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Poliție Locală 

 

Noul program de studii licență 

al Facultății de Drept și Științe 

Administrative a fost confir-

mat prin HG nr. 615 /2017 

pentru modificarea și comple-

tarea Hotărârii Guvernului nr. 

140/2017 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor 

și al specializărilor/ programe-

lor de studii universitare și a 

structurii instituțiilor de învă-

țământ superior pentru anul 

universitar 2017-2018, docu-

ment publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 713 din 

4.09.2017. Așteptat cu emoție 

atât de viitorii studenți, cât și 

de comunitatea academică a 

USV, această specializare 

acoperă o arie largă de adre-

sabilitate pe toată Moldova. 

Absolvenții programului de 

studii „Poliție Locală” vor 

avea multiple posibilități de 

afirmare profesională și pot 

beneficia de o salarizare moti-

vantă. Aceștia vor activa în 

baza Legii nr. 155/2010, în 

scopul exercitării atribuțiilor 

privind apărarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale 

persoanei, a proprietății pri-

vate și publice, prevenirea și 

descoperirea infracțiunilor, în 

următoarele domenii: ordinea 

și liniștea publică, precum și 

paza bunurilor; circulația pe 

drumurile publice; disciplina 

în construcții și afișajul stra-

dal; protecția mediului; activi-

tatea comercială și evidența 

persoanelor. Plecând de la va-

lorile și modelele occidentale, 

în multe state din acest spațiu 

se regăsesc organe cu atribuții 

polițienești aflate la dispoziția 

și în subordinea aleșilor 

comunităților locale, utilitatea 

acestora fiind recunoscută ca 

un demers foarte important și 

necesar pentru cetățeni. Noul 

program de studii nu se supra-

pune peste cerințele structu-

rilor de la facultățile militare și 

nu sunt necesare condițiile 

cerute de acestea cu privire la 

înălțime, probe sportive, etc., 

fiind solicitate, conform crite-

riilor specifice interne, doar 

adeverință medicală eliberată 

de medicul de familie și 

electrocardiograma.  

 

www.fdsa.usv.ro

 

Admitere  

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a demarat 

sesiunea de toamnă a 

concursului de admitere. 

Pentru această sesiune, oferta 

programelor de licenţă ale 

celor 10 facultăţi a cuprins, 

pentru candidații din 

România, 279 de locuri 

bugetate, din care 6 locuri 

pentru candidaţii de etnie 

rromă, şi 952 de locuri cu taxă, 

5 locuri cu bursă și cu 

asigurarea cazării pentru 

românii din Ucraina și 80 de 

locuri, fără bursă și fără 

asigurarea cazării, pentru 

candidații din Republica 

Moldova. Forma de 

învăţământ la distanţă (ID)  a 

beneficiat de un număr de 376 

de locuri, repartizate pe 9 

programe de studii. În această 

sesiune, oferta educațională a 

USV cuprinde și programul de 

studii de licență Poliție locală, 

în cadrul Facultății de Drept și 

Științe Administrative, căruia 

îi sunt alocate 50 de locuri, 15 

dintre ele fiind fără taxă. 

Pentru studiile universitare de 

masterat, USV dispune încă de 

26 de locuri fără taxă şi de 631 

de locuri cu taxă pentru 

candidații români. Candidaţii 

de etnie romă pot candida pe 8 

locuri finanţate, iar candidații 

din Republica Moldova și 

Ucraina se pot înscrie la toate 

programele de studii. Tot pe 6 

septembrie a fost demarat 

procesul de admitere la 

studiile de doctorat, pentru 

care universitatea a scos la 

concurs 35 de locuri fără taxă 

(17 cu bursă, pentru forma de 

învăţământ cu frecvenţă şi 18 

fără bursă, pentru forma de 

învăţământ cu frecvenţă şi cu 

frecvenţă redusă), dintre care 

2 pentru candidații de etnie 

rromă, și 94 de locuri cu taxă. 

Evenimente  

4 septembrie 2017 
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Românii de pretutindeni 

beneficiat de 3 locuri cu bursă 

și 4 locuri fără bursă. Oferta 

educaţională a universităţii a 

mai inclus şi 378 locuri, cu 

taxă, pentru cele 11 programe 

de conversie profesională şi 

1300 de locuri alocate 

programelor de formare 

continuă.   

