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Final de sezon 

 

Clubul Sportiv Universitar Su-

ceava a încheiat sezonul 2016/ 

2017 cu o victorie de pal-

mares. În ultima etapă din 

play-out-ul pentru menținerea 

în Liga Națională de handbal 

masculin, echipa antrenată de 

Adi Chiruț și Iulian Andrei s-a 

impus în fața celor de la CSM 

Satu Mare cu scorul de 35-26, 

într-un joc desfășurat în sala 

LPS. Formația ardeleană a 

condus după primele zece mi-

nute de joc cu scorul de 6-4, 

dar universitarii au întors re-

zultatul pe finalul reprizei și 

au intrat la pauză cu un avantaj 

de trei goluri 17-14. Pe fondul 

reușitelor lui Preda, Baican și 

Târzioru, handbaliștii suce-

veni s-au distanțat pe par-

cursul reprizei secunde la no-

uă goluri, scor 35-26. Clubul 

Sportiv Universitar Suceava: 

C. Tcaciuc, Duman – Preda (8 

goluri), Baican (7 goluri), Târ-

zioru (6), Sipka (2), Burlacu 

(2), Ciubotariu (2), Șoldă-

nescu (2), Costea (2), Mitrea 

(1), Puljizovic (1), Petrea (1), 

Alexa (1), C. Bursuc și Olariu. 

Antrenori: Adi Chiruț și Iulian 

Andrei. Începând cu sezonul 

2017-2018 Clubul Sportiv 

Universitar din Suceava va 

participa în campionat cu două 

echipe de handbal masculin, 

una în Liga Zimbrilor și cea-

laltă în Divizia A. Echipa de 

handbal masculin a Universi-

tății „Ștefan cel Mare” din Su-

ceava va participa, în perioada 

1-8 iulie 2017 la Campionatul 

European Universitar, compe-

tiție care va aduna la Malaga 

un număr de 12 echipe. 

 

CSU Suceava a cucerit bron-

zul național 

 

CSU Suceava a cucerit meda-

liile de bronz la turneul final al 

Campionatului Național de 

handbal masculin pentru ju-

niori IV, desfășurat la Bacău, 

într-o competiție care a reunit 

la start 16 echipe calificate din 

țară la categoria 12-13 ani. 

Echipa antrenată de Vasile 

Boca a câștigat grupa din care 

a făcut parte cu doua victorii și 

un rezultat de egalitate: 25-20 

cu Minaur Baia Mare, 30-13 

cu HC „Adrian Petrea” Reșița, 

respectiv 21-21 cu CSM Plo-

iești. Echipa suceveană a 

evoluat apoi în grupele prin-

cipale, unde a bifat alte doua 

victorii: 27-23 cu CS Știința 

Municipal Bacău și 28-13 cu 

Olimpic Mizil. În semifinale, 

trupa lui Vasile Boca a dat 

peste HCM Torok Râmnicu 

Vâlcea, adversar în fața căruia 

a pierdut cu scorul de 23-26, la 

finalul unui meci cu foarte 

multe ratări și greșeli în apă-

rare din partea universitarilor. 

Micii handbaliști suceveni nu 

s-au intors însă cu mâna goală 

de la Bacău, reușind să 

cucerească medaliile de bronz, 

după ce s-au impus în finala 

mică, cu 24-13, în fața 

gazdelor de la CS Știința 

Municipal. La final, CSU Su-

ceava a pus mâna și pe două 

dintre premiile speciale acor-

date de Federația Română de 

Handbal. Daniel Stanciuc a 

fost declarat cel mai bun apă-

rător, iar Alexandru Reuț a 

fost desemnat cea mai buna 

extremă stânga. „Este o per-

formanță foarte bună pentru 

noi. A fost un turneu final 

extrem de disputat, la sfârșitul 

Evenimente  

1 iunie 2017 
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căruia titlul de campioană 

națională a fost câștigat de 

CSM București, un club pu-

ternic, care investește mult la 

nivelul juniorilor. Am avut o 

șansă bună să disputăm finala 

mare, dar, din păcate, ne-a 

costat forma slabă din 

semifinala cu Vâlcea. Baieții 

au reușit totuși să se mo-

bilizeze foarte bine în finala 

mică și îi felicit pentru că au 

reușit să-și îndeplinească 

obiectivul pentru acest sezon: 

clasarea pe podiumul națio-

nal”, a declarat antrenorul 

Vasile Boca. CSU Suceava a 

mizat pe următorul lot: Dan 

Gaspar, Alexandru Balașa, 

Ștefan Leonte – portari, Se-

bastian Spătariu, Rareș 

Florescu, Ștefan Neagu, Ale-

xandru Reuț, Claudiu Stejar, 

Daniel Stanciuc, Emilian 

Huțuleac, Cătălin Zarițchi, 

Matei Botezat, David Duman, 

Matei Bejenariu și Teodor Ilu-

ca – jucători de câmp. Proiec-

tul „Readucerea handbalului 

în școală”, coordonat de către 

prof. univ. dr. Petru Ghervan, 

decanul Facultății de Educație 

Fizică și Sport din cadrul 

USV, a luat naștere în anul 

2014, în parteneriat cu Școala 

„Ion Creanga”, iar în acest 

moment, CSU Suceava are 60 

de copii legitimați la patru 

categorii de vârstă. 

