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Salonul Internațional de In-

ventică și Educație Creativă 

pentru Tineret la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a 

organizat Salonul Internațio-

nal de Inventică și Educație 

Creativă pentru Tineret, ICE-

USV (Innovation and Crea-

tive Education), ediția I. Con-

ducerea USV, alături de in-

vitaţi, a vorbit despre eveni-

ment, despre creativitate, des-

pre brevetele obţinute, dar şi 

despre neajunsurile cercetării 

în România. „E o provocare 

să constatăm că, împotriva a 

tot ceea ce se spune, există o 

curiozitate pe care şcoala şi 

universitatea reuşesc să o 

stimuleze, să o provoace. Ne 

naştem curioşi şi, de regulă, 

se spune că şcoala inhibă 

curiozitatea, însă sperăm că 

noi reuşim să o provocăm, să 

o cultivăm. M-aş adresa mai 

ales tinerilor, celor care sunt 

aici într-o competiţie. Cred că 

viitorul este pe mâinile lor, de 

ei depinde ca lumea să se 

schimbe şi să fie mai bună”, a 

transmis prof. univ. dr. Mir-

cea A. Diaconu, prorector 

USV, în deschiderea târgului. 

La rândul său, prof. univ. dr. 

Ştefan Purici a arătat că „eve-

nimentul confirmă că, în ciu-

da învăţământului de astăzi, 

reproductiv, avem şi nişte 

tendinţe de creativitate”. 

Acesta a subliniat totuşi că, la 

nivel internaţional, România 

ocupă un loc codaş în ceea ce 

priveşte brevetele înregistrate, 

având în vedere că în 2016 s-

au înregistrat circa 250 de 

brevete, în condiţiile în care 

Japonia figurează cu 42.000 

de brevete. În acest context, 

prof. Ştefan Purici a men-

ţionat că invenţiile româneşti 

trebuie promovate la nivel 

internaţional, pentru o mai 

bună vizibilitate. Nu a fost 

uitat nici onorantul loc I pe 

care USV îl deţine în ceea ce 

priveşte numărul de brevete 

înregistrate în universităţile 

din România. Prof. univ. dr. 

ing. Dan Laurenţiu Milici, 

prodecan al Facultăţii de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, membru în 

comitetul de organizare, a 

arătat că acţiunea vrea să 

sporească încrederea tinerilor 

cercetători, să încurajeze in-

teresul pentru cercetare în 

absolut toate domeniile şi să 

stimuleze creativitatea. La 

eveniment a participat şi pre-

şedintele Forumului Inven-

tatorilor Români, Andrei 

Sandu, care a apreciat ini-

ţiativa USV. Prof. univ. dr. 

ing. Radu Pentiuc, director al 

Departamentului de Electro-

tehnică din cadrul Facultăţii 

de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor, a 

arătat că este „o justificată 

apariţie pe scena creaţiei 

româneşti”. Acesta a vorbit 

despre activitatea studenţilor 

şi cadrelor didactice ale USV 

în cercetare, evidenţiind şi 

calitatea brevetelor de in-

venţie, justificată de impor-

tante premii la diverse sa-

loane de inventică. În cadrul 

salonului au avut loc work-

shop-uri și prezentări pe tema 

creativității: Creativitate și 

inteligență emoțională – mo-

deratori: conf. dr. Adina 

Colomeischi și lect. dr. Lili-

ana Bujor. Stimularea crea-

tivității – moderatori: conf. 

dr. Doina Schipor și conf. dr. 

ing. Ovidiu Schipor. 10-

InSTED (10 minutes about 

Innovation in Science, Tech-

nology, Engineering and 

Evenimente  
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Design): Creativitatea în Ro-

mânia încotro?, dr. ing. 

Andrei Victor Sandu, Pre-

ședintele Forumului In-

ventatorilor Români; Armata 

prezentului - între (re)umani-

zare și robotizare, conf. dr. 

ing. Silviu Mihai Petrișor, 

Academia Forțelor Terestre 

Sibiu; Elemente de proprie-

tate intelectuală, șef lucrări 

dr. ing. Elena Daniela Olariu, 

USV; Scurtă istorie a PLC-

ului, conf. dr. ing. Mihai 

Rață, USV; GRIT: un 

ingredient al succesului, conf. 

dr. Adina Colomeischi, USV; 

Gândurile inovatoare și 

comunicarea lor, lect. dr. 

Florin Domunco, USV; 

Resurse creative liniștite - 

activarea ideilor prin relaxare, 

conf. dr. Doina Schipor, 

USV. 

 

USV, medaliată cu  aur și 

argint la iENA 2017 

 

Ediția din acest an a 

Salonului internațional de 

inventică  iENA - 2017 a 

reunit 31 de ţări care au 

prezentat peste 800 de 

invenții. La secțiunea 

dedicată universităților, în 

care s-au înscris 37 de 

instituţii de învăţământ 

superior, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

obținut două medalii de aur şi 

una de argint, alături de alte 

două medalii speciale, 

acordate unor invenţii care au 

făcut dovada remarcabilei 

colaborări inter și transdis-

ciplinare dintre membrii 

comunităţii noastre acade-

mice. Invențiile premiate cu 

medalii de aur sunt: Obiectiv 

de microscop cu focalizare 

automată, autori:  prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe Gutt, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa şi 

prof. univ. dr. Mihai Dimian;  

Aparat pentru determinarea 

automată a permeabilităţii 

membranelor la lichide 

apoase, autori: prof. univ. dr. 

ing. Sonia Amariei, prof. 

univ. dr. ing. Gheorghe Gutt 

şi drd. ing. Liliana Norocel. 

Medalia de argint a fost 

acordată invenției Sistem 

electronic pentru asistarea 

bicicletelor în mers, ai cărei 

autori sunt prof. univ. dr. ing. 

Gheorghe Gutt şi prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa. 

Totodată, domnul prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe Gutt a fost 

nominalizat și  admis  pentru 

a face parte din juriul 

internațional al Salonului 

iENA 2018 - Nürnberg. 

 

Lector de limba franceză la 

USV  

 

Centrul de Reușită Uni-

versitară (CRU) din cadrul 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a reluat 

serile dedicate filmului 

francofon cu proiecția unei 

comedii romantice, L’Arna-

coeur – Hoțul de inimi, care 

reunește doi actori francezi 

îndrăgiți, Romain Duris și 

Vanessa Paradis. Odată cu 

reluarea acestei activități, 

responsabilii CRU au 

prezentat studenților par-

ticipanți un invitat special, și 

anume Margot Berthelin din 

Allonnes, Franța. Licențiată a 

Universității din Nantes 

(specializarea Limbi străine 

aplicate – Engleză – Chineză) 

și specialistă în Didactica 

limbii franceze ca limbă 

străină, Margot Berthelin va 

fi noul lector de limba 

franceză al Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării în anul universitar 

2017-2018 și va coordona 

diverse activități dedicate stu-

denților francofoni din cadrul 

USV. 
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Conferința Internațională 

Integrated Management of 

Environmental Resources 

 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a 

organizat cea de a IV-a ediție 

a Conferinței Internaționale 

Integrated Management of 

Environmental Resources 

(IMER). La eveniment au  

participat cercetători din 

Germania, Ungaria, Lituania, 

Republica Moldova și Ro-

mânia (Universitatea „Tran-

silvania” Brașov, Universita-

tea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină 

Veterinară București și 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava). După 

deschiderea în plen, lucrările 

s-au desfășurat pe cinci 

secțiuni. Cele 39 de lucrări 

științifice înregistrate au fost 

incluse în următoarele teme 

de interes: Ecosistemele 

forestiere și ecologia peisa-

jelor, Silvicultura și sănătatea 

pădurilor, Evaluarea, modela-

rea și managementul pădu-

rilor, Economia și politica 

mediului, Ingineria forestieră 

și produsele forestiere. 

