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 „Eminescu în limbile lumii” 

 

Masa rotundă organizată de  

Biblioteca USV a fost mo-

derată de prof. univ. dr. 

Mircea A. Diaconu, Prorector 

cu activitatea didactică şi 

asigurarea calităţii. În cadrul 

evenimentului au susținut 

comunicări poetul cernăuțean 

Vasile Tărâțeanu, membru de 

onoare al Academiei Române, 

despre traducerea operei Emi-

nescu în diferite limbi ale 

globului, dar și despre tradu-

cători; lector univ. dr. Cris-

tinia Paladian, Universitatea 

„Yurii Fedkovici” din Cer-

năuți, a vorbit despre difi-

cultatea traducerii poeziei lui 

Eminescu în limba rusă și 

ucraineană; prof. univ. dr. Al-

bumița - Muguraș Constanti-

nescu, despre traducători și 

unele traduceri ale operei 

Eminescu în limba franceză; 

lector univ. dr. Daniela Hăisan 

- traducerea operei în limba 

engleză. Uniunea Scriitorilor 

din România, Filiala Iași și 

Reprezentanța din Suceava a 

înmânat prof. univ. dr. Albu-

mița - Muguraș Constantines-

cu Premiul pentru volumul 

Despre Ospitalitate. De la 

Homer la Kafka de Alain 

Montandon, tradus, prefațat și 

adnotat de către premiantă. 

Volumul a fost prezentat de 

către lect. univ. dr. Gina Puică. 

La deosebitul eveniment a luat 

cuvântul prof. univ. dr. Sanda 

Maria Ardeleanu, coordona-

torul Bibliotecii USV și prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, 

Rector, precum și alți par-

ticipanți. La finalul evenimen-

tului, eleva Alexandra Țabrea 

a recitat în limba italiană un 

fragment din poezia Lucea-

fărul de Mihai Eminescu.   

 

 

USV a obținut Locul I în 

topul brevetelor de invenții 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava se situează pe 

primul loc în topul univer-

sităților românești alcătuit pe 

baza brevetelor de invenții 

acordate în anul 2016 de Ofi-

ciul de Stat pentru Invenții și 

Mărci (OSIM) din România. 

În anul 2016, OSIM a acordat 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava un număr de 

34 de brevete de invenție, re-

zultat care clasează univer-

sitatea suceveană pe primul 

loc între instituțiile de învăță-

mânt superior din țară, aceasta 

fiind urmată de Universitatea 

„Transilvania” din Brașov (13 

brevete) și Universitatea Teh-

nică „Gheorghe Asachi” din 

Iași (11 brevete). Contribuții 

determinante în domeniu au 

fost înregistrate de centrele de 

inventică ale USV dezvoltate 

de regretatul prof. univ. dr. 

ing. Dorel Cernomazu, în 

Evenimente  

18 ianuarie 2017 

 

19 ianuarie 2017 
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cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calcula-

toarelor, și de prof. univ. dr. 

ing. Gheorghe Gutt, în cadrul 

Facultății de Inginerie Ali-

mentară. Acest rezultat im-

portant reconfirmă poziția de 

lider național al universității 

sucevene în domeniul inven-

ticii, evidențiată și de clasarea 

pe primul loc în topul uni-

versităților românești atât pen-

tru numărul de brevete acor-

date, cât și pentru numărul de 

cereri de brevete înregistrate 

de universități la OSIM în 

perioada 2007-2013, criteriu 

avut în vedere de planul 

strategic național precedent. 

Această prolifică activitate de 

inventică a Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

fost recunoscută și prin de-

cernarea Trofeului Creativită-

ții de către OSIM în octombrie 

2014. În anul 2016 brevete 

naționale au obținut 21 de 

universități românești, fapt 

reflectat de  Buletinele Ofi-

ciale de Proprietate Inte-

lectuală publicate de OSIM și 

de Baza de date Espacenet a 

Oficiului European de Brevete 

(EPO).  