Concursul de interpretare 

„Fancy fiesta à la française” 

 

Cu scopul de a încuraja învă-

ţarea limbilor străine şi, mai 

ales, de a milita pentru tole-

ranţă culturală în spaţiul 

european, Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării din 

cadrul Universității „Ştefan 

cel Mare” din Suceava a orga-

nizat în Auditorium-ul 

„Joseph Schmidt” cea de-a 

VIII-a ediţie a Concursului de 

interpretare de cântece „Fancy 

fiesta à la française”. Au urcat 

pe scenă treisprezece grupuri 

de copii şi adolescenţi ta-

lentaţi, de la următoarele ins-

tituţii şcolare: Colegiul de Ar-

tă „Ciprian Porumbescu”, Su-

ceava (profesor coordonator 

Iulia Buraciuc), Colegiul Na-

ţional „Mihai Eminescu” din 

Suceava (profesori coor-

donatori Daniela-Irina Me-

lisch, Felicia Vranău, Cristina 

Hetriuc şi Letiţia Costache), 

Școala Gimnazială Basarabi – 

Preuteşti (profesori coor-

donatori Adina Popa şi Delia 

Rusu), Școala Gimnazială 

„Ion Irimescu” Fălticeni 

(profesori coordonatori Anca 

Nastasă şi Maria Luncănița), 

Școala gimnazială „Nicolae 

Popinceanu” Mihoveni (pro-

fesor coordonator Claudia 

Vornicu), Școala Gimnazială 

Oniceni, (profesori coordo-

natori Iulia Samson şi Maria 

Cucoş), Școala Gimnazială 

Todirești (profesori coordo-

natori Lăcrămioara Cocîrlă şi 

Denisa Catrinescu), Școala 

Gimnazială Vereşti (profesori 

coordonatori Maria Tatiana 

Purice şi Nicoleta Bimokono) 

şi Școala Gimnazială Zvo-

riștea (profesori coordonatori 

Daniela Ciornei, Iustin Florin 

Rusu şi Sfichi Dorina). În 

acest an, l’Association Se-

vriolaine d’Aide et de Partage 

din Sevrier (Franţa) a fost din 

9 iunie 2017 
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nou un partener de nădejde al 

universităţii sucevene, nu 

numai prin premiile puse la 

dispoziţia organizatorilor, ci şi 

prin prezenţa, în juriu, a lui 

Jean-Marie Cardinet şi Jamel 

Ouhmich. Inspectoratul Şcolar 

al Judeţului Suceava, repre-

zentat de insp. Constantin 

Tiron, a sprijinit, de asemenea, 

organizarea acestui eveni-

ment. Premiul I a fost 

adjudecat de Elevii Școlii 

Gimnaziale Todirești. 

 

Orientation trip pentru 

studenții Erasmus + ai USV 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a organizat 

tradiționala aplicație practică 

pentru studenții din cadrul 

programului Erasmus+ care au 

studiat în acest semestru la 

Suceava. Timp de trei zile, 

studenți din Armenia, Franța, 

Grecia, Italia, Maroc, Portu-

galia, Slovenia, Spania și 

Turcia au putut vizita unele 

din cele mai frumoase și mai 

puțin cunoscute zone al 

României, inclusiv Parcul 

Național Călimani (PNC). 

Programul interactiv pregătit 

de organizatori în colaborare 

cu echipa PNC a cuprins, 

printre altele, refacerea 

marcajelor din cadrul Re-

zervației științifice de jnepeniș 

cu pinus cembra, vizitarea 

Rezervației naturale Tinovul 

Mic din Șaru Dornei, activități 

ecvestre la Centrul de vizitare 

al PNC și o degustare de 

produse locale. Studenții au 

fost primiți de către domnul 

ing. Basarab Bîrlădeanu, 

directorul PNC, iar pe tot 

parcursul activităților ei au 

beneficiat de ghidajul, 

sprijinul tehnic și explicațiile 

profesioniste oferite de echipa 

PNC. Totodată, membrii 

grupului USV, din care a făcut 

parte și domnul lector univ. dr. 

Codruț Șerban, ranger 

voluntar al PNC și inițiatorul 

parteneriatului între USV și 

PNC, au avut ocazia de a 

împărtași experiențele din 

cadrul programului Erasmus+ 

în minunata atmosferă din 

jurul unui foc de tabără orga-

nizat de PNC pentru oaspeți, 

sâmbătă, 10 iunie, chiar la 

aniversarea a 17 ani de la înfi-

ințarea Parcului. Aplicația 

9-11 iunie 2017 
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practică a mai cuprins și o 

deplasare în zona Lacului 

Colibița, o vizită la Muzeul 

Oului de la Vama, unde stu-

denții au asistat la demons-

trații de pictură pe ou, precum 

și la Mănăstirea Voroneț. An 

de an, aceasta activitate devine 

o lecție complexă de istorie, 

cultură și civilizație, pe care 

studenții incoming Erasmus+ 

o fructifică în cele mai 

frumoase cadre naturale și în 

mijlocul celor mai reprezen-

tative experiențe pe care zona 

și țara noastră le pot oferi.     