 

 

Profesorul Adrian Graur, 

distins cu titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universi-

tății Tehnice din Ilmenau 

 

 

Parcursul profesional al 

domnului profesor univ. dr. 

ing. Adrian Graur, Rector al 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în pe-

rioada 2004-2012, s-a bucurat 

de o apreciere constantă atât 

pe plan național, cât și 

internațional, domnia sa fiind 

distins cu titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universi-

tății Naționale „Yurii Fed-

kovici” din Cernăuți și al 

Universității Tehnice a 

Moldovei din Chișinău. O 

nouă certificare a meritelor 

Profesorului Adrian Graur a 

venit luni, 6 noiembrie a.c., în 

Germania, când, în cadrul 

unei ceremonii de o înaltă 

ținută academică, acestuia i-a 

fost conferit titlul onorific de 

Doctor Honoris Causa al 

Universității Tehnice din 

Ilmenau, în semn de re-

cunoaștere a realizărilor 

științifice ale domniei sale și 

pentru contribuția la 

dezvoltarea relațiilor de 

cooperare dintre cele două 

instituții, precum și a 

relațiilor generale dintre 

România și Germania.  Din 

comisia de acordare a titlului 

au făcut parte profesorul Peter 

Scharff, Rector al Uni-

versității Ilmenau, profesorul 

Juergen Petzoldt, Prorector, 

profesorul Peter Schaaf, 

Decanul Facultății de Ingi-

nerie Electrică și Tehnologia 

Comunicațiilor (Univ. Ilme-

nau), profesorul Frank Ber-

ger, membru al aceleiași 

facultăți, și Dr. Frank March, 

Directorul Școlii Internațio-

nale (Univ. Ilmenau). În 

intervenția domniei sale, 

Profesorul Adrian Graur a 

vorbit, printre altele, despre 

parcursul colaborării dintre 

cele două instituții, făcând 

referiri și la perioada în care a 

fost rector al universității 

noastre: „Mărturisesc că acor-

dul de colaborare semnat între 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Univer-

sitatea Tehnică din Ilmenau, 

în 2011, nu a fost motivat de 

capricii academice, ambiție 

sau vanitate. La acel moment, 

am simțit instinctiv că 

regiunea din care provin mi-a 

dăruit puteri speciale pentru a 

produce schimbări în bine în 

viețile oamenilor. S-a dovedit 
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că, în timp ce proiectele pe 

care am reușit să le terminăm 

au arătat ceea ce știm, 

proiectele noastre viitoare 

decid ceea ce vom învăța.” 

 „Nu mă las cuprins de 

nostalgie atunci când mă 

plimb prin campus și îmi 

amintesc zilele în care 

ocupam funcția de rector. 

Soția mea mă îndeamnă 

adeseori să îmi fac ordine pe 

biroul de lucru. „Este prea 

sufocant aici” îmi spune, 

„sunt prea multe cărți, prea 

multe stive prin jur”. Mi-e 

greu să fac să dispară toate 

acele lucruri. Cea mai 

eficientă metodă de apărare 

este un citat aparținând 

fizicianului american Michio 

Kaku, care spunea: „este 

inutil să ai un birou drăguț și 

ordonat deoarece înseamnă că 

nu faci nimic.” În partea a 

doua a discursului, Profesorul 

Graur a reamintit distinșilor 

membri ai prezidiului și 

comunității academice din 

Ilmenau despre contribuția 

lumii germanice la progresul 

economic, social și cultural al 

Bucovinei. Cităm: „Impactul 

german asupra dezvoltării 

Bucovinei a fost considerabil. 

Numeroase îmbunătățiri în 

tehnicile agricole, în co-

mercializarea pădurilor, intro-

ducerea conceptelor vestice în 

legislație, educație, jurnalism 

și arte se află printre multele 

contribuții materiale și 

culturale în spațiul lor de 

adopție. Germanizarea Buco-

vinei nu a fost în intenția lui 

Iosif al II-lea sau a 

succesorilor săi și nici nu a 

avut loc de fapt.” „Cred că 

am reușit să îndeplinim acel 

vis. Logo-ul universității mele 

este o stilizare a coroanei lui 

Ștefan cel Mare, ceea ce 

invită la multiple interpretări: 

lupta pentru ceva măreț, care 

transcende sinele, implicarea 

în activități dinamice, pre-

țuirea gândirii libere, dem-

nitatea umană și colaborarea. 

Universitatea pe care o re-

prezint, astăzi, aici, a parcurs 

un drum lung și va continua 

să se dezvolte, beneficiind de 

sprijinul unor prieteni 

adevărați, cum sunt cei din 

Thuringia.” La final, Pro-

fesorul Adrian Graur a 

mulțumit celor care l-au 

propus și susținut pentru 

acordarea importantei dis-

tincții, considerând că aceasta 

aparține, în egală măsură, 

comunității căreia domnia sa 

și-a dedicat întreaga carieră: 

„Vă mulțumesc pentru acest 

prestigios Doctorat onorific, 

acordat de Universitatea din 

Ilmenau. Prin onoarea pe care 

mi-ați acordat-o astăzi, ați 

onorat, de fapt, Bucovina mea 

iubită. Totodată, îmi extind 

sincera recunoștință către cei 



 

 / info USV / noiembrie 2017 

care m-au recomandat pentru 

această distincție: Profesorul 

Andreas Steimel și Profesorul 

Mihai Cernat. Acum știu că 

nicio prietenie nu este 

accidentală; am înțeles că 

prietenii adevărați sunt ca 

fulgii de zăpadă: toți diferiți 

și toți frumoși.”   

Prof. univ. dr. ing. Lauren-

țiu Dan Milici a reprezentat 

România la un important 

eveniment științific în 

Zagreb - Croația 

 

La Întâlnirea Centrelor de 

Transfer Tehnologic din 

Europa Centrală și de Sud-

Est din Zagreb, Croația, cu 

titlul“Working Together” on 

Use of the Internet: Benefit or 

Challenge for Academic 

Institutions, organizată de 

World Intellectual Property 

Organization (WIPO), în 

cooperare cu Ministerul 

Științei și Educației din Croa-

ția și al Biroului de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală 

al Republicii Croația s-au 

reunit 30 de reprezentanți ai 

universităților tehnice euro-

pene, printre aceștia numă-

rându-se și prof. univ.dr. ing. 

Laurențiu Dan Milici, pro-

decan al Facultății de Ingi-

nerie Electrică și Știința Cal-

culatoarelor din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. Dezbaterile au 

fost axate pe tema Open 

Science, un concept nou care 

a demarat în mediul uni-

versitar, ca o mișcare ce 

permite accesul complet și 

liber la cercetările științifice, 

datele experimentale, soft-

ware-ul dezvoltat, precum și 

diseminarea acestora către 

toate nivelurile societății, 

amatori și profesioniști. În 

discuții s-a pus accent pe 

competențele cercetătorilor în 

raport cu conceptul Open 

Science, pentru ca aceștia să 

poată gestiona informația, să 

desfășoare activități de 

cercetare și să se implice în 

viața comunităților. Dintre 

temele de interes enumerăm: 

Proiectul WIPO privind setul 

de instrumente pentru politica 

proprietății intelectuale - 

Open Science ca strategie 

instituțională (Olga Spasic - 

Organizația Mondială a Pro-

prietății Intelectuale, Gene-

va), Managementul open-

science, open-source și open-

data în universități (Juho 

Lindman -  Departamentul de 

Tehnologie Aplicată, Univer-

sitatea din Gothenburg, Su-

edia), Valorizarea rezulta-

telor cercetării în științele 

sociale și umaniste (Marta 

Catarino - Universitatea din 

Minho, Guimaraes, Portuga-

lia) și Colaborarea open-

innovation industrie – univer-

sitate (Jeff Skinner - director 

executiv al Institutului de 

Inovare și Antreprenoriat, 

London Business School, 

UK).  

 

USV, medaliată la Salonul 

de Inventică INOVA - 

BUDI UZOR 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat la 

cea de-a 42-a ediție a 

Salonului de Inventică 

INOVA - BUDI UZOR, care 

s-a desfășurat în Osijek, 

Croația.  Aflată sub egida 

World Invention Intellectual 

Property Associations, expo-

ziția a reunit peste 500 de 

invenții, dintre care 30 au 

aparținut inventatorilor ro-

mâni. Din delegația USV au 

făcut parte atât cadre cadre 

didactice, cât și studenți doc-

toranzi, fiind premiate urmă-

toarele invenții: Medalia de 

aur pentru Hybrid electro-

chemical actuator, autori: 

Dorel Cernomazu, Ilie Nițan, 

Mariana-Rodica Milici, Lau-

rențiu-Dan Milici, Ilie Roma-

niuc, Constantin Ungureanu, 

Ovidiu Țanța; Medalia de aur 

pentru Heliothermic actuator 

with bimetallic band, autori: 

Romanescu Adrian-Neculai, 

Cernușcă Dumitru, Pața Ser-

giu, Cenușă Mihai, Poienar 

Mihaela, Olariu Elena-Dani-

ela, Ungureanu Constantin, 

Nițan Ilie, Milici Laurențiu-

Dan; Medalia de argint pentru 

Electromechanical micro-

pump, autori: Cernușcă Du-

mitru, Popa Valentin, Graur 

Adrian, Poienar Mihaela, 

Milici Laurențiu-Dan, Nițan 

Ilie; Medalia de argint pentru 

Electromechanical micro-

pump for vacuum and pres-
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sure, autori: Cernușcă Du-

mitru, Dimian Mihai, Poienar 

Mihaela, Milici Mariana-

Rodica, Pața Sergiu; Medalia 

de argint pentru Sun tracking 

system, autori: Niţan Ilie, 

Poienar Mihaela, Milici Ro-

dica-Mariana, Irimia Daniela, 

Bobric Crenguța-Elena, Ola-

riu Elena-Daniela, Raţă Ga-

briela, Prodan Cristina; Me-

dalia de bronz pentru Linear 

actuator with bimetal, autori: 

