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Ecotrophelia 2017, Ediția a 

VI-a 

Faza națională 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul Univer-

sității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a organizat faza na-

ţională a concursului de inova-

re în domeniul produselor ali-

mentare „Ecotrophelia”. Co-

organizatori ai acestui eve-

niment, alături de USV, au 

fost Asociaţia Specialiştilor de 

Industrie Alimentară din Ro-

mânia (ASIAR), Platforma 

Tehnologică Natională „Food 

for Life” Romania și Mi-

nisterul Educației Naționale. 

La cea de-a VI-a ediție a 

competiției au participat 174 

de studenți și cadre didactice 

din 9 centre universitare: Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea Valahia din Târ-

goviște, Universitatea din 

Oradea, Universitatea de Şti-

inţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca şi 

Universitatea de Ştiinţe Agri-

cole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara. La 

competiție s-au înscris 14 

echipe studențești din cele 9 

centre universitare. Juriul con-

cursului a fost format din 

specialişti din industria ali-

mentară agreaţi de ASIAR. 

Juriul a acordat un număr de 3 

premii, conform regulamen-

tului competiției, și 6 premii 

speciale din partea sponso-

rilor. Premiile acordate de 

juriu au fost: premiul I și 

trofeul competiției a fost 

obținut de produsul HiProBar, 

prin echipa SmartBar formată 

din studenții Marian Neculau, 

Cristian Dragomir și Ramona 

Mirela Ifrim, profesori coor-

donatori Petru Alexe, Ina Va-

silean și Livia Pătrașcu, de la 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi; premiul II, 

produsul Exquisite Appetizer, 

echipa Young Green Team 

formată din studenții: Gabriel 

Țuțuc, Adina Uță, Patricia 

Tarkany, Claudia Oprinescu, 

profesori coordonatori: Viori-

ca-Mirela Popa, Diana Nico-

leta Raba, de la  Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medi-

cină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” 

din Timişoara; premiul III, 

produsul Lunadov, echipa 

Portosan Team formată din 

studenții Ana Maria Moisa, 

Marius Cugerean, Mircea 

Paici, Georgiana Zaharia, 

Monica Marean, Larisa O-

prean, profesori coordonatori: 

Corina Dana Mișca, Ariana 

Velciov, de la Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului „Re-

gele Mihai I al României” din 

Timişoara. Cele șase premii 

speciale acordate de sponsori 

au revenit echipelor studen-

țești de la Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava (2 

premii), Universitatea de Şti-

inţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului „Re-

gele Mihai I al României” din 

Timişoara (2 premii), Univer-

sitatea Valahia din Târgoviște 

(1 premiu) și Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca (1 

premiu). Marii câştigători ai 

competiţiei naţionale vor re-

prezenta România la faza in-

ternaţională, care va avea loc 

în perioada 21-22 noiembrie 

2017, la Londra.  

 

Tranzacţie de peste 500.000 

de euro a unui absolvent al 

USV 

 

Domnul inginer Răzvan Gîr-

macea (35 de ani), absolvent al 

specializării Calculatoare din 

cadrul Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calcula-

toarelor(FIESC), a vândut u-

nei companii din Hong Kong 

platforma software Monitor 

Backlinks, pe care a fondat-o 

în anul 2013. Platforma re-

prezintă un instrument care 

ajută companiile active în 

mediul online să monitorizeze 

site-urile care pun link-uri că-

tre propriul site sau către cel al 

unor competitori direcţi. Va-

loarea tranzacţiei, care a avut 

loc în luna iunie, a fost de pes-

te 500.000 de euro. Răzvan 

Gîrmacea a fost studentul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava între anii 2001-

2005, la cursurile de lungă 

durată. La concursul de admi-

tere, acesta a obținut o medie 

peste 9, iar pe parcursul anilor 

de studii acesta s-a remarcat ca 

unul din studenții foarte buni, 

interesat de noutățile din do-

meniu, reușind să facă per-

formanțe la disciplinele care îl 

pasionau. În acest sens, colegii 

de la FIESC îşi amintesc de 

prestaţia lui la materiile Pro-

gramare orientată spre obiec-

te și structuri de date, Tehnici 

de transmitere a informației, 

Evenimente  
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Rețele de calculatoare sau Sis-

teme inteligente. De aseme-

nea, la proiectele de an, dom-

nul Gîrmacea propunea întot-

deauna soluții interesante. 