 

Universitari suceveni în 

comisiile CNATDCU 

 

Ministerul Educației Naționa-

le a publicat două ordine 

deosebit de importante pentru 

funcționarea eficientă și la 

înalte standarde de calitate a 

învățământului superior din 

România: Ordinul 3990/2017 

privind componența nominală 

a comisiilor de contestații ale 

Consiliului Național de Ates-

tare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare și 

Ordinul nr. 3991/2017 privind 

componența nominală a Con-

siliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certi-

ficatelor Universitare. Condu-

cerea Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava salută 

numirea a patru membri ai Al-

ma Mater Sucevensis în 

comisii de specialitate, după 

cum urmează: Prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, Rectorul 

USV, a fost numit președinte 

al Comisiei de contestații 

pentru Electronică, Comuni-

cații și Nanotehnologie; Prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu, 

Prorector cu activitatea didac-

tică și asigurarea calității, a 

fost numit președinte al Comi-

siei de contestații pentru Filo-

logie; Prof. univ. dr. Mihai 

Dimian, Prorector cu ac-

tivitatea științifică, a fost 

numit președinte al Comisiei 

de Electrotehnică, Comunica-

ții și Nanotehnologii; Prof. 

univ. dr. ing. Laura Bouriaud, 

a fost numită membru în 

Comisia de Ingineria resurse-

lor animale și vegetale. Aceste 

numiri reprezintă o nouă con-

firmare a calității corpului 

profesoral al USV și a re-

zultatelor excepționale obți-

nute în domeniul cercetării și 

inovării pe parcursul ultimilor 

ani.

 

Lansare de carte 

 

Consiliul Judeţean Suceava, 

prin Centrul Cultural „Bu-

covina” - Centrul pentru Con-

servarea şi Promovarea Cul-

turii Tradiţionale, în parte-

neriat cu Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, a 

organizat în Sala de lectură a 

Bibliotecii USV (Corp E), 

lansarea ultimelor două vo-

lume din monografia profe-

sorului universitar bucovinean 

Leca Morariu intitulată 

„Iraclie şi Ciprian Porumbes-

cu”, personalităţi de seamă ale 

culturii româneşti din sec. al 

XIX-lea. A fost prima apariţie 

editorială a monografiei com-

plete, realizată sub îngrijirea 

savantă a muzicologului dr. 

Vasile Vasile, profesor uni-

versitar cu un palmares profe-

sional impresionant, membru 

al Uniunii Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România. 

Lansarea s-a făcut în prezenţa 

prestigiosului muzicolog, care 

12 iunie 2017 
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a susţinut o microconferinţă, 

ilustrată muzical cu piese din 

creaţia compozitorului Cipri-

an Porumbescu, interpretate 

de maeştri ai artei muzicale 

româneşti în cadrul ediţiilor 

anterioare ale Festivalului 

European al Artelor „Ciprian 

Porumbescu”. Referinţe asu-

pra cărţii au fost prezentate de 

conf. univ. dr. Claudia Costin, 

director al Departamentului 

Limba şi Literatura Română şi 

Ştiinţele Comunicării din 

cadrul USV, şi muzicolog dr. 

Constanţa Cristescu, consul-

tant artistic la Centrul Cultural 

„Bucovina”.    

 

Expoziție de carte  

 

Biblioteca Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat expoziţia de carte 

intitulată „167 de ani cu 

Eminescu”, în Holul Central al 

USV, corp A. Expoziția a avut 

în vedere volume semnate de 

către marele poet sau dedicate 

acestuia. Invitaţii speciali ai 

manifestării: conf. univ. dr. 

Daniela Petroşel, prodecan al 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării (FLSC), conf. 

univ. dr. Mariana Boca şi conf. 

univ. dr. Vasile Ilincan. În 

cadrul evenimentului, stu-

denţii Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării au 

recitat din poezia emines-

ciană, dar şi din propriile 

creaţii. 

Premii pentru USV la BUR-

SA NAŢIONALĂ A 

INVENŢIILOR 

ROMÂNEŞTI 

 

O delegație condusă de prof. 

dr. ing. Valentin Popa, Rector 

al USV, a participat la prima 

ediție a „Bursei Naţionale a 

Invenţiilor Româneşti”, orga-

nizată de Ministerul Cercetării 

și Inovării, în parteneriat cu 

Camera Deputaților și cu 

Camera de Comerț și Industrie 

a României, la Palatul Par-

lamentului. La eveniment au 

participat 40 de expozanți 

(universități, institute de cer-

cetare și firme), cu brevete 

premiate în 2016 la saloanele 

internaționale de inventică. În 

cadrul evenimentului, Minis-

terul Cercetării și Inovării a 

15 iunie 2017 
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acordat o Diplomă de apre-

ciere Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, fiind pre-

miate următoarele invenții: 

Actuator electrochimic hibrid 

– autori: Cernomazu Dorel, 

Milici Mariana Rodica, Milici 

Laurențiu Dan, Romaniuc Ilie, 

Ungureanu Constantin, Tanța 

Ovidiu; Actuator solar – 

autori: Cernomazu Dorel, 

Mandici Leon, Graur Adrian, 

Sorea Nicolae, Nițan Ilie, 

Milici Laurențiu Dan, Milici 

Mariana Rodica, Rață Mihai, 

Prodan Cristina, Romaniuc 

Ilie, Buzduga Corneliu; Motor 

rotativ cu ardere internă – 

autori: Ioan Mihai, Elena Da-

niela Olariu. Delegația USV a 

fost formată din: prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, prof. univ. 

dr. ing. L. Dan Milici, ș.l. dr. 

ing. Elena Olariu, ș.l. dr. ing. 