Romanescu Adrian-Neculai, 

Cernușcă Dumitru, Pața Ser-

giu, Cenușă Mihai, Poienar 

Mihaela, Nițan Ilie, Popa 

Cezar, Milici Laurențiu-Dan, 

Pentiuc Gheorghe; Medalia 

de bronz pentru Test stand, 

autori: Cernușcă Dumitru, 

Poienar Mihaela, Milici 

Laurențiu-Dan, Pața Sergiu-

Dan, Ungureanu Constantin; 

Medalia de bronz pentru 

Solar actuator, autori: Dorel 

Cernomazu, Leon Mandici, 

Adrian Graur, Nicolae Sorea, 

Ilie Nițan, Dan-Laurențiu 

Milici, Mariana-Rodica Mi-

lici, Mihai Rață, Cristina 

Prodan, Ilie Romaniuc, Cor-

neliu Buzduga. Totodată, 

acestor recunoașteri deosebite 

li se adaugă și Medalia de aur 

oferită de reprezentantul 

asociației Toronto Interna-

tional Society of Innovation & 

Advanced Skills TISIAS, 

iCAN Toronto – Canada, 

pentru invenția Heliothermic 

actuator with bimetallic band, 

avându-i ca autori pe Ro-

manescu Adrian-Neculai, 

Cernușcă Dumitru, Pața Ser-

giu, Cenușă Mihai, Poienar 

Mihaela,  Olariu Elena-Dani-

ela, Ungureanu Constantin, 

Nițan Ilie, Milici Laurențiu-

Dan. Menționăm că din juriul 

internațional al Salonului a 

făcut parte și șef lucrări dr. 

ing. Constantin Ungureanu, 

membru al Facultății de Ingi-

nerie Electrică și Știința Cal-

culatoarelor din cadrul USV. 

 

Un zbor amplu de cunoaș-

tere - despre USV ca şansă a 

noilor experienţe 

 

Recent, la USV s-a desfăşurat 

un stagiu al masterandelor de 

la Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine a Uni-

versităţii de Stat din Mol-

dova, înscrise la masteratul  

de traductologie cu diplomă 

dublă, în cadrul acordului 

interinstituțional între USV și 

USM. Timp de o săptămână, 

cele cinci masterande, însoțite 

de dna lector univ. Natalia 

Mucerschi, au beneficiat de 

un program dens, cuprinzând 

participarea la cursurile și 

seminariile masteratului Teo-

ria și practica traducerii, 

studiul individual în biblio-

teca USV,  întâlnirea cu dna 

Decan a FLSC, conf. univ.dr 

Luminiţa-Elena Turcu, com-

pletate cu activități culturale 

și vizitarea orașului Suceava.  

Programul a fost organizat cu 

grijă de coordonatoarele 

acestui program de studiu, 

prof. univ. dr. S.M. Arde-

leanu, M. Constantinescu, 

E.B. Steiciuc, cu antrenarea 

echipei Teoria și Practica 

Traducerii, care a reacționat 

cu disponibilitate și ospi-

talitate în reușita fiecărei 

secvențe a unei săptămâni  în 

care Popa Ana, Drăgan 

Maria, Vidrașco Tatiana, 

Șova Cristina şi Vieru Dorina 

s-au simțit ca la ele acasă, 

după cum mărturisește Ana 

(Popa): „Stagiul efectuat în 

cadrul Universității „ Ștefan 

cel Mare ” din Suceava a fost 

o experiență plăcută pentru 

mine, în urma căreia am 

dobândit cunoștințe și 

aptitudini noi, am întâlnit 

oameni demni de admirație de 

la care am avut de învățat. 

Am avut posibilitatea să 

consult numeroase cărți, re-

viste care m-au ajutat foarte 

mult în pregătirea lucrării de 

disertație. Mi-a plăcut foarte 

mult atmosfera de lucru și 

modul în care sarcinile, ideile, 

rezultatele muncii erau 

comunicate între colegi. Chiar 

de la începutul stagiului am 

simțit că pot beneficia de 

sprijin deplin din partea 

tuturor colegilor și profe-

sorilor. Am fost primită cu 

foarte multă prietenie, căldură 

și ospitalitate. Va mul-

țumesc!” Dintre ecourile care 

13-18 noiembrie 2017 

 



 

 
noiembrie 2017 / info USV /  

au sosit, am reținut o idee 

frumoasă exprimată de 

Cristina Șova, care, făcând o 

analogie cu proiectul stu-

denților din FLSC „Zmeu în 

zbor”, la a căror masă rotundă 

și expoziție au participat și 

oaspeții de dincolo de Prut, a 

sintetizat impresia lăsată de  

această vizită ca „şansă a 

noilor experienţe”, ca „zbor 

amplu de cunoaştere,  ce ne 

va purta pînă la sfârşitul 

masteratului”. Iată și cronica 

acestui stagiu făcută de dna 

lector Natalia Mucerschi, 

împreună cu entuziastele 

masterande de la USM, care 

răspunde cât se poate de bine 

la ospitalitatea și bucuria 

gazdelor, profesori și studenți 

din USV, de a le primi și a 

face, astfel, un interesant 

schimb de experiență di-

dactică, științifică și culturală.  

 

Dezvoltarea unei duble 

competenţe în cadrul pro-

iectul de masterat cu dublă 

diplomă USM – USV 

 

Abordare ştiinţifico-practică, 

competenţe profesionale, 

compatibilitate lingvistică, 

experienţă culturală şi 

exploratorie: Universitatea de 

Stat din Moldova şi 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, România, 

împărtăşesc convingerea că 

cea mai bună educaţie pentru 

un viitor traducător şi 

interpret este, cu siguranţă, 

produsul îmbinării unor 

programe de studii solide în 

domeniul ştiinţelor traducerii 

şi interpretării a două instituţii 

cu tradiţii academice bogate 

şi specializare profundă în 

materie. Acum doi ani, 

Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine a USM a 

semnat un acord de par-

teneriat cu Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Co-

municării de la USV. Pro-

iectul în cauză urmărea 

crearea unui program ce le-ar 

permite masteranzilor să 

obţină la sfârşitul anilor de 

studii diplomele a două 

universităţi. Cu excepţia 

faptului că se obţin diplome 

ale unor universităţi re-

cunoscute pe plan naţional şi 

internaţional, un avantaj cert 

al acestui program de 

masterat constă în experienţa 

pe care tinerii o dobândesc în 

cadrul celor 2 instituţii de 

învăţământ, ceea ce contri-

buie la formarea intelectuală, 

dar şi la valorizarea cunoş-

tinţelor în domeniu. Oferta 

propusă în cadrul acestui 

masterat cu dublă diplomă se 

distinge prin fuzionarea 

laturii profesionale cu cea 

academică. Formarea are o 

durată de doi ani, repartizaţi 

pe 4 semestre de studii, dintre 

care un semestru urmează a fi 

petrecut în cea de-a doua 

universitate în cadrul unui 

stagiu de studiu şi docu-

mentare. Scopul acestui pro-

gram este de a forma în cei 

doi ani de studii profesionişti 

cu o înaltă calificare, cu o 

vastă cultură profesională şi 

competenţele necesare pentru 

a se integra pe piaţa muncii în 

sectorul privat sau public, la 

nivel naţional sau inter-

naţional. Cu aceste gânduri şi 

aspiraţii, masterandele de la 

Departamentul Traducere, 

Interpretare şi Lingvistică 

Aplicată de la Facultatea de 

Limbi şi Literaturi Străine de 

la USM au mers la Suceava, 

România, în cadrul unui 

stagiu de studiu la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare”. 

Echipa de la Chişinău a fost 

întâmpinată cu multă căldură 

la Serviciul de Relaţii 

Internaţionale al USV şi de 

către conf. univ. dr. Luminiţa-

Elena Turcu, decan al 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării, cu care s-a 

discutat despre programul 

orelor şi activităţile ce urmau 

a fi întreprinse în vederea 

realizării stagiului. A fost o 

săptămână intensă ca 

activitate de descoperire şi 

cercetare, în care cunoaşterea 

ştiinţifică a devenit o 

prioritate. Biblioteca USV a 

constituit un cadru optim 

pentru reflecţie şi explorare 

de idei ce au generat un val 

de discuţii serale. De 

asemenea, masterandele au 

avut oportunitatea să facă 



 

 / info USV / noiembrie 2017 

schimb de opinii cu colegele 

de la Suceava, participând la 

orele de curs ţinute de 

doamne remarcabile atât în 

domeniul ştiinţei, cât şi al 

comunicării umane: prof. 

univ. dr. Muguraş Constan-

tinescu, prof.univ.dr. Sanda-

Maria Ardeleanu, conf. univ. 

dr. Raluca Balaţchi şi lect. 

univ. dr. Camelia Biholaru. 