 

Activităţi de internaţionali-

zare la Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei din cadrul Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a organizat activităţi 

de internaţionalizare prin 

intermediul programului Eras-

mus+, în parteneriat cu o 

echipă de profesori de la Fa-

cultatea de Pedagogie a 

Universităţii Jan Kochanow-

schi din Kielce, Polonia. În 

această perioadă au avut loc 

prezentări ale universităţilor şi 

comunităţilor locale, precum 

şi dezbateri pe marginea 

oportunităţilor de dezvoltare a 

cooperării dintre cele două 

universităţi. Pe data de 12 

septembrie au avut loc întâl-

niri cu reprezentanții Uniunii 

Polonezilor din România, 

doamna director Janina Bivol 

prezentând modalitățile con-

crete de colaborare care sunt 

active, dar şi cele care se pot 

realiza în viitor în cele două 

comunităţi. S-a discutat des-

pre posibilitatea organizării 

cursurilor de limbă polonă 

pentru studenţii care doresc să 

beneficieze de o bursă Eras-

mus+ la o universitate în Po-

lonia, dar şi de posibilitatea de 

a susține activități de practică 

pedagogică pentru studenţii de 

la Facultatea de Pedagogie din 

Kielce în comunitățile cu mi-

norități polone. De asemenea, 

o tema de interes pentru 

cercetarea pedagogică şi in-

tervenţia educaţională a fost 

cea a imigranţilor şi a copiilor 

rămaşi acasă în grija tutorilor, 

problematică actuală şi prio-

ritară pentru instituţii. În 

aceeaşi zi, profesorii univer-

sitari au purtat discuţii cu 

reprezentanţii Consiliului Ju-

deţean Suceava despre posi-

bilităţile de transport rapid 

între regiuni şi fructificarea 

oportunităţilor de dezvoltare 

pentru ambele comunităţi. Pe 

13 septembrie, începând cu 

ora 15.00, în sala de curs a 

Observatorului Astronomic 

din cadrul USV, au avut loc o 

serie de prelegeri susținute de 

cei trei profesori invitați: Dr. 

Malgorzata Krawcyzk – 

Blicharska, Dr. Renata Misz-

czuk şi Dr. Jacek Sykurlat. 

Tema generală a prelegerii a 

fost  The Educational System 

in Poland, iar temele spe-

cifice: Educational and Ca-

reer Counseling in Polish 

System Condition, Profession-

al Advancement of the 

Teacher in the Light of the 

New Education Regulations şi 

International Migration of the 

Polish after the Integration 

into European Union. Ideile 

propuse spre dezbatere au fost 

diverse şi au dezvoltat proble-

matici referitoare la concep-

tele utilizate în domeniul 

formării iniţiale şi continue a 

cadrelor didactice, aspectele 

legislative actuale, status-ul şi 

rolurile multiple ale forma-

torilor și traseele profesionale 

specifice sistemului de învăță-

mânt din Polonia. La activitate 

au participat mai multe cadre 

didactice din județul Suceava, 

consilieri școlari din cadrul 

11-15 septembrie 2017 
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CJRAE Suceava, precum şi 

persoane din comunitatea su-

ceveană. Prezentările și, mai 

ales, dezbaterile au oferit 

posibilitatea de a compara 

sistemele de formare, 

modalităţile de predare şi de 

evaluare. Activităţile desfăşu-

rate au demonstrat nevoia 

colaborării permanente între 

universităţi, regiuni şi comu-

nităţi pentru asigurarea unei 

formări profesionale de 

calitate pentru cadrele di-

dactice europene

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, mem-

bru fondator al viitorului 

Consorțiu Collegium Car-

pathicum 

 

În cadrul celui de-al XXVII-

lea Forum Economic desfă-

șurat la Krynica-Zdroj – Po-

lonia, în perioada 5-7 septem-

brie 2017, organizat sub patro-

najul Parlamentului Poloniei, 

a avut loc Conferința „Europa 

Carpatică”, eveniment la care 

au participat circa 3800 de 

persoane și care s-a bucurat de 

prezența Excelenței Sale 

Domnul Andrzej DUDA, Pre-

ședintele Poloniei, Excelenței 

Sale Domnul George IVA-

NOV, Președintele Macedoni-

ei, Excelenței Sale Domnul 

Giorgi MARGVELASZVILI, 

Președintele Georgiei, și a 

Doamnei Beata SZYDŁO, 

Prim-Ministrul Poloniei. La 

această reuniune, Universita-

tea „Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, singura instituție de în-

vățământ superior din Româ-

nia participantă, a fost repre-

zentată de prof. univ. dr. Ște-

fan PURICI, Prorector cu ima-

ginea universităţii, relaţii in-

ternaţionale şi dezvoltare eu-

ropeană. Una dintre prin-

cipalele teme dezbătute în 

cadrul conferinței a fost coo-

perarea științifică a țărilor 

carpatice și, în acest context, a 

fost pusă în discuție înființarea 

Consorțiului Collegium Car-

pathicum, din care vor face 

parte, ca membri fondatori: 