Proiectul de diplomă a avut o 

tematică nouă pentru nivelul 

anului 2005, abordând un sis-

tem interactiv pe Internet, sub 

îndrumarea ştiinţifică a doam-

nei prof. univ. dr. ing. Cristina 

Turcu. Potrivit conducerii 

FIESC, comisia de Examen de 

diplomă a avut numai 

aprecieri maxime. Activitatea 

antreprenorială a domului 

Gîrmacea a început în anul 

2011, când a înfiinţat un 

magazin online de jucării, pe 

care avea să îl vândă după doi 

ani. Ulterior, şi-a dorit să 

creeze un produs care să îl 

propulseze către piaţa globală 

şi pe care să îl poată îm-

bunătăţi în funcţie de cererile 

acesteia. Aşa s-a născut 

Monitor Backlinks, ins-

trumentul care monitorizează 

link-urile către site-ul personal 

sau al competiţiei, informând 

asupra importanţei acestora 

pentru îmbunătăţirea poziţiei 

în Google. Domnul Gîrmacea 

a explicat că, în cazul pieţelor 

competitive, aceste hyperlink-

uri joacă un rol deosebit de 

important în creşterea vizibili-

tăţii în spaţiul virtual şi situa-

rea unui site pe prima pagină a 

căutării. Îl felicităm pe absol-

ventul nostru pentru reuşita 

deosebită şi îi urăm succes pe 

viitor! 

https://monitorbacklinks.com 

 

Echipa de handbal a USV a 

câștigat Campionatul Euro-

pean Universitar de Hand-

bal 

 

Echipa de handbal masculin a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a câștigat me-

dalia de aur la Campionatul 

European Universitar de 

Handbal care s-a desfășurat la 

Antequera (Spania). După un 

parcurs frumos, cu o înfrân-

gere și patru victorii, învin-

gând în sferturi, cu 26-23, 

echipa Universității Malaga 

(Spania), iar in semifinale 

echipa Universității Mont-

pellier (Franța), cu scorul de 

28-25, echipa Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a câștigat Campionatul Euro-

pean Universitar de Handbal, 

impunându-se în fața echipei 

Universității Duisburg-Essen 

(Germania), în finala care a 

avut loc sâmbătă, 8 iulie, cu 

scorul 23 -22 (14-9).  La fi-

nalul competiției, Cristian 

Tcaciuc, portarul echipei su-

cevene, a fost desemnat cel 

mai bun portar al turneului. 

Reprezentanta României la 

Campionatul European Uni-

versitar de Handbal, antrenată 

de Adrian Chiruț, a fost com-

pusă din: Tcaciuc Cristian, 

Andreica Octavian, Costea 

Cătălin, Bădeliță Ovidiu, Târ-

zioru Ștefan Adrian, Burlacu 

Gabriel, Sandu Mihai, Alexa 

Iulian Daniel, Olariu Andrei 

Marius, Baican Florin Bog-

dan, Usturoi Pavel Adrian, Io-

nasciuc Daniel. Duminică, 9 

iulie, echipa Universității a 

fost întâmpinată, în holul cor-

pului A al USV, de către prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, 

Rectorul USV, alături de care 

s-au aflat prof. univ. dr. Mihai 

Dimian, Prorector cu activi-

tatea științifică al USV, prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu, 