Activitatea de studiu a fost 

combinată perfect cu acti-

vităţi culturale: lansarea de 

carte, expoziţia de grafică şi 

pictură „Zmeul pestriţ”, întâl-

nirea cu delegația asociației 

franceze ASAP, care acordă 

anual studenților merituoși 

din USV un stagiu de 

imersiune lingvistică și cul-

turală în regiunea Savoia din 

Franța. Vizita la Cetatea de 

Scaun a Sucevei, monument 

istoric reprezentativ, a 

constituit un moment profund 

revelator din punct de vedere 

istoric, prezentul şi moder-

nitatea imitând trecutul prin 

proiecţii holografice. Legă-

tura dintre trecut şi prezent a 

fost explorată ulterior la 

Muzeul de Istorie, unde 

timpul prezentat în cascadă 

permite o reinterpretare a 

modernităţii. Această aven-

tură în de-ale istoricului „a 

fost o experiență unică!”, 

Dorina Vieru, masterandă 

USM, „Mulțumită profesori-

lor și colegelor de la Suceava, 

am văzut locuri frumoase, de 

care am rămas impresionate! 

Dar cel mai important este că 

pe parcursul stagiului în 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava am 

avut ocazia să-mi dezvolt 

abilitățile ce țin de domeniul 

pe care îl studiez, să-mi 

formez deprinderi sociale și 

să cunosc persoane intere-

sante și deschise, demne de 

orice admirație”. „O experi-

enţă la momentul propice, 

care m-a ajutat să descopăr 

locuri frumoase şi persoane 

deosebite, să merg la altfel de 

cursuri”, spune Maria Dra-

gan, masterandă USM, 

cursuri în cadrul cărora, 

împreună cu colegele de la 

Suceava, masterandele au 

descoperit subtilităţile tra-

ducerii editoriale, răsfoind şi 

lucrând la interpretarea cărţii 

scrise de către prinţesa Auré-

lie Ghika, „Valahia în faţa 

Europei”. „Acest stagiu mi-a 

permis să şi fac cercetare 

pentru teza mea de disertaţie. 

Aduc sincere mulţumiri celor 

care au încredere în noi şi ne 

ajută să ne lărgim ori-

zonturile”, Maria Dragan, 

masterandă USM. Impactul 

acestui stagiu de cercetare se 

traduce în schimb de cunoş-

tinţe, eforturi susţinute de 

cercetare-dezvoltare şi de 

consolidare a capacităţilor 

profesionale, fapt pentru care 

aducem mulţumiri colegilor 

de la Suceava, precum şi 

întregii echipe implicate în 

activitatea masteratului cu 

dublă diplomă. Este un pro-

iect de masterat atractiv 

pentru studenţi, oferind 

cursuri de dezvoltare con-

tinuă, sprijinind cercetarea şi 

inovarea în domeniul tra-

ducerii şi interpretării, permi-

ţând generarea unor noi 

proiecte pe viitor.   

 

USV, premiată la INFO-

INVENT 2017 - Chișinău 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat, 

prin cadre didactice și 

studenți doctoranzi, la cea de 

a XV-a ediție a Expoziției 

Internaționale Specializată 

INFOINVENT 2017, orga-

nizată de Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelec-

tuală a Republicii Moldova 

(AGEPI), în colaborare cu 

Organizaţia Europeană de 

Brevete (EPO), Organizaţia 

Mondială a Proprietăţii Inte-

lectuale (WIPO), Academia 

de Ştiinţe a Moldovei (ASM), 

Agenţia pentru Inovare şi 

Transfer Tehnologic (AITT) 

și Camera de Comerţ şi 

Industrie a Republicii Mol-

dova. Expoziția a reunit peste 

300 de invenții, din care 120 

aparțin inventatorilor români. 

Doamna Lilia Bolocan, direc-

torul general al AGEPI, a 

declarat: „Misiunea primor-

dială a evenimentului, unic în 

Republica Moldova, este de a 

susţine și de a promova 

activitatea inovaţională, de a 

atrage noi investiţii în econo-

mia naţională. Prin orga-

nizarea acestei expoziţii, 

AGEPI și-a propus să for-

meze un loc de întâlnire a 

inventatorilor, mediului de 

cercetare cu oamenii de afa-

ceri, întreprinzători, interesaţi 

să pună în practică rezultatele 

cercetării și creativităţii. Ast-

fel, evenimentul din anul 

curent reunește instituţii și 

intreprinderi, inventatori și 

antreprenori, specialiști în 

domeniul protecţiei proprie-

tăţii intelectuale din Republi-

ca Moldova, România, Portu-

galia, Croaţia, Cehia, Coreea 

de Sud, Japonia, Emiratele 

Arabe Unite.” Organizatorii 

INFOINVENT 2017 au pre-

miat următoarele invenții ale 

USV: Medalie de aur: Micro-

pompă electromecanică/ mi-

cropompă electromecanică de 

vid și presiune, autori: Popa 

Valentin, Graur Adrian, Di-
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mian Mihai, Milici Dan-Lau-

renţiu, Milici Mariana-

Rodica, Niţan Ilie, Poienar 

Mihaela, Cernușcă Dumitru, 

Paţa Sergiu. Sistem de 

orientare după soare, autori: 

Niţan Ilie, Poienar Mihaela, 

Milici Rodica-Mariana, Iri-

mia Daniela, Bobric Crengu-

ţa-Elena, Olariu Elena-Dani-

ela, Ungureanu Constantin, 

Romanescu Adrian, Pentiuc 

Radu-Dumitru. Folie termo-

semnalizatoare, autori: Cer-

nomazu Dorel, Olariu Elena-

Daniela, Jeder Mihaela, Iri-

mia Daniela, Milici Mariana-

Rodica, Raţă Mihai, Milici 

Laurenţiu-Dan, David Cris-

tina, Niţan Ilie. Actuator 

heliotermic cu bimetal, autori: 

Romanescu Adrian-Neculai, 

Poienar Mihaela, Cenușă Mi-

hai, Cernușcă Dumitru, Paţa 

Sergiu, Olariu Elena-Daniela, 

Ungureanu Constantin, Popa 

Cezar, Milici Mariana-Ro-

dica. Compresor biflux axial, 

autori: Mihai Ioan, Olariu 

Elena-Daniela. Medalie de 

argint: Actuator heliotermic, 

autori: Romanescu Adrian-

Neculai, Poienar Mihaela, 

Ţanţa Ovidiu-Magdin, Niţan 

Ilie, Olariu Elena-Daniela, 

Cernomazu Dorel. Actuator 

heliotermic bandă bimetalică, 

autori: Romanescu Adrian-

Neculai, Cernușcă Dumitru, 

Paţa Sergiu, Cenușă Mihai, 

Poienar Mihaela, Olariu Ele-

na-Daniela, Ungureanu Cons-

tantin, Niţan Ilie, Milici 

Laurenţiu-Dan. Medalie de 

bronz: Actuator liniar cu 

bimetal, autori: Romanescu 

Adrian-Neculai, Cernușcă 

Dumitru, Paţa Sergiu, Cenușă 

Mihai, Poienar Mihaela, 

Niţan Ilie, Popa Cezar, Milici 

Laurenţiu-Dan, Pentiuc 

Gheorghe. Actuator heliome-

tric cu lamelă bimetalică, 

autori: Cernomazu Dorel, 

Poienar Mihaela, Romanescu 

Adrian-Neculai, Ţanţa Ovi-

diu-Magdin, Cenușă Mihai, 

Olariu Elena-Daniela. Alte 

premii și distincții: Diplomă 

de excelență cu mențiune spe-

cială din partea Universității 

de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Teste-

mițanu” din Republica Mol-

dova pentru Micropompă 

electromecanică de vid și 

presiune, autori: Popa Va-

lentin, Graur Adrian, Dimian 

Mihai, Milici Dan-Laurenţiu, 

Milici Mariana-Rodica, Niţan 

Ilie, Poienar Mihaela, Cer-

nușcă Dumitru, Paţa Sergiu; 

Medalia de aur a Universității 

Tehnice a Moldovei pentru 

Actuator solar. Autori: Cer-

nomazu Dorel, Mandici Leon, 

Graur Adrian, Sorea Nicolae, 

Niţan Ilie, Milici Dan-

Laurenţiu, Milici Mariana-

Rodica, Raţă Mihai, Prodan 

Cristina, Romaniuc Ilie, 

Buzduga Corneliu; Premiul 

de excelență pentru protecția 

mediului oferită de Institutul 

Național de Cercetare și 

Dezvoltare în Protecția 

Mediului pentru Grup de 

invenții ale Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor Suceava

 

De la excluziune la inclu-

ziune via academica prin 

proiectul LINACAD 

 