East European State Univer-

sity in Przemysl (Polonia), 

Universitatea din Varșovia 

(Polonia), Universitatea Cato-

lică Pazmany Peter din 

Budapesta (Ungaria), Uni-

versitatea din Presov (Slova-

cia), Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (Româ-

nia), Universitatea Națională 

Precarpatică „Vasyl Stefanyk” 

din Ivano-Frankivsk (Ucra-

ina). Reprezentanții universi-

tăților menționate mai sus au 

convenit ca, înainte de institui-

rea oficială a Consorțiului și 

fără a avea încă la dispoziție 

resursele financiare ce vor fi 

asigurate prin intermediul u-

nui program al Parlamentului 

Poloniei, activitatea acestuia 

să înceapă în semestrul de 

iarnă al anului academic 2017-

2018, stabilindu-și sediul sim-

bolic la fostul Observator As-

tronomic-Meteorologic ante-

belic al Universității din Var-

șovia, situat pe muntele Pop 

Ivan, în zona Czarnohora, as-

tăzi aflat pe teritoriul Ucrainei. 

Primele activităţi vor include 

schimbul de lectori, specialiști 

în diverse domenii de interes 

pentru universitățile din 

regiunea carpatică, care vor 

susține cursuri pe parcursul a 

două zile (minimum 4 ore pe 

zi). Pe această cale, colegi de 

la diferite facultăți vor putea 

împărtăși din experiența lor 

profesională și științifică în 

mediile academice din uni-

versitățile partenere din Cehia, 

Polonia, Slovacia, Ungaria, 

Ucraina, iar comunitatea su-

ceveană de studenți și profe-

sori va putea beneficia de pe 

urma prezenței unor reputați 

specialiști din statele respec-

tive. Menționăm că au fost 

stabilite, într-o primă fază, 

direcțiile de interes ale Con-

sorțiului, acestea fiind: bota-

nică montană, biologie, clima-

tologie, geologie, seismologie, 

meteorologie, geografie, eco-

nomie carpatică, parcuri națio-

nale și protecția mediului, et-

nografie și etnologie, lingvis-

tică, istorie, lista rămânând 

deschisă. Prin implicarea în 

această inițiativă central-euro-

peană, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava de-

monstrează, o dată în plus, că 

dispune de potențialul uman și 

infrastructura necesare pro-

movării cunoașterii în partea 

răsăriteană a continentului, 

fiind recunoscută drept un 

partener de dialog competent 

şi dinamic. 

 

Bursele studenţeşti aferente 

lunii septembrie, plătite în 

avans 

 

Pe parcursul celui de-al doilea 

semetru a anului universitar în 

curs, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a acordat 

burse de excelenţă, perfor-

manţă, merit, sociale şi spe-

ciale, alături de alte forme de 

sprijin financiar, unui număr 

de peste 1200 de studenți. 

Pentru a veni în întâmpinarea 

nevoilor studenţilor, sumele 

aferente acestor burse au fost 

virate în avans, în perioada 

aprilie-august. Menţionăm 

faptul că, pe lângă sumele 

provenite de la bugetul de stat, 

USV a suplimentat valoarea 

13 septembrie 2017 

 

19 septembrie 2017 
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totală a burselor acordate cu 

346.652 lei, sumă alocată din 

venituri proprii. Prin urmare, 

pentru luna septembrie nu au 

mai rămas diferenţe de plată, 

cu excepţia studenţilor care 

beneficiază de burse sociale 

(studenți orfani și/ sau în pla-

sament și studenți bolnavi) și 

studenților care primesc burse 

speciale de performanță cul-

turală, artistică și sportivă. 

Pentru primele 3 luni ale anu-

lui universitar 2017 – 2018, 

fondul de burse lunar va fi de 

961.383 lei, sumă care provine 

din înmulţirea numărului de 

studenţi bugetaţi cu 201 lei/ 

lună/ student bugetat. Șapte 

proaspete mămici, studente în 

cadrul Universităţii „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, au pri-

mit din partea instituţiei câte 

9.000 de lei. Bursa pentru 

maternitate (5.000 de lei pen-

tru naştere şi 4.000 de lei 

pentru îmbrăcămintea celui 

mic) a fost instituită la USV în 

primăvara acestui an, pe adre-

sa instituţiei sosind opt astfel 

de solicitări, una fiind în dis-

cuţie la Comisia Centrală de 

Acordare a burselor. Prof. 

