bucovinei în rândul 

elevilor printr-un parteneriat 

cu Inspectoratul Școlar Jude-

țean Suceava, promovarea 

valorilor naționale și a istoriei 

Bucovinei în rândul elevilor și 

studenților, a publicului larg, 

popularizarea tradițiilor admi-

nistrative, economice și cul-

turale central-europene în 

istoria Bucovinei.  În par-

teneriat cu alte instituții din 

județ, USV va contribui la 

cunoașterea istoriei Buco-

vinei, a momentului Unirii 

Bucovinei și al Unirii Na-

ționale, prin diverse emisiuni, 

dar și prin diverse realizări de 

medalii, emisiuni filatelice 

consacrate unor evenimente și 

personalități. În ansamblu, 

prin proiectele propuse, USV 

dorește realizarea unui dialog 

amplu, cu impact asupra 

societății românești și co-

munității locale, a precizat 

prof. univ. dr. Ștefan Purici. 

Dorin Stănescu, reprezentan-

tul Departamentului „Cente-

nar” din Guvernul României, a 

declarat, în acelaşi cadru, că 

departamentul a solicitat 

tuturor unităţilor administrativ 

teritoriale să prezinte mate-

riale care să conţină viziunea 

şi proiectele pe care judeţele le 

au cu privire la marcarea 

Centenarului Unirii. În luna 

martie, toate punctele de ve-

dere vor fi expuse la un Forum 

al Centenarului, care se va 

materializa prin adoptarea 

unei strategii de marcare a 

Centenarului Marii Uniri, care 

va fi pusă pe masa Guvernului 

pentru a fi adoptată de acesta, 

a mai spus Dorin Stănescu.   

 

„Academica Plus”  

 

Consorțiul „Academica Plus”, 

format din 10 universități, s-a 

alăturat Coaliției Naționale 

pentru Modernizarea Româ-

niei (CNMR). Consorțiul este 

format din 10 universități : 

Universitatea din Pitești, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, 

Universitatea din Ploiești, 

Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, Univer-

sitatea „Valahia” din Târgo-

viște, Universitatea din Ora-

dea, Universitatea din Petro-

șani, Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad și Univer-

sitatea „Constantin Brâncuși” 

din Târgu Jiu. Consorțiul 

„Academica Plus” a fost 

constituit din dorința comună 

a partenerilor pentru realizarea 

și asigurarea excelenței în 

formare și cercetare universi-

tară, optimizarea domeniului 

universitar în aria europeană, 

precum și identificarea și 

exploatarea unor noi domenii 

de educație superioară. Con-

sorțiul va fi reprezentat la 

nivel național de către prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, 

Rectorul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în 

calitate de Vicepreședinte al 

CNMR. 
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Consultații gratuite de 

pregătire pentru examenul 

de bacalaureat  

 

Pentru al doilea an consecutiv, 

profesori ai Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

oferă consultații gratuite atât 

pentru elevii de liceu, cât și 

pentru absolvenții de liceu 

fără diplomă de bacalaureat 

care doresc să se pregătească 

suplimentar în vederea sus-

ținerii examenului de baca-

laureat și a examenului de 

admitere la facultate. Pentru a 

veni în sprijinul elevilor de 

liceu, profesori cu experiență 

din cadrul USV vor face con-

sultații gratuite pentru exa-

menul de Bacalaureat la 

disciplinele Limba și Litera-

tura Română, Matematică, 

Chimie  organică, Chimie 

anorganică, Istorie, Geogra-

fie, Logică și argumentare, 

Economie. Consultațiile sunt 

concepute sub forma unor 

module interactive și vor pu-

tea fi personalizate în funcție 

de nivelul de pregătire al 

elevilor participanți. De ase-

menea, dacă va fi necesar, se 

vor organiza grupe distincte 

pentru absolvenții de liceu din 

seriile anterioare care nu au 

obținut diploma de bacala-

ureat.  Pregătirea este gratuită 

și sunt așteptați, ca și în anul 

trecut, elevi din județul Su-

ceava, dar și din județele 

învecinate, care pot alege atât 

disciplina pe care vor să o 

urmeze, cât și modulul vizat. 