 

Workshop cu participare 

din Ucraina 

 

Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Administraţie Pu-

blică din cadrul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a organizat wokshop-ul Co-

operation of Science and 

Education in the Development 

of Innovative Economy: 

National Peculiarities and 

European Tendencies. Printre 

participanţi s-au numărat 17 

cadre didactice de la Institutul 

Economic şi Comercial din 

Cernăuţi (filială a Universităţii 

Naţionale de Economie şi 

Comerţ din Kiev). Participan-

ţii la workshop au împărtăşit 

din experienţa câştigată în 

cadrul unor proiecte inter-

naţionale şi vor lucra la 

identificarea unor noi opor-

tunităţi de cooperare în do-

meniile cercetării şi educaţiei. 

După finalizarea discuțiilor, 

oaspeţii din Ucraina au vizitat 

campusul şi câteva obiective 

turistice din judeţul Suceava. 

Evenimentul a făcut parte din 

programul de activități anuale 

derulate în parteneriat cu 

Institutul Economic şi 

Comercial din Cernăuţi, 

partener tradițional al USV. 

 

Percepția publică asupra 

sancțiunilor din România. 

Sondaj de opinie în rândul 

locuitorilor din Regiunea de 

Nord-Est 

 

Centrul de Cercetări Socio-

Umane LUMEN, în par-

teneriat cu Facultatea de Drept 

și Științe Administrative a 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, a realizat, 

în perioada 01 noiembrie 2016 

– 15 ianuarie 2017, în 

Regiunea de Dezvoltare Nord-

Est a României, o cercetare 

cantitativă bazată pe ancheta 

prin chestionar, intitulată 

„Percepția publică asupra 

sancțiunilor din România”. 

Cercetarea de tip cantitativ, 

bazată pe ancheta prin 

chestionar, s-a efectuat pe un 

eșantion de 1056 de persoane. 

Marja de eroare a cercetării 

este de ± 3%, prezentul studiu 

fiind parte a unui demers mai 

amplu vizând construcția 

socială a profesiei de consilier 

de probațiune. Din eșantion au 

făcut parte 484 persoane de 

sex masculin și 572 persoane 

de sex feminin. Structura pe 

vârste a respondenților este de 

49% sub 30 de ani, 31% 

persoane cu vârste cuprinse 

între 25 și 45 de ani, 20% 

vârsta peste 45 de ani. Nivelul 

de studii al respondenților 

este: 4% fără studii, 44% 

studii medii, 52% studii uni-

versitare și postuniversitare. 

Având în vedere că, în aceste 

zile, opinia publică asistă la o 

„dezbatere” pe marginea unei 

inițiative cu privire la amnis-

tierea și grațierea unor fapte cu 

caracter penal, plecând de la 

supraaglomerarea mediului 

penitenciar din România, con-

siderăm că, pe baza rezul-

tatelor cercetării noastre cu 

privire la „Percepția publică 

asupra sancțiunilor din Ro-

mânia”, putem aduce câteva 

clarificări cu privire la modul 

în care populația privește 

chestiunile referitoare la sanc-

ționarea persoanelor care au 

încălcat legea. Printre cele mai 

importante concluzii ale 

sondajului este cea potrivit 

căreia 59% din respondenți 

23 ianuarie 2017 

 

26 ianuarie 2017 
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consideră că pedeapsa cu 

închisoarea este utilă în rein-

tegrarea socială a infractorilor, 

chiar și a celor care au săvârșit 

fapte cu caracter penal al cărui 

pericol social este scăzut. 

Referitor la asprimea pe-

depselor aplicate în România, 

respondenții au considerat în 

proporție de 40% că acestea 

sunt blânde, sau foarte blânde; 