univ. dr. Gabriela Prelipcean, 

Prorector responsabil cu 

problemele studenţeşti, a men-

ţionat că acest sprijin financiar 

se acordă o singură dată stu-

dentelor care devin mămici, 

indiferent de venit. De aseme-

nea, de aceste prime pot be-

neficia şi studenţii USV ale 

căror soţii sunt în maternitate 

şi care au un venit mai mic de 

1.050 de lei/ lună. Un sprijin 

financiar consistent şi bine-

venit, care le scapă pe tinerele 

mămici de constrângerile fi-

nanciare din perioada de după 

naştere. În afara unui ajutor 

însemnat, bursa pentru mater-

nitate poate fi şi o încurajare 

pentru tinerele studente care 

îşi doresc să facă pasul cel 

mare şi să devină mame cât 

mai repede, însă sunt demoti-

vate de latura financiară căreia 

nu ştiu dacă i-ar putea face fa-

ţă. Gabriela Prelipcean a mai 

arătat că de aceste burse pot 

beneficia studentele care sunt 

fie la un program de licenţă, 

fie la masterat sau doctorat. O 

primă consistentă primeşte şi 

echipa de handbal a Univer-

sităţii din Suceava, care a ob-

ţinut titlul de campioană eu-

ropeană universitară la hand-

bal masculin. Bursa are un 

cuantum de 45.000 de lei. 

Echipa de handbal masculin a 

USV s-a aflat la prima par-

ticipare la acest campionat, 

după ce a câştigat Campiona-

tul Naţional Universitar, ceea 

ce i-a conferit dreptul de a 

reprezenta România în com-

petiţia europeană. În discuţii 

este şi oferirea unei burse 

pentru sportivul Alin Firfirică, 

afiliat la clubul Universităţii, 

care a cucerit medalia de ar-

gint la aruncarea discului, la 

Universiada de vară de la Tai-

pei, cu rezultatul de 61,13 

metri. Tot din categoria bur-

selor sociale ocazionale, ală-

turi de bursele de maternitate, 

fac parte şi bursele pentru aju-

tor social pentru îmbrăcăminte 

şi încălţăminte. Aceasta este în 

valoare de 600 de lei şi se 

acordă o singură dată pe 

semestru, 240 de studenţi 

beneficiind de acest sprijin. La 

bursele de ajutor social 

ocazional pentru îmbrăcămin-

te şi încălţăminte se califică 

toţi studenţii care primesc 

burse sociale, cu venit mai mic 

decât salariul de bază minim 

net timp de trei luni înaintea 

semestrului, studenţi orfani 

sau din plasament. 

 

Studenții suceveni învață să 

devină antreprenori în 

cadrul Laboratorului de 

Incubare a Afacerilor 

 

În cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava funcțio-

nează un Laborator de Incu-

bare a Afacerilor, un spațiu în 

care studenții, dar și absol-

venții instituției pot urma două 

cursuri de formare profesiona-

lă pentru manager de proiect şi 

pentru dobândirea de compe-

tenţe antreprenoriale. Prof. 

univ. dr. ec. Gabriela Prelip-

cean, Prorectorul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava, 

responsabil cu baza materială 

şi probleme studenţeşti, a 

declarat că în cadrul uni-

versității sucevene, prin La-

boratorul de Incubare a Afa-

cerilor, sunt acreditate două 

cursuri, unul de competențe 

antreprenoriale și unul de 

manager de proiect. „Acest 

laborator, împreună cu regu-

lamentul de funcționare a 

societăților antreprenoriale 

pentru studenți pot reprezenta 

forme prin care studenții, dar 

și absolvenții noștri pot veni să 

lucreze aici, să-și dezvolte o 

afacere, prin urmarea acestor 

cursuri și prin obținerea certi-

ficatelor”, a spus Gabriela Pre-

lipcean. Prorectorul USV a 

precizat că profesorii și 

cercetătorii din cadrul Labora-

21 septembrie 2017 
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torului de Incubare a Aface-

rilor desfășoară și activități de 

consultanță, coaching și men-

toring. În ceea ce privește 

cursul de manager de proiect, 

acesta acoperă tematica nece-

sară pentru ocuparea unui post 

de manager de proiect, indi-

ferent de tipul de proiect sau 

locul de muncă de bază al per-

soanei nominalizate să în-

deplinească această funcție. 