Prorector cu activitatea didac-

tică și asigurarea calității al 

USV, prof. univ. dr. Petru 

Ghervan, Decanul Facultății 

de Educație Fizică și Sport, 

reprezentanți ai conducerii ce-

lorlalte facultăți, studenți pre-

cum și alți suceveni care au 

dorit să fie alături handbaliștii 

USV. Menționăm că echipa de 

8 iulie 2017 
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handbal masculin a Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava s-a aflat la prima 

participare la acest campionat, 

după ce a câștigat Campio-

natul Național Universitar, 

ceea ce a conferit echipei 

noastre dreptul de a reprezenta 

România în competiția 

europeană. Pe tabloul mas-

culin al competiției s-au 

înscris 12 echipe reprezen-

tând: Universitatea din Porto 

(Portugalia), Universitatea din 

Split (Croația), Universitatea 

din Diusburg-Essen (Germa-

nia), Universitatea din Barce-

lona (Spania), Universitatea 

din Montpellier (Franța), 

Universitatea Marmara (Tur-

cia), Universitatea din Rze-

szow (Polonia), Universitatea 

din Basel (Elveția), Universi-

tatea din Minho (Portugalia), 

Universitatea Goethe Frank-

furt (Germania), Universitatea 

din Malaga (Spania) și 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (România). 

Sucevenii antrenați de Adrian 

Chiruț au făcut parte din grupa 

D alături de echipa Universi-

tății Duisburg-Essen din Ger-

mania și cea a Universității 

Marmara din Turcia. 

 

Şcoala Internaţională de 

Vară „Geo-Politica”  

 

Sub auspiciile Consulatului 

General al României din Cer-

năuţi, s-au desfăşurat lucrările 

celei de a XV-a ediţii a Şcolii 

Internaţionale de Vară „Geo-

Politica”, cu tema Trilaterala 

ROMÂNIA – UCRAINA – 

MOLDOVA: diplomaţie, stra-

tegii de securitate, competiti-

vitate, parteneriate, organiza-

tă în parteneriat cu Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava,  Universitatea Naţio-

nală „Yurii Fedkovych” din 

Cernăuţi şi Centrul Regional de 

Cercetare şi Analiză a Riscu-

rilor Transfrontaliere Suceava. 

Ca şi în anii precedenţi, cursu-

rile s-au adresat celor care do-

resc să se specializeze în re-

laţii internaţionale, geopoli-

tică, strategie, cercetare, anali-

ză şi sinteză, activităţi univer-

sitare. Programul de instruire a 

fost susţinut de diplomaţi, ca-

dre universitare şi analişti în 

securitate şi politică externă 

din România, Ucraina şi Re-

publica Moldova, fiind orga-

nizat pe două module de ins-

truire: Modulul I – Trilaterala 

România – Ucraina – Mol-

dova: Diplomaţie şi bună gu-

vernare, 9-14 iulie 2017 - 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava  şi Modulul II 

– Trilaterala România – Ucrai-

na – Moldova: Geopolitică şi 

strategii de securitate, 14-19 

iulie 2017 – Universitatea 

Naţională „Yurii Fedkovych” 

din Cernăuţi. Participanții la 

cursurile Şcolii de Vară au 

efectuat două aplicații practice 

de documentare la obiectivele 

istorice din judeţul Suceava şi 

la cetăţile Kameneţ-Podolski 

şi Hotin. De asemenea, la Cer-

năuți, în ziua de 14 iulie, a fost 

organizată Cafeneaua geo-

politică cu titlul „Rusia și 

războiul cibernetic”. Impli-

carea celor două prestigioase 

universităţi a ridicat ştacheta 

programului de instruire şi 

selecţionării participanţilor 

din România, Ucraina, Repu-

blica Moldova şi Irak. Cursan-

ţii au primit diplome eliberate 

de universităţile partenere din 

Suceava şi Cernăuţi.  

 

 

9-19 iulie 2017 
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Prelungirea duratei de 

acordare a burselor pe 

semestrul al II-lea al anului 

universitar 2016-2017 

 

În conformitate cu prevederile 

Ordinului de ministru nr. 

4104/05.07.2017 și a celui cu 

nr. 4366/13.07.2017, bursele 

de performanță, merit, sociale 

și speciale acordate de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava au fost plătite 

și pe perioada verii pentru 

circa 1500 de studenți bursieri. 