 

Bursa de excelenţă „Ștefan 

cel Mare” 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a lansat 

competiția pentru acordarea 

Bursei de excelență „Ștefan 

cel Mare”, bursă care 

răsplătește eforturile depuse 

de studenții suceveni pentru 

obținerea unor rezultate 

remarcabile în domeniul 

științific, cultural, artistic sau 

sportiv, la nivel internațional. 

Bursa se acordă prin concurs, 

o singură dată pe an, pe baza 

rezultatelor din ultimele 12 

luni, cuantumul acesteia fiind 

de 4000 de lei, în cazul 

rezultatelor la nivel indi-

vidual, sau de 8000 de lei 

pentru rezultate obținute de 

echipe de studenți, sumă 

plătită într-o singură tranșă. 

Rezultatele excepționale vor fi 

astfel răsplătite nu numai prin 

intermediul burselor de 

performanță științifică, cultu-

ral-artistică sau sportivă, care 

se acordă în universitatea 

noastră de 4 ani, sau a burselor 

de merit, binecunoscute în 

comunitatea academică, ci și 

prin această nouă formă de 

recunoaștere a excelenței în 

diferite domenii, excelență a 

cărei valoare adăugată 

reprezintă o nouă emblemă 

pentru USV. 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în calitate 

de Promotor de proiect, anunță 

închiderea oficială a 

proiectului ,,Inițierea de 

Grupuri locale de Educație 

parentală nonformală și 

transfer multiregional de bune 

practici pentru promovarea 

incluziunii sociale a copiilor și 

tinerilor aflați în situații 

familiale de risc - GLEP”, cod 

PEH078. Proiectul a fost 

implementat în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Fălti-

ceni, Fundația Solidaritate și 

Speranță Iași, Asociația Cen-

trul de Cercetare și Formare a 

Universității de Nord Baia 

Mare, în perioada iulie 2015 – 

martie 2017. Activitățile 

desfășurate în cadrul proiec-

tului au vizat participarea a 26 

de comunități selectate din 

două regiuni de dezvoltare: 

Regiunea de Nord-Est – jude-

ţele Suceava, Botoșani şi Iași 

şi Regiunea de Nord-Vest – 

judeţele Maramureş şi Bistriţa 

Năsăud. Proiectul s-a adresat 

următoarelor categorii de 

grupuri țintă: factori de 

decizie și specialiști din 

autorități/ instituții/ servicii; 

factori de decizie și specialiști 

din organizații nonguverna-

mentale care lucrează cu 

grupuri vulnerabile; membri ai 

unor asociații profesionale din 

domeniul social (asistenți 

sociali, mediatori sociali, 

mediatori medicali, etc); 

persoane aparținând grupu-

rilor vulnerabile, părinți/ 

tutori/ familii cu copii și tineri 

în situații de risc. Prin 

activitățile implementate și 

prin implicarea tuturor acestor 

entități s-a avut în vedere 

dezvoltarea unor relaţii de 

parteneriat între factorii 

interesaţi implicaţi în pro-

movarea incluziunii sociale şi 

în combaterea discriminării, 

precum și adoptarea unor 

măsuri coerente, atât la nivel 

local, cât şi regional, care să 

respecte principiile trans-

versale și obiectivele orizon-

tale promovate de Programul 

RO10 – „Copii și tineri aflați 

în situații de risc si inițiative 

locale și regionale pentru 

reducerea inegalităților națio-

nale și pentru promovarea 

incluziunii sociale” (CORAI): 

buna guvernare, dezvoltare 

durabilă, egalitate de gen, 

egalitate de șanse, înțelegere 

15-27 februarie 2017 
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interculturală, reducerea dis-