De asemenea, cursul pentru 

dobândirea de competențe an-

treprenoriale reprezintă un 

curs de inițiere care sprijină 

ideile de dezvoltare a micilor 

afaceri în Bucovina, prin 

dezvoltarea abilităților antre-

prenoriale pentru cei interesaţi 

să inițieze sau să dezvolte o 

afacere. Informaţii detaliate 

despre Laboratorul de In-

cubare a Afacerilor şi înscrieri 

pot fi găsite la adresa 

www.incubaf.usv.ro.  

 

Proiect cultural Coregrafii 

sociale la USV 

 

Începând cu data de 4 

septembrie 2017 a debutat 

activitatea de creație și 

repetiție în cadrul proiectului 

Coregrafii sociale la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. O echipă 

internațională de artiști a 

realizat un spectacol de dans 

contemporan care a inclu 

elemente de dansuri africane 

și sud-americane. Acest pro-

iect cultural a fost finanțat de 

Administrația Fondului Cultu-

ral Național (90%) și 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (10%) și s-

a desfășurat în colaborare cu 

Centrul Național al Dansului 

București. Coregrafia a fost 

realizată de Natalie Cohen 

(SUA) și Emma Damarise Ste. 

Marie (Canada), în colaborare 

cu coregraful și dansatorul 

Momo Sanno (România) de la 

CNDB. Echipa de dansatori a 

fost compusă din Momo 

Sanno (România), Nelson 

Torres (Columbia), Diego 

Sarmineto (Columbia), Fal-

ciony Cruz (Columbia), Elina 

Valtonen (Finlanda), Hend 

Elbalouty (Egipt), Samar 

Abdellatif (Egipt) și Nugam 

Hussien (Sudan). Spectacolul 

rezultat a fost prezentat în 

Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” al USV  în data de 

24 septembrie și în curtea 

interioară a Cetății de Scaun 

Suceava (27 septembrie), 

Teatrul Municipal „Matei 

Vișniec” din Suceava și în 

București. Proiectul Core-

grafii sociale a fost coordonat 

de dr. Tudor Bălinișteanu, 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării. 

 

Ministrul Educaţiei Naţio-

nale, Liviu Pop, în vizită la 

USV 

 

Ministrul Educaţiei, Liviu 

Pop, a declarat în conferinţa de 

presă organizată la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava că instituţia 

academică suceveană se află 

printre cele şase universităţi 

din ţară care s-au calificat 

pentru finantarea construcţiei 

de cămine studenţeşti. În 

cadrul conferinței de presă, 

Liviu Pop a spus că Ministerul 

Educației Naționale, prin 

intermediul Companiei Națio-

nale de Investiții, va finanța 30 

de cămine studențești, printre 

care și cele ale Universității 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava. „Eu vă mulțumesc că 

m-ați adus pe tărâmul 

facultății de acum 22 de ani, 

m-aș bucura ca în tot mediul 

universitar să fie activități de 

genul acesta, să fie o 

concurență pe brevete. Vestea 

bună pentru toți cei care 

urmează să fie studenții 

universității este legată de 

acea investiție pe care 

Guvernul României, Ministe-

rul Educației Naționale prin 

Compania Națională de 

Investiții în conformitate cu 

programa de guvernare, am 

spus că o să finanțăm 30 de 

cămine. Din prima etapă s-au 

calificat 6 universități, printre 

care și universitatea dum-

neavoastră.” Rectorul Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, a solicitat 

Ministrului Educaţiei, Liviu 

Pop, găsirea unor soluţii 
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pentru stabilirea unei cote „re-

zonabile” de co-finanţare 

pentru înfiinţarea centrelor de 

transfer tehnologic, unde să se 

poată valorifica brevetele de 

invenţie ale universităţilor, în 

condiţiile în care, în prezent, 

această cotă, care este de cel 

puţin 50 la sută, descurajează 

instituţiile academice pentru a 

investi într-un astfel de centru. 

Rectorul USV a declarat că 

pentru valorificarea brevetelor 

de invenţie este necesară 

înfiinţarea unor centre de 

transfer tehnologic, centre ce 

reprezintă veriga între know-

how-ul acumulat de univer-

sităţi şi întreprinderile care ar 

dori să le aplice, arătând că, în 

prezent, această verigă lip-

seşte în România. El a spus că 

USV „munceşte din greu” 