Începând cu luna noiembrie, 

în cadrul proiectului intitulat 

„De la excluziune la inclu-

ziune via academica - 

LINACAD”, derulat de Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, s-a inițiat pro-

movarea ofertei educaționale 

a USV prin derularea unei 

campanii de marketing în 

rândul elevilor din cadrul a 

cel puţin 15 licee din medii 

defavorizate (mediul rural 

și/sau orașe mai mici de 

10000 de locuitori). Pro-

movarea s-a realizeazat prin 

implicarea studenților din 

cadrul universităţii, în special 

a celor proveniți din medii 

defavorizate. Obiectivul ge-

neral al proiectului constă în 

creşterea echităţii sociale, în 

vederea incluziunii sociale și 

sporirea accesului la învă-

țământul superior, incluzând 

activități de consiliere și 

orientare în carieră în vederea 

conștientizării studenților, în 

special a celor proveniți din 

medii defavorizate, cu privire 

la importanța continuării 

studiilor. De asemenea, pro-

iectul și-a propus îmbu-

nătățirea serviciilor de consi-
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liere și orientare profesională 

oferite de Centrul de Consi-

liere și Orientare în Carieră 

(CCOC)  din cadrul USV, 

pentru creşterea echităţii so-

ciale în vederea incluziunii 

sociale pentru cel puțin 1000 

de studenţi înmatriculaţi la 

studii de licenţă. Astfel, în 

data de 16 noiembrie 2017, a 

avut loc Conferința „Stu-

dentul USV - De la risc de 

excluziune la succes acade-

mic”, la care au participat 

peste 200 de studenți. Mai 

mult, proiectul urmărește 

creșterea angajabilității și 

reducerea riscului de abandon 

prin organizarea unei serii de 

campanii de conștientizare  

privind importanța stagiilor 

de practică și a stagiilor de 

internship și  realizarea unei 

platforme web-based, cons-

truită pe o suită de baze de 

date, dedicată informării, 

comunicării și gestionării ris-

cului de abandon universitar 

timpuriu. Următoarele confe-

rințe vor avea loc pe par-

cursul lunii decembrie: „Pro-

fesii creative pentru secolul 

XXI" (în data de 8 decembrie 

2017) și „Succesul academic 

al studentului USV: stagii de 

practică, internship și vo-

luntariat" (în data de 14 

decembrie 2017). Proiectul 

este derulat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, prin finanțare FDI.  

 

Masa rotundă Umanism și 

putere 

 

 

Centrul de Reuşită Univer-

sitară al „Universității Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Departamentul 

de Ştiinţe Umane şi Social-

Politice al Facultății de Istorie 

și Geografie, a organizat o 

masă rotundă cu tema 

Umanism şi putere, în cadrul 

proiectului Seminarul Uma-

nist. Această întâlnire pe tema 

umanismului în societatea 

contemporană a reunit două 

personalități din domeniu: 

George Bondor, profesor de 

filosofie contemporană, feno-

menologie şi hermeneutică în 

cadrul Universității „Al. I. 

Cuza” din Iași, care a făcut 

prezentarea cu titlul Limite 

ale umanului, şi Daniel Șan-

dru, politolog și profesor la 

Universitatea „Petre Andrei” 

din Iași, care a abordat tema 

Intelectualii, puterea cuvin-

telor şi disoluţia umanului. 

Cei doi invitaţi au discutat 

despre rolul şi locul inte-

lectualului în societatea con-

temporană, dar şi despre 

semnificaţiile multiple ale 

unor concepte precum ideo-

logie, limită, natură umană, 

putere. În intervenţia sa 

numită „Intelectualii, puterea 

cuvintelor şi disoluţia uma-

nului”, politologul Daniel 

Şandru a subliniat rolul pe 

care l-au jucat şi îl joacă 

intelectualii publici în cadrul 

mecanismelor puterii politice. 

Acesta a subliniat, recurgând 

la exemple din spaţiul public 

românesc din perioada inter-

belică, din cea a dictaturii 

comuniste şi din prezent, că 

intelectualii pot fie să legi-

timeze, fie să critice puterea. 

În primul caz, a susţinut 

profesorul ieşean, intelectualii 

devin „servanţi ai puterii”, 

renunţând la exerciţiul raţiu-

nii critice (trăsătura defini-

torie a intelectualului public), 

iar puterea cuvintelor lor 

poate legitima inclusiv 

violenţa politică, ducând ast-

fel la disoluţia valorilor 

umanismului pe care intelec-

tualii sunt chemaţi să le 

răspândească şi să le apere. 

Recurgând la o exemplificare 

privitoare la modul în care 

intelectuali români de marcă 

(precum Emil Cioran, Mircea 

Eliade şi Constantin Noica) s-

au predat, în perioada 

interbelică, pe altarul politic 

al totalitarismului de orientare 

fascistă, Daniel Şandru a 

subliniat că cel mai mare risc 

este, inclusiv în prezent, acela 

ca, prin maniera în care 

utilizează sensul ideologiei şi 

prin modul în care se 

raportează la puterea politică, 

intelectualii să se transforme 

din „oameni ai ideilor”, în 

„oameni ai unei singure idei”. 

17 noiembrie 2017 

 



 

 
noiembrie 2017 / info USV /  

Pe de alta parte, conferinţa 

„Limite ale umanului”, sus-

ţinută de profesorul George 

Bondor, a pus în evidenţă că, 

pentru înţelegerea adecvată a 

omului, este necesar să 

desfăşurăm o meditaţie asu-

pra limitelor fiinţei umane. În 

acest scop, acesta a identificat 

două importante înţelesuri ale 

noţiunii de limită: cel din 

filosofia aristotelică şi cel 

promovat de romantismul 

german. Cel dintâi concepe 

limita drept capăt, extre-

mitate, adică început şi 

sfârşit, în timp ce al doilea 

înţeles ne propune să vedem 

limita ca întregul în care se 

înscrie lucrul individual, 

conferindu-i acestuia un sens. 

Pe scurt: „limita care deter-

mină (început şi sfârşit)” şi 

„limita care încercuieşte”. 

Pornind de la aceste precizări 

terminologice, George Bon-

dor a identificat şi ilustrat 

câteva dintre principalele 

limite ale fiinţei umane şi ale 

experienţei omeneşti. Ca 

„început” al omului regăsim 

acele limite cu care omul vine 

pe lume (corporalitatea, 

finitudinea, istoria etc.), ca 

„sfârşit” al omului ne apar 

experienţa morţii şi cea esca-

tologică. La mijloc, încer-

cuind fiinţa umană în toate 

ipostazele ei, avem istoria, 

puterea, ideologia, dar şi toate 

sistemele în care suntem 

incluşi, cu sau fără voia 

noastră, şi de care suntem mai 

mult sau mai puţin conştienţi. 

Meditaţia asupra sfârşitului 

ne poate oferi o oglindă în 

care să ne vedem pe noi 

înşine, fără măştile pe care le 

primim sau ni le inventăm, 

dincolo de raporturile de 

putere, de ideologiile şi de 

sistemele în care suntem 

captivi, dezvăluindu-ne astfel 

posibilitatea de a experimenta 

propria libertate individuală. 

Studenţii, masteranzii şi pro-

fesorii prezenţi au fost 

interesaţi de modul în care 

teoriile filosofice şi politice 

ne ajută să înţelegem 

realitatea din jurul nostru, de 

cauzele care determină impli-

carea intelectualilor în slujba 

unei puteri corupte sau 

violente, dar şi de moda-

lităţile prin care ne putem 

păstra libertatea într-o so-

cietate care impune tot mai 

multe limite. Această masă 

rotundă a fost prima întâlnire 

din cadrul proiectului numit 

„Seminarul umanist”, un pro-

iect iniţiat de lector dr. 

Marius Cucu în cadrul Cen-

trului de Reuşită Universitară, 

care îşi propune să reunească 

cercetători, cadre didactice, 

doctoranzi şi studenţi din 

cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava 

interesaţi să dezbată probleme 

referitoare la actualitatea 

filosofică, socială şi politică.

  

Dezvoltarea cantitativă și 

calitativă a colecției dendro-

logice prin proiectul DECA-

DENDRO 

 

Începând cu luna iunie, în 

cadrul proiectului intitulat 

„Dezvoltarea cantitativă și 

calitativă a colecției dendro-

logice - DECADENDRO”, 

derulat de Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, s-

au inițiat acțiuni de comple-

tare și extindere a colecției 

dendrologie a USV, precum 

și de mărire a spațiului verde 

aferent Campusului I, prin 

realizarea unui acoperiș 

verde. Obiectivul general al 

proiectului constă în asigura-

rea funcționării în bune 

condiții a bazelor de practică 

și a infrastructurilor de sus-

ținere a activităților didactice 

și de cercetare din subordinea 

universității, prin completarea 

bazei didactice botanice și 

dendrologice actuale, și a 

acțiunilor de împăduriri 

pentru studenții USV. Proiec-

tul și-a propus îmbunătățirea 

și întreținerea colecției den-

drologice din campusul USV 

și a Centrului Cinegetic  USV 

17 noiembrie 2017 
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de la Șipoțel, extinderea 

actualei colecții dendrologice 

din campus și din cadrul 

Centrului Cinegetic, precum 

și amenajarea unui acoperiș 

verde (vegetal) pe terasa aulei 

corpului E, dar și asigurarea 

derulării stagiilor de pregătire 

practică a studenților. De 

asemenea, o informare a 

publicului larg și a potenția-

lilor factori interesați de 

rezultatele proiectului a fost 

realizată prin organizarea 

Workshop-ului intitulat Conș-

tientizarea oportunității și 

utilității spațiilor verzi, la 

care au participat reprezen-

tanți ai autorităților locale, ai 

unor organisme nonguverna-

mentale de mediu, ai admi-

nistratorilor particulari de 

pădure, ai firmelor locale de 

amenajare spații verzi, alături 

de studenți și cadre didactice. 