Constantin Dulucheanu și ș.l. 

dr. ing. Constantin Ungurea-

nu.  

 

 „Eminescu în limbile lumii. 

Traduceri, receptare critică 

și academică (II)”, masă 

rotundă internațională 

organizată de Lectoratul de 

limbă română al USV de la 

Cernăuți 

 

Lectoratul de Limbă Română 

al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în par-

teneriat cu Centrul de Studii 

Românești (ambele instituții 

din cadrul Universității Națio-

nale „Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuți) au organizat în 

Salonul verde al Universității 

cernăuțene cea de-a doua edi-

ție a mesei rotunde interna-

ționale „Eminescu în limbile 

lumii: traduceri, receptare 

critică și academică”. În 

introducere, Gina Puică, titu-

lara Lectoratului, a reamintit și 

argumentat tematica aleasă 

pentru această masă rotundă. 

Plecând de la constatarea că 

discuțiile despre Eminescu se 

cantonează adesea la destinul 

românesc al operei, gazda 

evenimentului a reliefat nece-

sitatea considerării mai atente 

a receptării în alte spații a 

operei poetului național român 

(tradus în peste 80 de limbi) și 

a insistat asupra importanței 

simbolice a orașului de desfă-

șurare a evenimentului: Cer-

năuți, orașul lui Eminescu și 

un oraș de interferențe, prin 

excelență multicultural. Tot în 

deschiderea evenimentului, 

Eleonora Moldovan, consul 

general al României la Cernă-

uți, a vorbit în calitate de 

diplomat, de istoric, dar și de 

persoană cunoscătoare a celor 

două spații, românesc și ucra-

inean, pledând pentru mai 

buna cunoaștere reciprocă a 

celor două popoare vecine, 

strâns legate prin numeroase 

fapte de cultură din prezent și 

din trecut. În continuarea eve-

nimentului, scriitoarea, jur-

nalista și traducătoarea suce-

veană Doina Cernica a pre-

zentat o comunicare despre 

traducătorii eminescieni pe 

care i-a întâlnit de-a lungul 

anilor la Suceava, Botoșani și 

Cernăuți, proveniți din spații 

foarte diverse (slav, turcesc, 

grecesc, chilian etc.). Raluca 

Dimian, lector univ. dr. la 

Departamentul de Limbi și 

Literaturi străine al Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

23 iunie 2017 

 



 

 
iunie 2017 / info USV /  

Suceava, a făcut o expunere 

detaliată a traducerilor din 

poezia lui Eminescu în limba 

germană, iar Muguraș Cons-

tantinescu, prof. univ. dr. în 

cadrul aceluiași departament 

al USV, a comunicat în jurul 

traducerii lui Eminescu în 

limba franceză. Venit de la 

Universitatea din Granada 

(Spania), unde este profesor, 

Enrique Nogueras, traducător 

din portugheză și română în 

spaniolă, a făcut un istoric al 

traducerilor din poezia și 

proza lui Eminescu în limba 

spaniolă. Menționăm că En-

rique Nogueras a fost distins la 

Ipotești, în cadrul festivităților 

din 15 iunie 2017, cu Premiul 

pentru traducerea și promova-

rea operei eminesciene, pentru 

traducerea și publicarea, în 

2016, la o editură spaniolă, a 

prozei eminesciene. În înche-

ierea manifestării, Gina Puică 

și scriitorul Vasile Tărâțeanu, 

membru de onoare al Aca-

demiei Române, președintele 

Centrului Român „Eudoxiu 

Hurmuzachi”, au încercat un 

bilanț de parcurs al celor două 

ediții ale acestui eveniment, a 

cărui tematică se arată inepui-

zabilă. Evenimentul a fost 

unanim salutat de public și de 

invitați ca fiind unul care a 

permis deschiderea spre agora 

a microcosmosului academic.  

 

Stagiu de formare continuă 

pentru profesorii de Istorie 

și de Limba română din 

nordul Bucovinei (Ucraina) 

 

La Centrul pentru Pregătire 

Continuă al Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

situat în orașul Vatra Dornei, a 

avut loc un Stagiu de formare 

continuă pentru profesorii de 

Istorie și de Limba română din 

nordul Bucovinei (Ucraina), 

sub coordonarea prof. univ. dr. 

Ștefan PURICI, prorector cu 

Imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană al USV. Cursurile 

au fost organizate la solici-

tarea Institutului Postuniver-

sitar de Perfecționare a Cadre-

lor Didactice din Regiunea 

Cernăuți, reprezentat în cadrul 

stagiului de doamna Lilia 

Hovornean, profesor metodist, 

și a Centrului Cultural Român 

„Eudoxiu Hurmuzachi” din 

Cernăuți, reprezentat de 

profesorul Arcadie Moisei, 

inspector-şef al Departamen-

tului pentru Învăţământ. 