pentru a înfiinţa un astfel de 

centru de transfer tehnologic 

„pentru a face prototipurile şi 

în vederea pregătirii pentru 

producţie brevete de 

invenţie”. Rectorul USV a 

menţionat că deşi există o linie 

de finanţare a centrelor de 

transfer tehnologic, cota de 

cofinanţare este mult prea 

mare, de peste 50 la sută. „Din 

păcate, există o linie de 

finanţare a centrelor de 

transfer tehnologic, ne luptăm  

şi, domnule ministru, vă 

rugăm să ne sprijiniţi, în 

continuare, cu cota de co-fi-

nanţare, care în momentul de 

faţă este de minimum 50 la 

sută, ceea ce descurajează 

practic orice universitate să 

intre într-o astfel de întreprin-

dere. Nu ai cum să suporţi 50 

la sută într-un centru de trans-

fer tehnologic. Noi discutăm 

despre milioane de euro de 

investit ca să poţi face un 

centru de transfer tehnologic şi 

trebuie să pui financiar jumă-

tate din sumă. Deci, nu se 

poate. Nu am reuşit încă să 

lămurim Autoritatea de Ma-

nagement de la proiectele 

eurpene ca să pună o cotă de 

cofinanţare rezonabilă. Dacă 

nu vrem să avem centre de 

transfer tehnologic, probabil 

nu vrem, dar cu cotele acestea 

ar trebui doar întreprinderile 

să pună şi nu sunt suficient de 

multe întreprinderi româneşti 

care ar fi capabile ori sunt 

multinaţionalele care vor face 
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centrele de transfer tehnologic 

mutându-şi, practic, produsele 

dintr-o divizie în alta pe banii 

statului român, asta vor face, 

ori nu vor face deloc”, a 

explicat Valentin Popa. El a 

solicitat ministrului Educaţiei, 

Liviu Pop, găsirea unor soluţii 

pentru stabilirea unei cote de 

co-finanţare „rezonabile”, iar 

atunci USV ar fi gata să aplice 

atât pentru parcurile tehno-

logice, cât şi în centrele de 

transfer tehnologic, pentru a fi 

valorificate brevetele de in-

venţie. „Avem un prim spin-

off făcut pe un proiect naţional 

în care, în momentul de faţă, 

sunt implementate zece bre-

vete de invenţie ale noastre, 

sunt puse în practică. Este 

făcută o linie de fabricaţie, 

care îşi propune să trimită spre 

export 90 la sută din producţie, 

este făcută în centrul de lângă 

aeroport. Sunt şapte angajaţi 

deocamdată, lucrăm, încă nu a 

intrat pe profit, întrucât 

suntem în primul an de 

aranjare a liniei de producţie, 

dar în curând vom avea”, a 

precizat Popa, adăugând că 

USV a mai avut trei sau patru 

cecuri de inovare pentru 

valorificarea unor brevete de 

invenţie. Rectorul USV a spus 

că în ultimul deceniu, peste 

10% din brevetele de invenţie 

ale universităţii sucevene au 

fost puse în practică, iar „dacă 

se vorbeşte de cota istorică a 

instituţiei, care se întinde pe 

50 de ani, procentul este mult 

mai mic”, de sub 5% din 

totalul brevetelor de invenţie. 

„Este principala preocupare a 

noastră. Avem brevete, avem 

idei, sunt protejate. Lucrăm 

acum pentru protejarea lor şi 

la nivel european, avem şi 

program de finanţare pentru 

acoperirea acestor costuri, dar 

mai departe, ca să le trans-

ferăm în industrie, în primul 

rând, noi nu avem specialişti, 

personal care să se ocupe cu 

valorificarea lor, iar pentru 

aceasta avem nevoie de un 

centru de transfer tehnologic 

care să angajeze personal şi 

care să se ocupe cu valori-

ficarea lor. Profesorii uni-

versitari au idei, le brevetează, 

le arată, le demonstrează, dar 

nu trebuie să îi punem să le şi 

vândă”, a mai spus Popa. El a 

precizat că USV poate forma 

„foarte uşor” specialişti din 

rândul doctoranzilor şi mas-

teranzilor universităţii suce-

vene care să valorifice aceste 

brevete de invenţie în cadrul 

centrului de transfer tehno-

logic. La rândul său, ministrul 

Educaţiei Naţionale, Liviu 

Pop, a declarat în cadrul 

aceleiaşi conferinţe de presă, 

că vor fi căutate soluţii în ceea 

ce priveşte cota de co-finan-

ţare pentru înfiinţarea cen-

trelor de transfer tehnologic. 