Astfel, prin Hotărârea Sena-

tului USV nr. 86 din 19 iulie 

2017, a fost aprobată pre-

lungirea perioadei de acordare 

a burselor pe semestrul al II-

lea al anului universitar 2016-

2017 până la finalul anului 

universitar, respectiv până la 

finalizarea studiilor pentru 

studenții înmatriculați în ulti-

mul an al ciclurilor de studii de 

licență sau de master, care 

beneficiază de bursă în se-

mestrul al II-lea al anului 

universitar 2016-2017. Calcu-

larea diferenței bursei care 

urmează a fi acordată până la 

30 septembrie se efectuează 

prin raportarea bursei plătite 

până la finalizarea activității 

didactice la numărul de zile 

calendaristice ale perioadei pe 

care a fost acordată și înmul-

țirea valorii astfel obținute cu 

numărul de zile calendaristice 

pentru care se prelungește pe-

rioada de acordare a bursei. 

Aceste diferențe vor fi plătite 

în limita sumelor virate de 

MEN, în acord cu contractul 

instituțional pe anul 2017 și 

eventualele acte adiționale 

aferente. De asemenea, au fost 

propuse o serie de amenda-

mente și completări la Regula-

mentul cadru de acordare a 

burselor și a altor forme de 

sprijin financiar, care a fost 

publicat pe site-ul www.usv.ro 

și s-a aflat în dezbatere publică 

în perioada 14-21 iulie 2017. 

Directorul Biroului pentru 

Europa Centrală și Orien-

tală al AUF, în vizită la 

USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava l-a avut ca 

oaspete pe domnul Mohamed 

Ketata, Directorul Biroului 

pentru Europa Centrală și 

Orientală al Agenției Uni-

versitare a Francofoniei 

(AUF). Vizita a avut loc la 

invitația Centrului de Reușită 

Universitară din cadrul USV 

și a vizat, printre altele, 

întâlnirea directorului AUF la 

București cu colectivul de 

profesori și studenți ai maste-

ratului internațional francofon 

cu dublă diplomă (Suceava-

Chișinău) Teoria și practica 

traducerii, promoția 2017. 

Printre obiectivele prezenței 

domnului Mohamed Ketata la 

Suceava s-a aflat și deschi-

derea unui proiect de amploa-

re, Francofonia în comunitate, 

care urmărește crearea unei 

identități proprii francofoniei 

de la Suceava prin partene-

riatul dintre Biroul Francez, 

Centrul de Reușită Univer-

sitară, școli, autorități ale 

administrației locale și ju-

dețene, instituții economice și 

de cultură. Sanda-Maria Arde-

leanu, profesor universitar 

doctor la Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării din 

cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava, a salutat 

vizita directorului Biroului 

pentru Europa Centrală și 

Orientală al Agenției Univer-

sitare a Francofoniei și a 

declarat că la Suceava fran-

cofonia reprezintă una din 

20 iulie 2017 

 

23-25 iulie 2017 

 

http://www.usv.ro/
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baricadele cele mai serioase 

ale activității în această pe-

rioadă. „Mohamed Ketata este 

o personalitate a lumii fran-

cofone și consideră că fran-

cofonia românească merită 

mult mai multă atenție și 

merită să fie promovată mult 

mai mult decât s-a făcut până 

acum. Mi-a spus că nu înțelege 

de ce există un decalaj atât de 

mare între imaginea României 

din exterior și realitatea ro-

mânească, pentru că România 

este o țară bogată, splendidă, 

cu realități extraordinare, dar 

din păcate acestea nu sunt 

prezentate în exterior”, a spus 

Sanda-Maria Ardeleanu. Prof. 

DHC Sanda-Maria Ardeleanu 

a arătat că pe modelul cola-

borării dintre Facultatea de 

Construcții din Iași și Direcția 

de Drumuri și Poduri Suceava, 

care își are sediul în aceeași 

clădire în care funcționează 

Biroul Francez, se va încerca 

un parteneriat între instituția 

suceveană și diverse specia-

lizări din cadrul USV. „Dom-

nul Ketata a spus o idee foarte 

importantă și în spiritul căreia 

noi vom acționa imediat, în 

colaborare cu Direcția de 

Drumuri și Poduri Suceava. 