Stagiul s-a derulat în cadrul 

Acordului de colaborare între 

USV și Institutul de Per-

fecționare din Cernăuți, înche-

iat în februarie 2015, și în 

conformitate cu acțiunile pre-

văzute în Programul de 

activități pentru anii 2015-

2018. La stagiu au participat 

cadre didactice din învăță-

mântul preuniversitar, 16 de 

limba și literatura română și 

14 de istorie, din școlile cu 

predare în limba română din 

regiunea Cernăuți. Acesta a 

debutat cu un curs comun 

intitulat Istorie și civilizație 

românească în context euro-

pean susținut de prof. univ. dr. 

Rodica NAGY și prof. univ. 

dr. Ștefan PURICI. Programul 

de formare a continuat cu alte 

patru cursuri structurate pe 

două module de studiu, istorie 

și filologie, susținute în paralel 

de cei doi lectori menționați 

anterior: Dezbateri istoriogra-

fice contemporane: între fapte 
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și mituri, Istoria Bucovinei: 

perspective de abordare și 

Dinamica lexicului românesc: 

teorie și aplicații didactice și 

Normele limbii române lite-

rare. Prezent și perspective. 

De asemenea, lectorii și 

cursanții au interacționat în 

cadrul discuțiilor privitoare la 

curricula pentru cele două 

discipline, noile abordări di-

dactice, modalități de predare 

și evaluare tradiționale și 

moderne, statutul cadrului di-

dactic în România și Ucraina 

etc. Stagiul de formare or-

ganizat de USV a cuprins și o 

aplicație practică la câteva 

dintre obiectivele istorice și 

turistice din județul Suceava, 

cursanții deplasându-se la 

Mănăstirea Moldovița, Mu-

zeul Oului din Vama și la 

Muzeul de Științe ale Naturii 

și Cinegetică din Vatra Dor-

nei. Considerând că într-o 

plină criză de identitate națio-

nală și europeană rolul 

comunității academice dintr-o 

anumită regiune devine esen-

țial, USV își asumă poziția de 

mediator în contextul noilor 

realități din mediul socio-

politic, cultural și educațional, 

dar și de formator pentru 

colegii cadre didactice din alte 

instituții de învățământ de 

dincolo de granițe. Totodată, 

prin astfel de activități, USV 

îşi propune să consolideze 

legăturile cu etnicii români din 

nordul Bucovinei.  

 

USV la Salonul Interna-

ţional al Invenţiilor, Cerce-

tării, Inovării şi Trans-

ferului Tehnologic din Iaşi 

 

La cea de a XXI-a ediţie a 

Salonului Internaţional al In-

venţiilor, Cercetării, Inovării 

şi Transferului Tehnologic, 

organizată de Universitatea 

Tehnică Ghorghe Asachi din 

Iaşi şi Institutul Naţional de 

Inventică din Iaşi, au fost 

expuse şi prezentate 220 de 

invenţii. Facultatea de In-

ginerie Alimentară din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a par-

ticipat la acest Salon cu 11 

exponate, 10 dintre acestea 

fiind răsplătite cu cea mai 

înaltă distincţie, Medalia de 

aur. De asemenea, USV a 

primit Medalie de aur şi 

Diploma de excelenţă pentru 

întreaga activitate, ca pro-

motor al inventicii româneşti. 

Colectivul de inventatori a 

mai fost răsplătit cu Diplome 

de excelenţă şi cupe. Lista 

completă a invenţiilor me-

daliate: Sistem de măsurare 

piezo-termic (Gheorghe Gutt, 

Valentin Popa) – invenţia se 

referă la un detector destinat 

transformării intensităţii ra-

diației electromagnetice de 

joasă frecvență din mediul 

ambiant într-o variaţie pro-

porţională de frecvență a unui 

circuit oscilant, frecvenţa fiind 

măsurată cu o sensibilitate 

deosebit de ridicată pe cale 

piezo-termică; Avertizor de 

radiaţii electro magnetice de 

joasă frecvenţă (Gheorghe 

Gutt, Valentin Popa, Cristian 
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Florin-Alexuc) – Mijloc elec-

tronic de protecţie a muncii, 

capsulat, portabil şi de dimen-

siuni mici, destinat personalu-

lui care lucrează în medii cu 

radiație electromagnetică de 

joasă frecvență, de intensitate 

mare şi medie. Depăşirea ni-

velului intensităţii radiaţiei 

electromagnetice permise este 

semnalizată sonor şi luminos; 

Panou de ecranare electro-

magnetică (Amariei Sonia, 

Gutt Gheorghe, Gutt Andrei) - 

Panoul foloseşte inele de cu-

pru în scurtcircuit pentru joasă 

frecvenţă, plase din material 

compozit şi un număr mare de 

circuite electromagnetice os-

cilante pasive de tip L-C pen-

tru ecranarea radiaţiilor 

electromagnetice de inaltă 

frecvenţă; Video-spectrome-

tru (Gheorghe Gutt, Sonia 

Gutt, Todirică Florin-Sorin, 

Andrei Gutt) - Aparat destinat 

determinarii compoziţiei chi-

mice elementale, prin spec-

trometrie de emisie atomică, a 

unui cordon de sudură sau a 

pereţilor unui rost de tăiere 

termică, realizate pe şi în 

metale, prin procedee elec-

trice, cu gaze sau cu laser. 