36% că acestea nu pot fi 

considerate nici aspre, dar nici 

blânde, și doar 20% au 

considerat că acestea sunt 

aspre sau foarte aspre. În ceea 

ce privește politicile penale 

dezirabile, 66% din res-

pondenți consideră necesară o 

înăsprire a pedepselor, 22% 

consideră că ar trebui men-

ținute la nivelul actual și doar 

6% consideră că asprimea 

acestora ar trebui redusă. În 

ceea ce privește poziționarea 

respondenților față de pe-

deapsă, unii (25%) s-au situat 

pe o poziție obiectivist-

retributivă (dacă au comis o 

faptă antisocială, indivizii 

trebuie să facă pușcărie); alții 

(22%) pe o poziție socială, 

neprizonocentrică, deschisă 

către alternative sociale (în-

chisoarea este o școală pentru 

infractori); respectiv 17% pe o 

latură umanistă (chiar dacă au 

săvârșit o faptă, infractorii au 

și ei o serie de drepturi). Iar în 

ceea ce privește infracțiunile 

al căror pericol social este 

restrâns, 32% dintre res-

pondenți au apreciat că pe-

deapsa cu închisoarea nu 

constituie o soluție pentru 

acest tip de fapte. Atitudinea 

generală rămâne, în opinia 

noastră, una retributivă, 

pedepsele alternative la 

închisoare fiind văzute în 

continuare prioritare, 25% 

alegând varianta prizonocen-

trică, chiar și atunci când sunt 

confruntați cu opțiuni care pot 

trimite la alternative ne-

carcerale, sau când sunt 

evocate costurile sociale ale 

încarcerării. În ceea ce 

privește centrarea justiției pe 

drepturile omului, doar 17% 

dintre respondenți o consideră 

prioritară. Privitor la alter-

nativele necustodiale în 

ansamblul lor, într-o proporție 

de 36% respondenții se opun 

utilizării acestora, conside-

rându-le generatoare de noi 

infracțiuni din cauza asprimii 

scăzute a acestora; 35% sunt 

în favoarea utilizării alterna-

tivelor necustodiale acestora 

în pedepsirea infractorilor a 

căror fapte penale nu cons-

tituie un pericol social major, 

iar 22% se arată în favoarea 

utilizării acestora în pe-

depsirea oricăror tipuri de 

infractori. Chestionați în mod 

expres cu privire la utilitatea 

pedepsei cu închisoarea în 

reintegrarea socială a infrac-

torului care a săvârșit in-

fracțiuni cu pericol social 

scăzut, respondenții au fost în 

majoritate de acord (59%) că 

aceasta este parțial utilă sau 

foarte utilă, doar 21% 

exprimându-se împotriva uti-

lității acestei forme de 

pedepsire a infractorilor a 

căror fapte au un grad de 

pericol social scăzut. 15% 

dintre respondenți consideră 

că pedeapsa cu închisoarea nu 

poate fi considerată nici utilă, 

nici inutilă. Remarcăm faptul 

că activitatea Serviciilor de 

Probațiune – a căror misiune 

este să gestioneze aplicarea 

sancțiunilor necustodiale și a 

libertății supravegheate în 

cazul pedepselor cu sus-

pendare – este necunoscută 

unui număr de 59% din 

respondenți, procent ce ar 

putea fi considerat mai mare 

dacă se ține cont de rata de 

11% de non-răspunsuri. Con-

cluzionăm că societatea ro-

mânească, cel puțin în re-

giunea în care s-a desfășurat 

cercetarea, este mai degrabă în 

favoarea sancțiunilor privative 

de libertate, pronunțându-se 

pentru asprirea pedepselor. 

Sancțiunile necustodiale sunt 

văzute ca alternativă, în 

special pentru situația unor 

fapte penale cu grad scăzut de 

pericol social. Acest lucru 

poate să se datoreze, pe de o 

parte, insatisfacției cu privire 

la calitatea vieții, dominantă în 

rândul populației din regiunea 

studiată, și, pe de altă parte, 

slabei informări publice cu 

privire la alternativele necus-

todiale, rolul și activitatea 

Serviciilor de Probațiune. 

Centrul de Cercetări Socio-

Umane LUMEN funcționează 

în cadrul Asociației Lumen, 

fiind atestat de către Au-

toritatea Națională de Cerce-

tare Științifică și Inovare în 

domeniul cercetării trans-

disciplinare, în științele so-

ciale și în cele umaniste. 