Este vorba despre folosirea 

francofoniei ca axă de inserție 

profesională, de formare a 

specialiștilor, pe sistemul în-

vățământului dual, dar și pe 

sistemul stagiilor de specia-

lizare”, a precizat prof. DHC 

Sanda-Maria Ardeleanu. Mo-

hamed Ketata a vorbit despre 

folosirea francofoniei ca axă 

de inserție profesională, de 

formare a specialiștilor, pe 

sistemul învățământului dual, 

dar și pe sistemul stagiilor de 

specializare și a explicat că 

francofonia nu este doar o 

limbă frumoasă, de salon, 

folosită în cultură, în diplo-

mație, ci reprezintă un pu-

ternic centru de interes, de 

formare a specialiștilor și de 

inserție pe piața forței de 

muncă. De asemenea, acesta a 

apreciat dinamismul echipei 

de la universitatea suceveană, 

de la departamentul de limbi și 

literaturi străine, specializarea 

franceză și modul în care 

echipa contribuie la formarea 

de specialiști. Ardeleanu a mai 

arătat că francofonia nu este 

doar un vector de comunicare, 

este și o formă de împărtășire 

a valorilor, care au devenit 

universale. „Francofonia re-

prezintă un puternic centru de 

interes, de formare a specia-

liștilor și de inserție pe piața 

forței de muncă. Noi nu putem 

să ne pierdem francofonia, și 

nu o vom pierde niciodată. 

Mai mult, noi trebuie să o 

fructificăm, să o valorificăm, 

pe această dimensiune econo-

mică, pragmatică europeană și 

mondială pe care ea ne-o 

oferă”, a menționat prof. DHC 

Sanda-Maria Ardeleanu. Doc-

tor al Şcolii Centrale din Paris, 

profesor la Conservatoire Na-

tional des Arts et Métiers şi la 

Université de Rouen, cu o 

îndelungată experienţă univer-

sitară în domeniul cercetării, 

al tehnologiei, al cooperării 

ştiinţifice internaţionale, Mo-

hamed Ketata a preluat funcţia 

de director regional pentru 

pentru Europa Centrală și 

Orientală al Agenției Univer-

sitare a Francofoniei (AUF) la 

data de 1 septembrie 2016.

Apariție editorială la Peter 

Lang 

 

Prestigioasa editură Peter 

Lang din Bruxelles a anunțat 

apariția volumului de traduc-

tologie La traduction sous la 

loupe - Lectures critiques de 

textes traduits  (Traducerea 

sub lupă – Lecturi critice de 

texte traduse), semnat de 

universitara suceveană prof. 

univ. dr. Muguraș Constanti-

nescu, publicat în colecția 

„Nouvelle poétique compara-

tiste”. După cum anunță 

editorii pe coperta a IV-a, vo-

lumul vizează o „lectură cri-

tică a traducerii”, considerată 

ca o formă suplă și liberă de 

critică a textului tradus. 

Această lectură are ca misiune 

să facă distincția între textul 

original și cel tradus și să 

conducă la recunoașterea 

statutului specific al acestuia 

din urmă. Ea implică o analiză 

comparativă între original și 

versiunile lui într-o limbă 

străină, printr-un examen 

complex, care vizează în egală 

măsură micro-textul și macro-

textul și, mai ales, relația 

dintre ele. Autoarea abordează 

problematici diverse, cum ar fi 

traducerea basmului fantastic, 

a textelor de gastronomie, a 

celor ironice, aforistice sau 

poetice. Sunt abordate tra-

duceri canonice și retraduceri, 

autotraducerea ascunsă, sunt 

analizate vocea și conștiința 

traducătorului așa cum apar 

27 iulie 2017 
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ele în paratext. Corpusul de 

studiu cuprinde texte traduse 

din Flaubert, Maupassant, 

Brillat-Savarin, Grimm, Pe-

rrault, Voronca, Fondane, 

Bruckner, Jean, Cioran, 

Aubert de Gaspé, analizate în 

funcție de contextul în care au 

fost elaborate și de men-

talitatea traductivă a epocii. 