Spectrometrul poate fi folosit 

şi pentru determinarea com-

poziţiei chimice a unor ma-

teriale metalice topite, a com-

poziţiei şarjelor de furnal şi de 

convertizare precum şi pentru 

determinarea compoziţiei chi-

mice a gazelor fierbinţi re-

zultate la explozii cu timpi de 

desfăşurare din domeniul mili-

secundelor; Bikes walking 

assist device (Gheorghe Gutt, 

Valentin Popa) - invenția se 

referă la un sistem electronic 

de măsurare precisă a vitezei, 

a accelerației şi intensităţii 

frânării unei biciclete. Toate 

informaţiile sunt corelate pre-

cis cu harta electronică GPS a 

traseului parcurs de biciclist. 

Același sistem permite 

înregistrarea și stocarea infor-

maţiilor despre nivelul șocului 

la o frânare bruscă sau la un 

impact frontal al bicicletei cu 

un alt corp static sau în 

mișcare; Procedeu şi mașină 

automată pentru fabricat 

cepuri de corecţie (Gheorghe 

Gutt) - Maşină automată 

pentru fabricarea cepurilor de 

corecţie destinate înlocuirii 

nodurilor negre căzătoare din 

cherestea în scopul înobilării 

acesteia. Echipamentul inclu-

de şi sistemul de debitare 

automată; Maşină automată 

pentru fabricarea cepurilor 

de corecţie (Gheorghe Gutt , 

Andrei Gutt, Sonia Amariei) – 

Invenţia se referă la o maşină 

automată destinată fabricării 

unor cepuri de corecție a no-

durilor negre căzătoare din 

cherestea, având grosimi cu-

prinse între 5 și 10 mm şi 

diametre cuprinse între 10 și 

55 mm, pasul standardizat 

între diametre fiind din 5 în 5 

mm și având una din laturile 

plane teșită la 1,5x450. Mini 

strung orizontal automat 

pentru fabricarea cepurilor 

de corecție de lemn 

(Gheorghe Gutt) – Echipa-

ment complet automat, de 

înaltă productivitate, destinat 

fabricării cepurilor de corecţie 

de lemn, destinate înlocuirii 

nodurilor negre căzătoare din 

cherestea în vederea înno-

bilării acesteia. Aparat 

pentru determinarea auto-

mată a permeabilităţii mem-

branelor la lichide apoase 

(Sonia Amariei, Gheorghe 

Gutt, Liliana Norocel, Roxana 

Puşcăşelu) – Aparatul repre-

zintă un mijloc de investigare 

important pentru determinarea 

automată a permeabilităţii la 

lichide apoase a membranelor 

care stau la baza fabricarii 

paharelor comestibile. Device 

for determining food aniso-

tropy (Amariei Sonia, Gutt 

Gheorghe, Oroian Mircea – 

Adrian, Sănduleac Elena, 

Pădureţ Sergiu) - Dispozitiv 

optoelectronic care permite 

măsurarea anizotropiei produ-

selor alimentare solide şi se-

misolide, vâscoelastice şi vâs-

coplastice, în timpul solicitării 

progresiv crescătoare a aces-

tora, în condiţii de termo-

statare avansată, cu un tex-

turometru electronic.  
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Olimpiada Națională a Eco-

nomiștilor în Formare 

 

Facultatea de Științe Econo-

mice și Administrație Publică 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

găzduit faza finală a Olimpi-

adei Naționale a Economiș-

tilor în Formare, ediția 2017. 

Această competiție, organi-

zată anual începând cu anul 

2006, reunește studenți de la 

toate facultățile de economie 

din România, într-o întrecere a 

minților inteligente și inovati-

ve. Concursul a constat în ela-

borarea unei lucrări științifice 

și prezentarea ei în plen, în 

față comisiei de jurizare și a 

celorlalți competitori. Faculta-

tea de Științe Economice și 

Administrație Publică a fost 

pentru a treia oară gazdă a 

acestei competiții, organizată 

în parteneriat cu AFER – Aso-

ciația Facultăților de Econo-

mie din România, ceea ce ara-

tă atât capacitatea facultății 

sucevene de a gestiona eveni-

mente de această anvergură, 

cât și încrederea pe care AFER 

o acordă acestui parteneriat. 

Concursul s-a desfășurat pe 

două nivele de studiu – licență 

și masterat; au fost prezentate 

și evaluate 32 de lucrări elabo-

rate de studenții de la licență și 

21 de lucrări elaborate de stu-

denții de la masterat. Pentru 

fiecare nivel s-au acordat: 

Marele premiu, câte un premiu 

special din partea sponsorului 

- CECCAR Filiala Suceava, 

trei premii speciale pe dome-

nii și mențiuni, vouchere pen-

tru stagii de practică și cărți. 

Ediția din acest an a Olimpi-

adei Naționale a Economiș-

tilor în Formare s-a bucurat de 

o participare numeroasă, fiind 

înregistrați 92 de studenți care 

au reprezentat 18 universități 

românești, a căror ofertă 

educațională include progra-

me de studii în domeniul eco-

nomic.    