Proiectul este derulat de 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, prin finan-

țare FDI, are o valoarea totală 

de 200.000 lei și se desfă-

șoară până la data de 31 

decembrie 2017. 

  

Profesor senegalez în misiu-

ne didactică la USV 

 

Fost bursier al Guvernului 

României în cadrul progra-

mului „Eugène Ionesco” și 

prezent ca stagiar postdoc-

toral la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava în anul 

2010, profesorul Mamadou 

DRAMÉ de la Universitatea 

Cheickh Anta Diop din 

Dakar, Senegal, a revenit la 

Suceava într-o misiune didac-

tică și științifică, în perioada 

19-23 noiembrie a.c. Marți, 

21 noiembrie, la Centrul de 

Reușită Universitară, profeso-

rul Mamadou DRAMÉ a 

susținut conferința intitulată 

„Vivre sa jeunesse à travers 

les langues en Afrique” în 

fața unui public format din 

studenți și profesori de la 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării. Invitatul a 

vorbit despre un subiect care 

îl pasionează de mult timp, și 

anume muzica hip-hop și 

modul în care aceasta reflectă 

plurilingvismul african și 

cultura tinerilor de astăzi. 

Înconjurați, de la vârste foarte 

fragede, de limbile străine 

specifice sistemului de 

învățământ african (franceza 

și engleza), de limbile locale 

vorbite în familie și în 

comunicarea de toate zilele 

(wolof, de exemplu), dar și, în 

unele cazuri, de limba co-

municării religioase – araba, 

tinerii africani încearcă să își 

contureze o identitate cultu-

rală și lingvistică specifică, 

care se poate regăsi și în 

particularitățile hip-hop-ului 

senegalez. Versurile utilizate 

în acest tip de muzică ne pot 

ajuta astfel să înțelegem com-

plexitatea culturii unei gene-

rații, dar și aspecte culturale 

și lingvistice mai generale, 

legate de realitatea continen-

tului african. În continuarea 

acestui eveniment, miercuri, 

21-22 noiembrie 2017 
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22 noiembrie, Centru de 

Reușită Universitară în co-

laborare cu Biroul francez a 

găzduit și o conferința dedi-

cată publicului larg francofon 

și francofil din Suceava, 

intitulată „Les langues en 

Afrique: enjeux politiques, 

culturels, idéologiques et 

identitaires”, susținută de 

același profesor. Conferința a 

detaliat aspecte referitoare la 

limbile utilizate pe continen-

tul african, cu aplicare pe 

situația concretă din Senegal. 

Exemplele numeroase pe care 

conferențiarul le-a oferit din 

parcursul său personal, dar și 

din experința sa de cadru 

didactic în instituțiile de 

învățământ din Senegal, au 

ajutat publicul să înțeleagă 

mai ușor o realitate lingvistică 

diferită de cea a continentului 

european. Cu ocazia venirii 

sale la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, profe-

sorul senegalez a donat mai 

multe cărți de specialitate 

Centrului de Reușită Univer-

sitară și Bibliotecii USV, cărți 

care prezintă diferite subiecte 

de cercetare legate de 

continentul african.  Activi-

tățile au fost coordonate de 

prof. dr. Sanda-Maria Arde-

leanu din cadrul Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării, Departamentul de 

Limbi și Literaturi Străine. 

 

 

Omul și cartea 

 

Din seria manifestărilor Omul 

și cartea, organizată de 

colectivul bibliotecii univer-

sitare sucevene la inițiativa 

doamnei bibliotecar Stela Pu-

rici, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a avut 

loc o întâlnire de suflet cu 

Profesorul universitar emerit 

Costică Brânduş. Prof. univ. 

dr. Costică Brânduş i-a avut 

ca invitați pe lectorul univ. dr. 

Vasile M. Demciuc, Director 

al Departamentului de Științe 

Umane și Social-Politice, 

conf. univ. dr. Alexandru 

Ionuț Cristea,  și lector univ. 

dr. Dinu Oprea. Dialogul a 

fost moderat de prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu și 

bibliotecar Cristina Șutac. Au 

participat foști studenți, mas-

teranzi, doctoranzi, colegi de 

la Facultatea de Istorie şi 

Geografie, studenți ai facul-

tăților de științe umaniste și 

tehnice, precum și cadre 

didactice universitare și din 

învățământul preuniversitar. 

Domnul Costică Brânduş s-a 

născut la 26 octombrie 1937 

în Galați. Studiile medii şi 

liceale le-a terminat în orașul 

natal. În perioada 1957-1962 

a urmat cursurile Facultății de 

Științe Naturale şi Geografie, 

secția Geografie – Biologie 

secundar, în cadrul Univer-

sității „Al. I. Cuza” din Iași. 

Tot la această universitate a 

continuat studiile doctorale, 

în perioada 1968-1974, sub 

conducerea științifică a prof. 

univ. dr. docent Constantin 

Martiniuc. Din anul 1963, 

Domnul profesor Costică 

Brânduş a început cariera 

universitară, fiind pe rând: 

preparator (1963-1964) la 

Institutul pedagogic de 3 ani 

Iași, asistent universitar 

(1964-1968) la Institutul pe-

dagogic de 3 ani Bacău, lector 

univ. dr. (1968-1976; 1980-

1986) la Institutul Superior 

Suceava, conferențiar univ. 

dr. (1990-1992) şi profesor 

univ. dr. (1992-2007) la USV. 

A susținut cursuri și seminarii 

și în universități din Ucraina, 

Italia, Franța și Grecia și a 

desfășurat o intensă activitate 

managerială, fiind Șef de 

catedră la Facultatea de 

Istorie şi Geografie (1990-

1994), Prodecan al acestei 

facultăți (1994-1996), Pro-

rector al USV (1996-1999) și 

22 noiembrie 2017 
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Decan (2001-2004). Domnul 

prof. univ. dr. Costică Brân-

duş este autor și coautor la 

peste 20 de volume din 

diferite ramuri geografice 

(geomorfologie, geografia 

solurilor, hidrogeologie, geo-

grafie regională) și a peste 90 

de articole în domeniu, 

publicate în țară și în străină-

tate. A inițiat un număr de 15 

contracte de cercetare și a 

coordonat, în cadrul Şcolii 

doctorale, 10 teze avizate 

favorabil la USV, Univer-

sitatea din Bordeaux și 

Universitatea București. Cos-

tică Brânduş este membru al 

Comitetului Național al So-

cietății Naționale de Geo-

grafie, membru al Asociației 

Geomorfologilor din Ro-

mânia, membru al Comite-

tului Național pentru Modi-

ficările Globale ale Mediului 

din cadrul Academiei Româ-

ne, al Societății Naționale de 

Știința Solurilor, al Comisiei 

de Doctorat în cadrul Uni-

versității din Bari (Italia) la 

Departamentul de Geologie şi 

Geofizică etc. Activitatea 

domnului Profesor Costică 

Brânduș a fost apreciată şi 

recunoscută la nivel național 

și internațional. Dovadă stau 

multiplele distincții, diplome 

și titluri acordate domniei 

sale: Premiul internațional al 

Uniunii regionale a geogra-

filor din Cernăuți, Diploma 

de Onoare și titlul de „Pro-

fesor emerit” al USV, Meritul 

pentru Învățământ, în grad de 

ofițer, prin Decret al Pre-

ședintelui României în 2004 

s.a. 