Domnul Ministru, a participat 

și la cea de a VI-a ediţie a 

evenimentului „Noaptea Cer-

cetătorilor”, organizat la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava. Acesta a declarat 

că este încântat de invitația 

rectorului USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa și a mai 

menționat că acest eveniment 

îi aduce aminte de vremea 

studenției. Liviu Pop a vizitat 

standurile și atelierele orga-

nizate de USV la acest 

eveniment, a purtat discuții cu 

olimpici suceveni și a jucat o 

partidă de șah cu o elevă a 

Colegiului Naţional „Petru 

Rareş” din Suceava.  
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„Noaptea Cercetătorilor” 

 

Parcul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava a fost 

luat cu asalt de mii de par-

ticipanţi, în cadrul unui proiect 

care promovează ştiinţa şi 

cercetarea în rândurile 

publicului larg. Obiectivul 

proiectului iniţiat de Uniunea 

Europeană este acela de a 

atrage noua generaţie către 

activitatea de cercetare, de a-i 

încuraja pe tineri într-o astfel 

de carieră, precum şi de a 

creşte  recunoaşterea faţă de 

munca nevăzută a cerce-

tătorilor. Proiectul „Noaptea 

Cercetătorilor” a fost realizat 

simultan în peste 300 de oraşe 

europene, la Suceava fiind 

organizat de Universitatea 

„Ştefan cel Mare”, Inspec-

toratul Şcolar Judeţean şi 

Societatea Ştiinţifică Cygnus, 

având şi sprijinul Primăriei 

Suceava. La cea de a VI-a 

ediţie, desfăşurată în acest an, 

au fost implicaţi în efectuarea 

experimentelor peste 100 de 

pasionaţi de ştiinţă, numărul 

de participanţi apropiindu-se 

de 3.000. Prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian prorectorul 

responsabil cu activitatea 

ştiinţifică a USV, a declarat: 

„În primul rând este 

Observatorul Astronomic, 

care are spectacole de plane-

tariu, o expoziţie de iluzii 

optice în turnul observa-

torului, în interior fiind 

proiectate filme documentare 

3D. Am ieşit cu câteva 

telescoape în stradă, fiind în 

derulare şi ateliere de 

astronomie. Pe de altă parte, 

împreună cu colegii de la 

facultăţile universităţii am 

încercat să oferim câte o 

perspectivă în cercetarea sau 

activitatea în general a 

facultăţilor respective, într-un 

colţ aici se desfăşoară un 

proces simulat la Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Administra-

tive, dincolo avem o maşină 

electrică, care a fost dezvoltată 

în cadrul Facultăţii de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. Sunt apoi 

câteva invenţii care sunt deja 

brevetate în domeniul energiei 

solare sau în domeniul robo-

ticii, în timp ce colegii de la 

Facultatea de Silvicultură pre-

zintă mecanisme de măsurare 

a vârstei copacilor, bazându-

se pe fragmente din acei 

arbori.” Evenimentul a fost în 

acest an organizat pe trei 

secţiuni de bază, HandsOn, 

Agora şi Fun, vizitatorii 

putând uşor alege ce-i 

interesa mai mult. Mulţi 

dintre cei interesaţi au ales 

ateliere precum Fizica şi 

Chimia distractivă, 

Astronomie, Inventică şi 

Inovare, Robotică şi 

Mecatronică, alţii preferând 

zona Fun, cu Şah şi Scrable 

sau jocuri în parc. Un deosebit 

interes a stârnit maşina elec-

trică realizată în doi ani de zile 

de câţiva studenţi de la 

programul de studii de licență 

Sisteme Electrice. „Studenţii 

au vrut să facă ceva pe 4 roţi 

care să aibă tracţiune electrică. 

Au căutat o maşină de gabarit 

mic, care implica un motor şi 

acumulatori  pe măsură, au 

dotat-o cu un motor de curent 

continuu, au realizat conver-

torul care acţionează motorul. 

Noi folosim această maşină cu 

studenţii de la Sisteme Elec-

trice în cadrul lucrărilor de 

laborator, prin care ei studiază 

ansamblul motor-convertor, 

pentru a avea noţiunile de bază 

referitoare la un automobil 

electric, atunci când termină 

facultatea”, a declarat  conf. 

univ. dr. ing. Mihai Raţă.   
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Legislație 

 

Ordonanța nr.27/ 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 31 august 2017.  

 

Hotărârea nr.617/ 2017 pentru modificarea pct. IV lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și 

pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 709 din 01 septembrie 2017.  

 

Hotărârea nr.614/ 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul 

maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 712 din 04 septembrie 2017.  

 

Hotărârea nr.615/ 2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 

universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 04 septembrie 2017.  

 

Ordinul nr.2326/ 2855/ 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale 

prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 717 din 05 septembrie 2017.  

 

Ordinul nr.2343/ 2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05 

septembrie 2017.  