 

Bilanț al parteneriatului 

dintre universităţile „Ştefan 

cel Mare” din Suceava şi 

„Hassan II” Casablanca 

 

Centrul de Reuşită Universita-

ră (CRU) din cadrul Universi-

tăţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a fost gazda unei me-

se rotunde în cadrul căreia s-a 

făcut un bilanţ al acordului de 

cooperare dintre USV şi Uni-

versitatea „Hassan II” din Ca-

sablanca, Maroc, semnat în a-

nul 2014. Rezultatele concrete 

ale colaborării dintre cele 

două universităţi au fost pre-

zentate de prof. univ. dr. Adel 

Fartakh, coordonatorul par-

teneriatului din partea Uni-

versităţii „Hassan II”, lector 

univ. dr. Cătălina Pînzariu, 

coordonator din partea USV, 

şi de doctoranzii care au efec-

tuat sau efectuează stagii de 

cercetare la USV şi Casablan-

ca, precum Aittaleb Zakaria şi 

Omar Hans Samhari. Modera-

tori au fost coordonatorii 

CRU, prof. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu şi Mariana Şovea. 

La eveniment au fost prezenţi 

reprezentanta Agenţiei Naţio-

nale pentru Programe Comu-

nitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale, Ni-

coleta Popa, prorectorul USV, 

prof. univ. dr. Ştefan Purici, 

directorul Şcolii Doctorale, 

prof. univ. dr. Rodica Nagy, 

reprezentanta departamentului 
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de relaţii internaţionale din 

cadrul USV, Laura Tănase, 

alţi doctoranzi străini benefi-

ciari ai cooperării academice 

internaţionale. În cadrul pro-

gramului au fost prezentate 

activităţile realizate în urma 

parteneriatului USV-Univer-

sitatea „Hassan II”: Colocviul 

Internaţional „Calitate în învă-

ţământul superior”, ajuns anul 

acesta la a treia ediţie, cu 

propria sa pagină online reali-

zată de studenţi marocani, cu 

sprijinul Cătălinei Pînzariu, 

stagii de cercetare la Suceava, 

respectiv Casablanca, pentru 

doctoranzi, stagii de practică 

pentru studenţi marocani la 

USV, stagii de predare, ca 

profesori asociaţi, pentru 

cadrele universitare, publica-

rea a patru volume şi pre-

gătirea altor trei volume 

colective, cu comunicări şti-

inţifice, rezultate din activi-

tatea de cercetare a universi-

tarilor şi doctoranzilor din 

instituţiile partenere, extinde-

rea parteneriatului interuni-

versitar prin semnarea, în 

aprilie 2017, a unui acord 

similar cu cel dintre facultăţile 

de litere, între Facultatea de 

Ştiinţe Economice și Adminis-

trație Publică din Suceava şi 

Facultatea de Ştiinţe Juridice 

din Casablanca. Prof. univ. dr. 

Adel Fartakh a prezentat cel 

mai recent volum colectiv, 

„Limbă, identitate şi diversita-

te culturală”, lansat la ediţia 

2017 a colocviului „Asigu-

rarea calităţii în învăţământul 

superior”, un volum care reu-

neşte 26 de comunicări ştiin-

ţifice ale unor profesori şi 

cercetători de la universităţi 

din România şi Maroc. Lucra-

rea a fost editată şi coordonată 

de prof. Fartakh, prof. univ. 

Lhoussain Simour, lector 

univ. dr. Cătălina Iuliana 

Pînzariu şi conf. univ. dr. 

Claudia Costin. În cadrul 

dezbaterilor s-au analizat şi 

posibilităţile de dezvoltare a 

noi proiecte comune, precum 

participarea universitarilor şi 

doctoranzilor suceveni la rea-

lizarea unei hărţi lingvistice a 

Marocului sau înfiinţarea unui 

laborator de cercetare multi-

disciplinară în cadrul CRU. 

Reprezentanta Agenţiei Naţio-

nale pentru Programe Comu-

nitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale, Ni-

coleta Popa, a declarat că „este 

o plăcută coincidenţă” invi-

taţia primită din partea CRU 

de a participa la un eveniment 

în care se prezintă rezultatele 

cooperării dintre cele două 

universităţi, pentru că scopul 

vizitei sale la USV este tocmai 

monitorizarea stagiilor în stră-

inătate efectuate în cadrul par-

teneriatelor internaţionale. 

Prorectorul USV, prof. univ. 

dr. Ştefan Purici, a adresat fe-

licitări coordonatorilor CRU şi 

a declarat că acordul de co-

laborare cu Universitatea „Ha-

ssan II” este util atât pentru 

USV, cât şi pentru cei care be-

neficiază de stagii la Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare”: 

„Este util pentru schimburile 

de experienţă, de idei, mai ales 

că se materializează în lucruri 

concrete - volume cu lucrările 

cadrelor didactice, ale docto-

ranzilor şi ale studenţilor”. 

Acesta a mai subliniat că la fel 

de importantă este şi apro-

pierea între oameni şi culturi. 

CRU funcţionează sub 

coordonarea Agenţiei Univer-

sitare a Francofoniei - Biroul 

pentru Europa Centrală şi 

Orientală de la Bucureşti 

(BECO-AUF) şi este 

coordonat de prof. univ. DHC 

Sanda-Maria Ardeleanu şi 

lector dr. Mariana Şovea. 

 

 

Legislație 

 

Ordinul MEN nr. 3990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale 

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

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 12 iunie 2017. 

 

Ordinul MEN nr. 3991/2017 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența 

nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 12 iunie 2017. 
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Hotărârea de Guvern nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-

dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.  

 

Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 14 iunie 2017. 