 

USV, pe podium la Salonul 

Naţional de Inventică şi 

Creaţie Ştiinţifică pentru 

Tineret 
 

La RomExpo București s-a 

desfășurat cea de-a XV-a 

ediție a Salonului Naţional de 

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică 

pentru Tineret, organizat de 

Ministerul Tineretului și 

Sportului din România. În 

urma preselecției, la faza 

finală au participat peste 35 

de lucrări ale tinerilor, elevi și 

studenți, împărțite pe 3 

secțiuni: Tehnologii ale viito-

rului, Tehnologia informației 

și Științe aplicate. Studenții 

USV au fost premiați pentru 

următoarele lucrări:  „Micro-

pompă electromecanică de 

vid și presiune”, autori: Du-

mitru Cernușcă, Mihaela Po-

ienar, Sergiu Dan Pața, Bog-

dan Breabăn, coordonator 

prof. dr. ing. L. Dan Milici – 

premiul I la secţiunea Ştiinţe 

aplicate; „Sistem de învățare 

interactivă”, autori: Dumitru 

Andronic, Verginica Magda-

lena Bălan, coordonator conf. 

dr. ing. Călin Ciufudean – 

mențiune la secțiunea Tehno-

logia informației. Au fost 

premiate și lucrări ale elevilor 

suceveni: „Project Calypso”, 

autori: Andrei Ventuneac şi 

Ștefan Șovea de la Colegiul 

Național „Petru Rareș" Su-

ceava, îndrumător prof. Vic-

tor Șutac - premiul III la sec-

ţiunea Ştiinţe aplicate; „Smart 

Shoes” (Pantofi inteligenți), 
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autori: Andrei Gheorghiță 

Aiuresei şi Iustin Ciprian Paiu 

de la Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, 

îndrumători prof. Olivia Ma-

covei, prof. Ionuț Romanu - 

menţiune în cadrul secţiunii 

Tehnologii ale viitorului. „Ju-

riul din acest an (format din 

reprezentanți ai OSIM și 

jurnaliști de știință) a fost 

surprins de numărul mare de 

proiecte ale tinerilor și de 

complexitatea acestora. Parti-

cipanții acestei ediții au dat 

dovadă de multă imaginație și 

implicare în rezolvarea unor 

probleme complexe ce preo-

cupă, în această perioadă, 

societatea” a declarat, la final, 

Secretarul de Stat pentru 

Tineret, Gabriela Podașcă.
 

 

 

Reuniunea anuală a Con-

sorțiului Universităților din 

Republica Moldova – Ro-

mânia – Ucraina  

 

La Cernăuți, Ucraina, a avut 

loc întâlnirea anuală a Con-

sorțiului Universităților din 

Republica Moldova, România 

și Ucraina (CUMRU), 

înființat în anul 2011. Tema 

reuniunii, găzduită de Univer-

sitatea Națională „Yurii 

Fedkovych” din Cernăuți, a 

fost „Realizări și perspective 

ale cooperării dintre membrii 

Consorțiului Universităților 

din Republica Moldova, Ro-

mânia și Ucraina”. Din dele-

gația Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava au făcut 

parte prof. univ. dr. ing. Va-

lentin Popa, Rector al USV, 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Prorector cu imaginea uni-

versității, relații internaționale 

și dezvoltare europeană al 

USV, și prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur, Doctor Honoris 

Causa al Universității Națio-

nale „Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți.  Reuniunea a debu-

tat cu discursul actualului 

Președinte al CUMRU, prof. 

univ. dr. Stepan Melnychuk, 

Rectorul Universității Națio-

nale „Yurii Fedkovych”, care 

a lansat o dezbatere privind 

starea actuală și perspectivele 

cooperării în cadrul Con-

sorțiului. În această etapă a 

întâlnirii, la dezbatere au 

participat reprezentanții celor-

lalte instituții partenere: prof. 

univ. dr. Gheorghe Ciocanu, 

rectorul Universității de Stat a 

Moldovei din Chișinău, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, 

rectorul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, prof 

univ. dr. Ion Gagim, rectorul 

Universității de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți, prof. univ. 

dr. Mihaela Onofrei, ordo-

natorul de credite al Uni-

versității „Al. I. Cuza” din 

Iași, prof. univ. dr. Anca 

Doina Ciobotaru, din partea 

Universității de Arte „George 

Enescu” din Iași, precum și 

prof. univ. dr. ing. Adrian 

Graur, rector al USV în 

perioada 2004-2012 și unul 

dintre întemeietorii Consor-

țiului Universităților din 

Republica Moldova – Româ-

nia – Ucraina (CUMRU). 

Dezbaterile au continuat cu 

prezentarea rezultatelor obți-

nute în cadrul CUMRU. Prof. 

univ. dr. Henri Luchian, 

prorector, a scos în evidență 
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cooperarea Universității „Al. 

I. Cuza” din Iași în cadrul 

Consorțiului: de la Erasmus 

Mundus la Erasmus+; prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, în 

intervenția sa, a vorbit despre 

instrumentele cooperării USV 

cu partenerii Consorțiului; 

prof. univ. dr. Ion Gagim a 

prezentat realizările Univer-

sității de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți și felul în care au 

fost implementate principiile 

cooperării în cadrul CUMRU; 

Dr. Sergij Lukanjuk, Direc-

torul Departamentului de 

Relații Internaționale al 

Universității Naționale „Yurii 

Fedkovych” din Cernăuți, a 

informat instituțiile partenere 

prezente cu privire la 

activitatea internațională a 

universității sale; perspectiva 

universității de arte ieșene 

privind CUMRU a fost 

expusă de către prof. univ. dr. 

Anca Doina Ciobotaru, în 

intervenția intitulată UNAGE 

Iași – punți de colaborare în 

cadrul CUMRU; prof. univ. 

dr. Florentin Paladi, prorector 

al USM, a adăugat la bilanțul 

general al CUMRU date 

despre rezultatele cooperării 

internaționale ale Universi-

tății de Stat a Moldovei 

înregistrate în anul 2017 în 

cadrul trilateralei universitare. 

Din partea Universității 

Naționale „Yurii Fedkovych”, 

prof. univ. dr. Nadiia 

Yesypenko a completat ta-

bloul reuniunii cu un material 

despre experiența organizării 

în comun a conferințelor 

științifice internaționale. 

Acestor intervenții li s-a 

adăugat prezentarea volu-

mului bilingv româno-ucra-

inean Codul Penal al lui 

Alexandru Ioan Cuza, 

realizată de prof. univ. dr. 

Stepan Melnychuk și de E.S. 

doamna Eleonora Moldovan, 

Consulul General al Ro-

mâniei la Cernăuți, precum și 

de conf. univ. dr. Serhiy 

Nezhurbida, în calitate de 

editor și co-autor (alături de 

prof. univ. dr. Tudorel Toa-

der) al prefeței, și de asistent 

univ. dr. Felicia Vrînceanu, în 

calitate de traducătoare. Unul 

dintre rezultatele tangibile ale 

colaborării din cadrul CUM-

RU îl constituie activitatea 

Lectoratului de limba română 

al USV la Universitatea 

Națională „Yurii Fedkovych” 

din Cernăuți, iar cu prilejul 

acestei reuniuni, rectorii celor 

două instituții partenere au 

înmânat cursanților certifi-

catele de competență ling-

vistică obținute în urma 

examenului derulat în vara 

acestui an. Întâlnirea CUM-
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RU s-a încheiat cu semnarea 

Protocolului anual de cola-

borare între universitățile 

membre, reprezentanții aces-

tora reiterând obiectivul lor 

comun: dezvoltarea unor 

proiecte în domeniul educa-

ției, cercetării științifice, 

culturii, artelor și activităților 

studențești. În urma votului 

reprezentanților celor șase 

universități partenere, preșe-

dinția anuală a CUMRU a 

fost încredințată prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, rec-

torul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava.   

 

CTF – USV 2017, etapa 

finală 

 

USV a organizat etapa finală 

a competiției studențești pe 

probleme de securitate infor-

mațională, CTF-USV 2017 

(ctf.usv.ro). Acțiunea, aflată 

la a doua ediție, a fost 

găzduită de Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. În urma eta-

pei de calificări on-line, care 

a avut loc în perioada 26 – 27 

octombrie 2017 și la care au 

participat 32 de echipe, au 

fost considerate calificate 13 

dintre acestea: 5 de la USV, 4 

de la Universitatea Tehnică a 

Moldovei din Chișinău și câte 

una de la Universitatea Po-

litehnica Timișoara, Uni-

versitatea Politehnica Bucu-

rești, Universitatea „Lucian 

Blaga" Sibiu și Universitatea 

„Yuriy Fedkovych” din Cer-

năuți. În urma etapei finale, 

on-site, echipele clasate pe 

primele 3 locuri au fost: 1. 

SegfaultTamers (Universi-

tatea Politehnică București) – 

337 puncte; 2. Born2Debug 

(Universitatea Tehnică a 

Moldovei) – 223 puncte; 3. 

Resita Hacking (Universitatea 

Politehnică Timișoara) – 215 

puncte. Echipele USV au 

ocupat locurile: 5, 6, 7, 10 și 

13. Concursul este organizat 

într-un format tip CTF (Cap-

ture The Flag) și are în vedere 

dezvoltarea de soluții de pe-

netrare a unor bariere de 

securitate într-un mediu de 

comunicare delimitat, cu sco-

pul descoperirii unor breșe 

electronice, dar și  identi-

ficarea de soluții și metode 

optime de protejare a infor-

mației împotriva accesului 

neautorizat. Competiția urmă-

rește testarea creativității și a 

capacitații echipelor de stu-

denți de a utiliza cunoștințe 

tehnice specifice pentru a 

gestiona probleme concrete 

de securitate informațională. 