criminării.  Ajunși, așadar, la 

finalul perioadei de imple-

mentare a proiectului, amin-

tim o serie dintre cele mai 

semnificative rezultate ale 

acestuia: organizarea de 

sesiuni de instruire în educație 

parentală pentru specialiști 

care lucrează cu grupuri 

vulnerabile, înființarea unor 

grupuri locale de educație 

parentală (GLEP), activități de 

informare și instruire non-

formală pe teme de medicină 

socială și psihopedadogie spe-

cială, programe de educație 

remedială și școală după 

școală pentru copii aflați în 

risc de părăsire timpurie a 

școlii, activități de educație 

comunitară prin acțiuni de tip 

școală de vară și școala de 

duminică pentru copii și 

părinți din grupuri, sesiuni de 

instruire, seminarii, work-

shop-uri, campanii de infor-

mare și conștientizare. Proiec-

tul a fost finanţat prin Grantu-

rile SEE 2009-2014/RO 10 

Copii și tineri aflați în situații 

de risc si inițiative locale și 

regionale pentru reducerea 

inegalităților naționale și pen-

tru promovarea incluziunii 

sociale. - Apelul COERENT. 

Valoarea totala a proiectului a 

fost de  1.357.315 lei Persoana 

de contact:  Ioana Andreea 

Cozianu, Manager de proiect. 

 Pagina web 

http://www.glep.usv.ro/  

 

 „Five Steps to 

Entrepreneurial Success 

Leading Teams with 

Excellence” 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în parteneriat 

cu „Liderii de Mâine” Sucea-

va  a organizat conferința 

pentru studenți și pentru lideri 

„Five Steps to Entrepreneurial 

Success Leading Teams with 

Excellence”. Evenimentul i-a 

avut ca invitaţi speciali pe 

Todd Geist, director al 

departamentului Leadership 

Development din cadrul 

Procter & Gamble SUA, 

companie care deține branduri 

de renume cum ar fi Ariel, 

Gillette, Pampers sau Braun, 

și Scott Liston, consultant 

strategic pentru startup-uri din 

SUA situate în top 500, cu o 

experiență de peste 20 de ani 

în financial leadership pentru 

diviziile președinților și vice-

președinților companiilor de 

vârf. Participanţii la conferinţă 

se pot înscrie la sesiuni 

gratuite de consiliere perso-

nalizată de 1 oră cu unul dintre 

invitaţii menţionaţi mai sus. 

Aceste sesiuni gratuite de 

consiliere s-au derulat la se-

diul Laboratorului de Incubare 

a afacerilor - INCUBAF din 

campusul universității. Acest 

eveniment a venit în com-

pletarea programelor similare 

desfăşurate de Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

în domeniul antreprenoria-

tului: Erasmus for Young 

Antrepreneurs - BYE 8, 

Startup Europe University 

Network, proiectul Universi-

tate Antreprenorială, derulat 

în parteneriat cu JA România 

și a programelor de voluntariat 

desfășurate de „Liderii de 

mâine” Suceava.     

 

Universitari suceveni, mem-

bri ai Consorţiului Regional 

de Inovare Nord-Est 

Ca urmare a procesului de 

selecţie organizat de către 

Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est, domnul 

prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian, Prorector al USV, a 

fost ales membru titular al 

Consorţiului Regional de 

Inovare (CRI) Nord-Est, iar 

domnul prof. univ. dr. ing. 

Corneliu Octavian Turcu va 

ocupa o poziţie de membru 

supleant. Această structură va 

avea un rol decizional cu 

25 februarie 2017 

 

28 februarie 2017 
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privire la elaborarea, avizarea 

şi operaţionalizarea Strategiei 

de Specializare Inteligentă a 

Regiunii Nord-Est, respectiv a 

Documentului Cadru pentru 

Strategia de Cercetare şi 

Inovare Regională prin Spe-

cializare Inteligentă, precum 

şi în avizarea portofoliului de 

proiecte care vor primi fi-

nanţare prin POR 2014-2020, 

Axa Prioritară 1 „Promovarea 

Transferului Tehnologic”. De 

asemenea, candidatura altor 

patru universitari suceveni a 

fost acceptată pentru ocuparea 

poziţiei de membru al Co-

misiei Consultative Acade-

mice. Este vorba despre 

prof.univ.dr. Carmen-Eugenia 

Năstase (Decan al Facultăţii 

de Economie şi Administraţie 

Publică), prof. univ. dr. ing. 