 

Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 14 iunie 2017.  

 

Ordinul nr. 4060/2017 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului 

Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 468 din 22 iunie 2017. 

 

Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 28 iunie 2017. 

 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017. Nu există modificări până la 03 iulie 2017. 

 

Ordinul nr. 141/2017 privind aprobarea Metodologiei de selecție și modului de interacțiune a 

autorităților/entităților contractante cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu 

intenția de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, respectiv a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 98/2016 și la art. 238 din Legea nr. 99/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

492 din 28 iunie 2017. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 75/15 iunie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (R11). 

 

Hotărârea nr. 76/ 15 iunie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 

funcționare a Şcolii Doctorale de Științe Aplicate şi Inginerești (R65 A). 

 

Hotărârea nr. 77/ 15 iunie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 

funcționare a Şcolii Doctorale de Științe Socio-Umane (R65 B). 

 

Hotărârea nr. 78/ 15 iunie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

  

Hotărârea nr. 79/ 15 iunie 2017 cu privire la aprobarea actualizării Hotărârii Senatului Nr. 5 / 

19.01.2017 privind criteriile specifice de admitere ale facultăților prin actualizarea acestora 
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pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licență, din 

Republica Moldova. 

 

Hotărârea nr. 80/ 15 iunie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

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

 

Hotărârea nr. 81/15 iunie 2017 cu privire la validarea candidaturii doamnei conf. univ. dr. Otilia 

CLIPA pentru mandatul de membru în Senatul USV, 2017-2020. 

 

Hotărârea nr. 82/ 15 iunie 2017 privind aprobarea ca domnul Marcel MÎNDRESCU să îşi 

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

Ştiinţe Aplicate și Inginerești). 

 

Hotărârea nr. 83/15 iunie 2017 cu privire la aprobarea transferului a trei locuri bugetate de la 

programul de studii universitare de masterat Politici publice în sănătate la programul de studii 

universitare de masterat Management și administrație europeană, pentru anul universitar 2017-

2018. 

 

Hotărârea nr.84/ 15 iunie 2017 cu privire la aprobarea rectificării Regulamentului de organizare 

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

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 45/ 06 iunie 2017 cu privire la aprobarea formularelor pentru Contractele de 

școlarizare pentru studii universitare de licenţă - ID (învăţământ la distanţă) și a anexei la 

contractul de școlarizare. 

 

Hotărârea nr. 46/ 07 iunie 2017 cu privire la aprobarea modificării calendarului de admitere în 

anul universitar 2017-2018 pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat, respectiv 

diplomă de licență, din Republica Moldova. 

 

Hotărârea nr. 47/ 13 iunie 2017 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr.32 din 26.05.2017. 

 

Hotărârea nr. 48/ 13 iunie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii privind asigurarea accesului 

membrilor școlilor doctorale la resursele de cercetare (PO–SD–11), Procedurii privind 

informarea studenților doctoranzi asupra normelor de etică științifică, prevenirea fraudei 

academice și a plagiatului (PO–SD–12), Procedurii privind acceptarea și selectarea de noi 

membri/conducători de doctorat în cadrul școlilor doctorale (PO–SD–13). 

 

Hotărârea nr. 49/ 13 iunie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii privind elaborarea, revizuirea 

şi aprobarea planurilor de învăţământ PO – 01. 
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Hotărârea nr. 50/ 13 iunie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii privind managementul riscului 

și elaborarea Registrului de riscuri (PG-02). 

 

Hotărârea nr. 51/ 13 iunie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii privind monitorizarea și 

evaluarea planului de învățământ ID (PO-ID-04). 

Hotărârea nr. 52/ 13 iunie 2017 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 

personalului didactic și nedidactic care va efectua mobilități de predare și formare, în cadrul 

programului Erasmus+, în anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 53/ 13 iunie 2017 cu privire la aprobarea acordării unor burse ocazionale pentru 

maternitate și a acordării unui sprijin financiar pentru participare la conferințe. 

 

Hotărârea nr. 54/ 19 iunie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale Organizarea și 

derularea mobilităților studenților „incoming”, în cadrul programului Erasmus+, mobilități cu țări 

partenere și a Procedurii operaționale Organizarea și derularea mobilităților de personal 

„incoming”, în cadrul programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere. 

 

Hotărârea nr. 55/ 22 iunie 2017 cu privire la aprobarea comisiilor de selecție a cadrelor didactice 

și studenților care vor efectua mobilități în cadrul programului Erasmus+, mobilități cu țări 

partenere, pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 56/ 27 iunie 2017 cu privire la aprobarea trecerii pe costuri la sursa de venituri 

proprii a unor cheltuieli declarate neeligibile, corecții financiare și TVA aferent proiectelor. 

 

Hotărârea nr. 57/ 27 iunie 2017 cu privire la aprobarea componenței comisiei de contestație 

pentru concursul de selecție pentru mobilități de studiu/predare/formare în cadrul programului 

Erasmus+ cu țări partenere, pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 58/ 27 iunie 2017 cu privire la aprobarea cuantumurilor burselor sociale ocazionale 

și burse speciale la nivelul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică pentru 

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

 

Hotărârea nr. 59/ 27 iunie 2017 cu privire la aprobarea acordării unei burse ocazionale pentru 

maternitate. 
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