După cum spune traductologul 

Lance Hewson de la Uni-

versitatea din Geneva, „cartea 

aceasta erudită” constituie o 

„privire nouă asupra traducerii 

și se dezvăluie cititorilor ca o 

cercetare pasionantă și apro-

fundată”. Acest studiu a apărut 

în perioada în care la Fa-

cultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării a avut loc sus-

ținerea examenului de diser-

tație a primei generații de 

absolvenți a masteratului de 

traductologie francofon, inte-

național cu diplomă dublă, 

acordată de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și de către Universitatea de 

Stat din Moldova, Chișinău. 

Această fericită coincidență 

constituie încă un pas în 

afirmarea pe plan național și 

internațional a școlii de tra-

ductologie din USV, în as-

pirația ei către excelență.  

 

Conferința Discurs critic și 

variație lingvistică, ediția a 

VII-a 

 

Înscrisă în proiectul Centenar 

(Societatea românească în anii 

Marii Conflagrații), ediția a 

șaptea a conferinței DCVL, 

dedicată prioritar doctoran-

zilor, a deschis seria de mani-

festări închinate Marii Uniri 

de la 1918. Participanţii au 

dezbătut subiecte referitoare la 

consecințele primului război 

mondial, sub un unghi puțin 

abordat în cultura românească: 

războiul și Marea Unire ca 

evenimente reflectate în dis-

curs. Centrată asupra memo-

riei oamenilor, locurilor și 

lucrurilor, asupra limbii ro-

mâne și a situației acesteia în 

urmă cu 100 de ani, asupra 

literaturii române ca depozitar 

al memoriei acestor eveni-

mente și asupra faptelor isto-

rice evaluate din perspectiva 

martorilor de atunci și a 

specialiștilor de azi, conferința 

DCVL 2017 a vizat explorarea 

unor aspecte complexe, printr-

o cercetare (inter)națională, 

care va deschide noi direcții de 

investigare pentru anii ur-

mători. Profesorii, masteranzii 

şi doctoranzii USV și din alte 

centre universitare au susținut 

și argumentat rezultatele 

propriilor cercetări, s-au 

întâlnit cu alţi specialiști din 

domeniu și au profitat de 

oportunitatea de a dezbate su-

biectele pentru care au optat. 

Cele mai bune lucrări au fost 

publicate în volum și într-o 

revistă cu recunoaștere 

internațională - Meridian 

critic - astfel încât să se 

asigure diseminarea rezul-

tatelor cercetării și vizibili-

tatea acestora.    

 

Legislație 

 

Legea nr.158/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituţii 

de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în 

vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală din România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.515 din data de 4.07.2017. 

 

Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 30 iunie 2017.  
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Ordinul nr. 4104/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 05 iulie 2017. 

 

Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și 

a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 11 iulie 2017.  

 

Ordinul nr. 3873/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului 

pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 

din 11 iulie 2017. 

 

Contractul colectiv de muncă la Nivel de Grup de Unități din Sectorul de Activitate „Învățământ 

Superior”, înregistrat la M.C.P.D.S. - D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea V nr. 3 din 07 iulie 2017, în vigoare de la 7 iulie 2017. 

 

Ordinul nr. 4366/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 19 iulie 2017.  

 

Hotărârea de Guvern nr. 512/2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017 

Ordonanța de Guvern nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017. 

Ordinul nr. 4218/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 

3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 

psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 25 

iulie 2017. 

 

Ordonanța nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 25 iulie 2017.  

 

Legea nr. 188/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 25 iulie 2017.  

 

Legea nr. 179/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 

din 20 iulie 2017.  

 

Ordonanța de urgență nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 

educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

644 din 07 august 2017.  