Obiectivul principal constă în 

stimularea interesului studen-

ților pentru problematica se-

curității cibernetice și eva-

luarea capacității acestora, ca 

viitori specialiști, de a face 

față provocărilor de securitate 

informațională actuale. Admi-

nistrarea și configurarea 

platformei informatice dedi-

cate desfășurării concursului a 

fost asigurată de experți de la 

Safetech Innovations Bucu-

rești. Universitatea, în calitate 

de organizator principal al 

manifestării, a pus la dispo-

ziție infrastructura hardware 

și de comunicație necesară, 

precum și logistica aferentă. 

Concursul a beneficiat de 

finanțare din partea Ministe-

rului Educației Naționale și 

din partea co-organizatorilor 

competiției, Safetch Inno-

vations București și Assist 

Software Suceava.  

 

Biotechnologies – present 

and perspective 

 

La cea de a VII-a ediţie a 

Conferinţei Internaţionale 

Biotechnologies – present 

and perspective, organizată 

de Facultatea de Inginerie 

Alimentară din cadrul Uni-

versității „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, au participat 

profesori, cercetători și doc-

toranzi de la 24 de instituții 

academice și ale statului, 

respectiv companii ce acti-

vează în domeniile: Ingineria 

Produselor Alimentare, Bio-

tehnologii alimentare, Ştiinţe 

inginereşti aplicate şi Cali-

tatea şi Siguranţa Produselor 

Alimentare. Cercetătorii pre-

zenți din România, Ucraina, 

Republica Moldova, Polonia 

24-25 noiembrie 2017 
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și Ungaria au prezentat un 

număr de 60 de lucrări 

științifice. Conferința a fost 

un prilej pentru cercetători de 

a-și expune rezultatele cer-

cetărilor, dar și pentru 

dezvoltarea de proiecte 

comune de cercetare.   

 

Expoziție de fotografie și 

lansare de carte 

 

De Ziua Bucovinei, Biblio-

teca Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a orga-

nizat expoziția de fotografie 

Bucovina de altădată și 

lansarea volumului Teatrul 

esențial de Ion Luca, îngrijit 

de Nicolae Cârlan. La verni-

sajul expoziției Bucovina de 

altădată au participat artistul 

fotograf ing. Ion Soroceanu, 

conf. univ. dr. Aurel Buzincu, 

Director al Direcției de Cul-

tură Suceava, lector univ. dr. 

Harieta Sabol și arh. Viorel 

Blanaru. La ora 12:00, în Sala 

de Lectura „Mihail Iordache” 

din Corp A a fost lansat 

volumul Teatrul esențial de 

Ion Luca, în prezentarea 

susținută de profesor univ. dr. 

Mihai Iacobescu și prof. Ion 

Țicalo. La manifestări a fost 

prezentă delegația Bibliotecii 

Științifice a Universității 

Naționale „Yuri Fedkovici” 

din Cernăuți, formată din: 

prof. univ. dr. Myhailo Zush-

man, Director general al Bi-

bliotecii Științifice, Bi-

bliotecar Nastasia Zahorodna, 

Director adjunct, și 

Bibliotecar Oxana Sichkar-

Tsymbalyuk, Șef Serviciu de 

Carte Rară și Manuscrise. 

Expoziția a fost completată de 

o frumoasă colecție de 

imagini cu orașul Cernăuți în 

secolele XIX-XX.   

 

 

Balul Bobocilor USV 2017 

Gods of Egypt 

 

Sub coordonarea Asociației 

Studenților din Universitatea 

Suceava (ASUS) și a Casei de 

Cultură a Studenților din 

Suceava, cei mai proaspeți 

studenți ai USV au oferit un 

spectacol al frumuseții și 

ti¬nereții la Balul Bobocilor 

USV, pe o temă fascinantă și 

incitantă – cea a Egiptului 

Antic. Evenimentul a gravitat 

în jurul tradiționalei com-

petiții a frumuseții și tinereții 

– Miss și Mister USV - care a 

adus în luminile rampei nouă 

perechi de studenți frumoși, 

curajoși și creativi, calități pe 

care competitorii le-au pus în 

valoare în cadrul probelor 

pregătite pentru ei. În deschi-

derea evenimentului, cei 18 

studenți au prezentat un dans 

tematic inspirat de tema 

con¬cursului, au făcut cu-

noştinţă cu publicul și cu 

juriul, fiecare prezentându-şi 

pasiu¬nile, aptitudinile, dar şi 

alte calităţi care să îi 

28 noiembrie 2017 

 

29 noiembrie 2017 
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indivi¬dualizeze de ceilalți 

aspiranți. Și-au disputat 

titlurile de Miss și Mister 

studenții Diana Onufrei, 

Cristina Plecan, La¬ura 

Danea, Bianca Bălănoaei, 

Camelia Găinescu, Ana-

Ma¬ria Nechifor, Sanda 

Glan¬daniuc, Alexandra Oni-

ga, Ana-Maria Covaliu, 

Alexan¬dru Bazat, Alex 

Buzilă, Cosmin Covrig, Ionuț 

Bolo¬han, Marian Ciocan, 

Lucian Apopei, Cosmin 

Apostoae, Iulian Gheor-

ghiciuc și Alexandru Curic. 

Proba eli¬minatorie din 

cadrul pre¬selecțiilor pentru 

acest con¬curs, cea a apti-

tudinilor, a inclus, momente 

de dans con¬temporan, dans 

popular, stand-up comedy, 

scenete și interpretare vocală. 

Au mai evoluat în cadrul 

spec¬tacolului Trupa „Sim-

bol” de la Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” Su-

ceava și formația de jocuri 

populare a Ansamblului Ar-

tistic „Ar¬canul USV”. 

Titlurile de Miss și Mister 

Boboc USV 2017 au fost 

câștigate  de studenții Sanda 

Glandaniuc și Lucian Apopei. 

Miss și Mister Face¬book, cu 

cele mai multe voturi pe 

rețeaua de so¬cializare, au 

fost desemnați studenții 

Cristina Plecan și Alexandru 

Bazat. După premierea 

câștigătorilor, au întreținut 

atmosfera Speak și Libelula.  

 

 

 

Legislație 

 

Legea nr. 206/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind 

gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar 

Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 01 noiembrie 2017.  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 885 din 10 

noiembrie 2017. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 902 din 16 noiembrie 2017. 

 

Ordinul nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a 

fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic 

European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 913 din 22 noiembrie 2017.  

 

Ordonanța de urgență a Guvernul nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea 299/2017 

privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de 

studii etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, publicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 

27 noiembrie 2017. 

Ordin 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor 

cu finanțare europeană implementate în parteneriat, publicat în Monitorul Oficial nr. 933 din 27 

noiembrie 2017. 

Ordin 1852/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru 

semestrul II al anului 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017. 

 

Monitorul Oficial nr. 1647, Partea a III-a, din data de 24 noiembrie 2017, în care au fost 

publicate anunţurile privind scoaterea la concurs a unor posturi didactice vacante din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 29 noiembrie 2017.  
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 112/ 2 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat 

pentru studii universitare de licență, anul I de studii, în cadrul Facultății de Silvicultură, an 

universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 113/ 2 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat, an I,  

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

2018. 

 

Hotărârea nr. 114/ 2 noiembrie 2017 privind aprobarea ca doamna prof. univ. dr. Carmen 

Eugenia NĂSTASE să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-

USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio - Umane). 

 

Hotărârea nr. 115/02 noiembrie 2017 privind aprobarea ca domnul prof.univ.dr. Ștefan PURICI 

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

de Ştiinţe Socio - Umane). 

 

Hotărârea nr. 116/02 noiembrie 2017 privind aprobarea ca doamna conf. univ. dr. ing. Mirela 

DANUBIANU să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV 

(Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești). 

 

Hotărârea nr. 117/13 noiembrie 2017 cu privire la avizarea Calendarului de alegeri parțiale ale 

studenților reprezentanți. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 106/ 21 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii de evaluare periodică a 

performanțelor întregului personal implicat în programul de studii ID - PO-ID-05. 

 

Hotărârea nr. 107/ 21 noiembrie 2017 cu privire la acordarea unor burse sociale ocazionale 

pentru maternitate.  

 

Hotărârea nr. 108/ 21 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea cuantumurilor burselor acordate 

de CCABU. 

 

Hotărârea nr. 109/ 21 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea transferului în fondul de burse 

FDSA din semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 către semestrul I al aceluiași an 

universitar. 

 

Hotărârea nr. 110/ 21 noiembrie 2017 cu privire la acordul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava de preluare în administrare a trei imobile aflate în administrarea altor instituții. 

 

Hotărârea nr. 111/ 29 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea Calendarului oficial pentru 

concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României 

nr. 1647 din data de 24 noiembrie 2017. 
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