Gheorghe Gutt (Facultatea de 

Inginerie Alimentară), prof. 

univ. dr. ing. Laura Bouriaud 

(Facultatea de Silvicultură) şi 

conf. univ. dr. Costică Roman 

(Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Administraţie Pu-

blică).

 

Legislație 

 

Ordinul MENCS nr. 6145/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, Publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 96 din 02.02.2017. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum 

şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 25.01.2017. 

Ordin al ministrului educației naționale nr. 3138/2017 pentru completarea anexei la Ordinul 

MECS 5272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate 

care atestă finalizarea studiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.113 din 10 februarie 

2017. 

Ordinul nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 

Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele 

de afaceri, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 10.02.2017. 

 

Ordinul nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 123 din 15.02.2017. 

 

Anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de 

conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare din 20.12.2016, publicate în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 123 bis din 15.02.2017. 
 

Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 

pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 16.02.2017. 
 

Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 

din 17.02.2017. 

 

Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 128 din 17.02.2017 
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Ordin MEN nr.3262/2017 privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale 

studențești în sistemul de învățământ superior din Romania, publicat în Monitorul Oficial nr. 138 

din 23.02.2017. 

 

Ordonanța de urgență nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 145 din 27.02.2017. 

Ordinul MEN nr. 3279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare 

pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat 

din România, pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 27.02.2017. 

Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata 

taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 28.02.2017. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 16/2 februarie 2017 cu privire la acordarea salariilor diferențiate începând cu 1 

ianuarie 2017. 

 

Hotărârea nr. 17/2 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului Operațional al  Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava pentru anul 2017. 

 

Hotărârea nr. 18/2 februarie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat rămas 

neocupat la studii universitare de licență, an I, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, an 

universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 19/2 februarie 2017 cu privire la avizarea Metodologiei de alegere a studenţilor 

reprezentanţi din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 20/23 februarie 2017 cu privire la avizarea Calendarului de alegeri a studenților 

reprezentanți. 

 

Hotărârea nr. 21/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

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

universitar 2016 – 2017. 

 

Hotărârea nr. 22/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Editurii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (R 31 ), ediția a II-a. 

 

Hotărârea nr.  23/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Standului de carte din cadrul Bibliotecii USV (R 59). 

 

Hotărârea nr. 24/23 februarie 2017 privind aprobarea completării Anexei 8 – Taxe privind alte 

activități legate de procesul de învățământ din Planul de taxe și tarife 2016-2017 și din Planul de 

taxe și tarife 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 25/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine (R32). 

Hotărârea nr.  26/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare 

și funcționare a Tipografiei (R61). 
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Hotărârea nr.  27/23 februarie 2017 privind formatul distincțiilor acordate pentru unele dintre cele 

mai semnificative invenţii prezentate la evenimentele de specialitate.  

 

Hotărârea nr. 28/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea conferirii titlului de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. ing. Nicolae BOȘ. 

 

Hotărârea nr. 29/23 februarie 2017 privind ratificarea propunerilor de aderare a unor universități 

în cadrul Consorțiului Universitar „ACADEMICA PLUS”. 

 

Hotărârea nr. 30/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui 

nou program de studii universitare de masterat în cadrul Facultăţii de Drept și Științe 

Administrative. 

 

Hotărârea nr. 31/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui 

nou program de studii universitare de licență în cadrul Facultăţii de Drept și Științe 

Administrative. 

 

Hotărârea nr. 32/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și Universitatea „Valahia” din  Târgoviște. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 11/21 februarie  2017 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind 

asigurarea liberului acces la informațiilor de interes public în cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 12/21 februarie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind 

recunoaşterea diplomei și titlului de doctor în științe, a calității de conducător de doctorat şi a 

funcţiilor didactice obţinute în străinătate, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.  13/28 februarie 2017 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 

studenților care vor efectua mobilități de studiu (SMS) și plasament (SMP), în cadrul programului 

Erasmus+, în anul universitar 2017-2018. 
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