Ordin MEN nr.4783/ 2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului de Etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 750 din 

19.09.2017 

 

Ordinul nr.5687/ 1799/ 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 

europeană”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului 

fondurilor europene nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 04 

septembrie 2017.  

 

Rectificarea la HG 577/ 2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite 

absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul 1 de studii în anii 

universitari 2014-2015, 2015-2016 si 2016-2017. Aceasta rectificare a fost publicată în Monitorul 

Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 99/14 septembrie 2017 cu privire la aprobarea cuantumurilor minime și maxime ale 

burselor acordate studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava  

 



 

 
septembrie 2017 / info USV /  

Hotărârea nr. 100/14 septembrie 2017 cu privire la menținerea calității de titular a domnului  

prof. univ. dr. ing. Radu Leontie CENUȘĂ, pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 101/14 septembrie 2017 cu privire la menținerea calității de titular a domnului  

prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT, pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 102/14 septembrie 2017 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei  

prof. univ. dr. ing. Sonia AMARIEI, pentru anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 103/14 septembrie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind activitatea profesională a studenţilor (R 05). 

 

Hotărârea nr. 104/28 septembrie 2017 cu privire la avizarea Calendarului de alegeri parțiale a 

studenților reprezentanți. 

 

Hotărârea nr. 105/28 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Centrului de Reușită Universitară (R68). 

 

Hotărârea nr. 106/28 septembrie 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și funcționare (ROF).  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 70/ 8 septembrie 2017 cu privire la acordarea unor creșteri salariale coordonatorilor 

structurilor academice  în anul 2017 – 2018. 

Hotărârea nr. 71/ 8 septembrie 2017 privind acordarea sporului pentru conducere doctorat, stabilit 

în conformitate cu prevederile Legii 153/2017. 

Hotărârea nr. 72/ 8 septembrie 2017 cu privire la stabilirea salariului de bază al rectorului 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, domnul prof. univ. dr. ing Valentin POPA. 

Hotărârea nr. 73/ 8 septembrie 2017 cu privire la înlocuirea casierului desemnat pentru sesiunea 

de admitere septembrie 2017 în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

Hotărârea nr. 74 /19 septembrie 2017 privind actualizarea tarifelor pentru activitățile susținute în 

regim de plata cu ora (Actualizarea Hotărârea nr. 43/2016 cu modificările ulterioare). 

Hotărârea nr. 75/ 19 septembrie 2017 cu privire la armonizarea perioadelor de susținere a 

examenelor de finalizare a studiilor. 

Hotărârea nr. 76/19 septembrie 2017 cu privire la aprobarea acordării unei burse speciale pentru 

participarea la Conferință internațională Food Science and Technology Challenges for 21st 

Centry – Research to Progress Society. 

Hotărârea nr. 77/ 19 septembrie 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 anii universitari 2017-2018, 2018-2019. 

Hotărârea nr. 78/ 19 septembrie 2017 cu privire la aprobarea componenței comisiei de contestație 

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

Erasmus+, mobilități cu țări partenere, pentru anii universitari 2017-2018, 2018-2019. 
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Hotărârea nr. 79/ 19 septembrie 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. 80/ 19 septembrie 2017 cu privire la organizarea modulului 3 la admiterea 2017. 

Hotărârea nr. 81/ 19 septembrie 2017 cu privire la aprobarea acordării unor burse speciale pentru 

implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat. 

Hotărârea nr. 82/ 19 septembrie 2017 cu privire la abrogarea Procedurii operaționale de acordare 

a scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării 

activității de cercetare–dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică - PO-SRU-05. 

Hotărârea nr. 83/ 26 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale - Selecția 

personalului care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+ mobilități cu țări 

partenere și a Procedurii operaționale – Selecția studenților care efectuează mobilități în cadrul 

programului Erasmus+ cu țări partenere. 

Hotărârea nr. 84/ 26 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale – Selecția 

personalului care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+.  

Hotărârea nr. 85/ 26 septembrie 2017cu privire la aprobarea Procedurii operaționale – 

Organizarea și derularea mobilităților studenților „incoming”, în cadrul programului Erasmus+, 

mobilități cu țările participante la program.  

Hotărârea nr. 86/ 26 septembrie 2017 cu privire la criteriile de acordare a punctajelor de către 

decani în cadrul evaluării anuale.  

Hotărârea nr. 87/ 26 septembrie 2017 cu privire la aprobarea notei conceptuale nr. 599 

STI/17.08.2017.  

Hotărârea nr. 88/ 26 septembrie 2017 cu privire la acordarea unei burse speciale de performanță 

sportivă. 
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