Activitatea se desfășoară în 

domenii de impact ale practicii 

sociale. Ultimele programe de 

cercetare s-au axat pe sfera 

eticii aplicate și a construcției 

sociale a realității. Co-

ordonator cercetare, Prof. 

univ. dr. hab. Antonio Sandu.
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Legislație 

 

Ordinul nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel 

licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din 

străinătate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04.01.2017.  

 

Ordinul nr. 6156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română 

pentru cetăţenii străini, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 05.01.2017. 

 

Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 

04.01.2017.  

 

Ordinul nr. 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi 

evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 

din 05.01.2017. 

 

Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 06.01.2017. 

 

Hotărârea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 06.01.2017. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 12 din 05.01.2017. 

 

Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și 

completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.16 din 6.01.2017. 

 

Ordinul nr. 6154/2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate 

de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru 

Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 06.01.2017. 

 

Ordinul nr. 6120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente 

procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare 

din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea 

instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 

11.01.2017. 

 

Ordinul MENCS nr. 6136/2016 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul 

Ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.4106/2016 privind componența nominală 

a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 47 din data de 17.01.2017 . 

 

Hotărârea de Guvern nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi 

Inovării, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 16.01.2017. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 18.01.2017. 
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Hotărârea de Guvern nr. 23/2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 55 din 18.01.2017. 
 

Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 

termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată in Monitorul 

Oficial nr. 79 din 30.01.2017. 

 

Ordonanța de urgență nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 89 din 31.01.2017. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3, indice 4, alin. 3 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 90 din 31.01.2017. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 

facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 91 din 1.02.2017. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 1/19 ianuarie 2017 cu privire la alegerea Vicepreședintelui Senatului Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 2/19 ianuarie 2017 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei 

prof.univ.dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 3/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea 

reţelei de comunicaţii a universităţii (R26), ediţia a II-a. 

 

Hotărârea nr. 4/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 5/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea criteriilor specifice privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de admitere la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, 

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

 

Hotărârea nr. 6/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (R11). 

 

Hotărârea nr. 7/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea 

şi desfăşurarea examenului de finalizare a anului pregătitor, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 8/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (R 66 ). 

 

Hotărârea nr. 9/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului intern al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava  (R02 ). 
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Hotărârea nr. 10/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate la 

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

Hotărârea nr. 11/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea modificării perioadei de susţinere a 

examenului de licență, sesiunea iulie 2017,  în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică. 

 

Hotărârea nr. 12/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş. 

 

Hotărârea nr. 13/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate 

rămase disponibile la studii universitare de licență, an II, şi la studii universitare de masterat, an 

I, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie, an universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 14/19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Senatului USV nr. 

168 din 10.11.2016. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

 

Hotărârea nr. 1/10 ianuarie 2017 cu privire la suportarea din venituri proprii a sumei de 14.826,46 

lei. 

 

Hotărârea nr. 2/10 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă determinată, anul universitar 2016-2017, în cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr.  3/10 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea calendarului concursului de admitere la 

studii universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2017. 

 

Hotărârea nr. 4/17 ianuarie 2017 cu privire la programarea examenelor în zilele libere și în zilele 

de sărbatoare legală. 

 

Hotărârea nr. 5/17 ianuarie 2017 cu privire la numirea coordonatorului Bibliotecii Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 

 

Hotărârea nr. 6/17 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind 

securitatea informațiilor și a asitemului IT (PO-SCTI-03).  

 

Hotărârea nr. 7/25 ianuarie 2017 cu privire la declararea zilei de 28.01.2017 ca zi lucrătoare în 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

. 

Hotărârea nr.8/31 ianuarie 2017 cu privire la desemnarea persoanei în relația cu banca în vederea 

semnării contractului de credit și de garanții și a desciderii contului curent, precum și a 

persoanelor cu drept de semnătură.  

 

Hotărârea nr. 9/31 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind acordarea 

vizei de control financiar preventiv propriu, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava.  
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Hotărârea nr. 10/31 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii de evaluare internă 

a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava.  
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