 

Hotărârea nr. 577/2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite 

absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii 
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universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 

din 16 august 2017.  

 

Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de 

pretutindeni în învățământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata 

taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 

începând cu anul școlar 2017-2018 și a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni 

în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, 

dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 

2017-2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 02 august 2017.  

 

Ordonanța de urgență nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 07 august 2017.  

 

Ordonanța de urgență nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 07 august 2017.  

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 85/ 7 iulie 2017 cu privire la aprobarea modificării anexei Hotărârii Senatului nr. 5 

/19.01.2017  privind criteriile specifice de admitere ale facultăților prin actualizarea criteriilor 

specifice de admitere în cadrul Facultății de Științe ale Educației.  

Hotărârea nr. 86/ 19 iulie 2017 cu privire la aprobarea prelungirii duratei de acordare a burselor 

pe semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 87/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

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

anului universitar 2016 – 2017. 

Hotărârea nr. 88/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea înființării Societății antreprenoriale pentru 

studenți (StudSA-USV) și a Regulamentului de organizare și funcționare al Societății 

antreprenoriale pentru studenți (R67). 

Hotărârea nr.89/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea modificării organigramei sistemului 

academic USV și a organigramei sistemului de management al USV. 

Hotărârea nr. 90/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui nou 

program de studii universitare de licență în cadrul Facultăţii de Științe ale Educației. 

Hotărârea nr. 91/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

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

Hotărârea nr. 92/ 27 iulie 2017 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei prof.univ.dr. 

Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU, pentru anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 93/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (R37). 

Hotărârea nr. 94/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de autoevaluare în 

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

Inginerie Mecanică din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management.  
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Hotărârea nr.95/ 27 iulie 2017 cu privire la aprobarea acordării unei burse în valoare de 45000 

lei echipei de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

Hotărârea nr. 96/ 27 iulie 2017 privind aprobarea ca doamna Olimpia MITRIC să îşi desfăşoare 

activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio - 

Umane). 

Hotărârea nr. 97/ 27 iulie 2017 privind aprobarea ca doamna Georgiana Gabriela CODINĂ să îşi 

desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Aplicate și Inginerești). 

Hotărârea nr. 98/ 27 iulie 2017 cu privire la menținerea calității de titular a domnului  prof. univ. 

dr. ing. Adrian GRAUR, pentru anul universitar 2017-2018. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 60 / 07 iulie 2017 cu privire la aprobarea înlocuirii responsabilului de casierie pentru 

Facultatea de Drept și Științe Administrative. 

Hotărârea nr. 61 /11 iulie 2017 cu privire la aprobarea formularelor pentru contractele de 

închiriere, în vederea cazării studenților români, studenții străini și a studenților sportivi în 

căminele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Hotărârea nr. 62 /11 iulie 2017 cu privire la completarea formularelor pentru Contractele de 

studii, valabile începând cu anul universitar 2017-2018, aprobate prin Hotărârile Consiliului de 

Administrație nr. 36 din 30.05.2017 și nr. 45 din 06.06.2017. 

Hotărârea nr. 63 /14 iulie 2017 cu privire la aprobarea includerii disciplinelor de limbă străină în 

planurile de învățământ ale programelor de studii de licență.  

Hotărârea nr. 64 /18 iulie 2017 cu privire la stabilirea salariilor de bază în conformitate cu 

prevederile Legii nr.153/2017.  

Hotărârea nr. 65 /18 iulie - cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare pentru anul 

universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 66 /18 iulie 2017 cu privire la aprobarea acordării unor burse sociale ocazionale 

pentru maternitate. 

Hotărârea nr. 67 /25 iulie 2017 cu privire la aprobarea actualizării valorii investiției în vederea 

reabilitării Terenului de Sport al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.   

Hotărârea nr. 68 /06 august 2017 cu privire la înlocuirea casierului desemnat pentru sesiunea de 

admitere septembrie 2017 în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative. 

Hotărârea nr. 69 / 08 august 2017 cu privire la implementarea modificărilor introduse în Codul 

Muncii. 
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