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Cel mai bun marcator al 

Ligii Naţionale de handbal 

masculin 

 

Cel mai experimentat jucător 

al CSU Suceava, Florin Ciu-

botariu, este şi cel mai bun 

marcator al Ligii Naţionale de 

handbal masculin, până în 

acest moment, conform cla-

samentului realizat de site-ul 

handbalvolei.ro. Florin Ciu-

botariu este lider în topul 

marcatorilor din Liga Națio-

nală, cu nu mai puțin de 148 de 

reușite, având o medie de 

aproape șase goluri pe meci. În 

acest top al marcatorilor se 

află doi handbaliști de la 

Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava, pe locul cinci aflân-

du-se un alt jucător expo-

nențial al echipei, interul 

Adrian Ștefan Târzioru, „lu-

netistul” formaţiei, cu 132 de 

goluri în cele 25 de etape 

disputate până acum. În acest 

top se mai află și un fost 

jucător important al Sucevei, 

ce a fost unul din principalii 

marcatori de pe postul de inter 

dreapta, Florin Acatrinei, 

handbalist ce are 124 de goluri 

în acest sezon pentru echipa 

sa, CSM Făgăraș. Echipa de 

handbal a USV mai are de 

disputat doar o etapă din 

sezonul regulat, joi, 12 aprilie, 

la HC Vaslui. Aflată la doar 3 

puncte de locul 8, ultimul ce 

duce în turneul play-off, 

studenții sunt obligați să 

câștige, deoarece în cazul în 

care Timișoara câștigă pe 

terenul ocupantei poziției opt, 

Minaur Baia Mare, atunci 

Suceava va fi la egalitate cu 

băimărenii, dar în meciurile 

directe are o victorie și un 

egal. Mai mult, dacă Minaur 

se va impune, atunci Suceava 

merge în play-out, acolo unde 

punctele de la Vaslui vor 

cântări în clasament. Clasa-

mentul marcatorilor după 25 

de etape în Liga Națională: 

1. Florin Ciubotariu (CSU 

Suceava) – 148 goluri 

2. Gabriel Bujor (HC Vaslui) 

– 146 goluri 

3. Ciprian Vancea (CSM 

Făgăraș) – 137 goluri 

4. Filip Marjanovic (Poli 

Timișoara) – 135 goluri 

5. Adrian Târzioru (CSU 

Suceava) – 132 goluri 

6. Florin Acatrinei (CSM 

Făgăraș) – 124 goluri 

7-8. Hugo Descat (Dinamo 

București) – 116 goluri 

7-8. Nikola Crnoglavac 

(HCDS Constanța) – 116 

goluri 

9. Ilija Sladic (CSM Focșani) 

– 111 goluri 

10. Josip Peric (AHC Dunărea 

Călărași) – 110 goluri.  

 

„Școala Altfel” la Biblioteca 

USV 

 

Școli din judeţul Suceava şi 

din judeţele limitrofe au inclus 

în programul lor activităţi de 

încurajare şi promovare a 

lecturii, stabilind şi vizite la 

Biblioteca Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava 

(USV). Elevii au fost infor-

maţi despre colecţiile enci-

clopedice şi specializate, 

categoriile de utilizatori ce pot 

beneficia de serviciile biblio-

tecii, au intrat în toate spaţiile 

de lectură şi împrumut, 

inclusiv în sălile cu acces liber 

la raft, care uşurează căutarea 

prin modul de aranjare a 

publicaţiilor pe domenii (după 

normele de clasificare CZU). 

Elevii au putut afla modali-

tatea de înscriere la Biblioteca 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re”, pe baza unui permis de 

bibliotecă sub formă de card 

electronic. Şcolarii au identi-

ficat posibilităţile de căutare a 

informaţilor necesare, prin 

intermediul catalogului online 

disponibil, accesând pagina 

www.biblioteca.usv.ro, din 

orice zonă conectată la o reţea 

de internet. De asemenea, prin 

intermediul resurselor electro-

nice disponibile prin proiectul 

Evenimente  
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AnelisPlus, utilizatorii au po-

sibilitatea de a filtra şi selecta 

informaţii din bazele de date 

puse la dispoziţie prin această 

platformă electronică. În 

cadrul programului „Şcoala 

altfel” au călcat pragul Biblio-

tecii universitare aproximativ 

1.500 de elevi, însoţiţi de 

cadre didactice şi bibliotecari 

de la şcoli şi licee precum: 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Su-

ceava, Şcoala Gimnazială 

Milişăuţi, Liceul Tehnologic 

„Oltea Doamna” Dolhasca, 

Colegiul Tehnic „Mihai Bă-

cescu” Fălticeni, Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” 

Suceava, Colegiul Naţional 

„Mihai Eminescu” Suceava, 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Su-

ceava, Liceul Tehnologic 

„Ştefan cel Mare” Cajvana, 

Colegiul de Informatică „Spi-

ru Haret” Suceava, Colegiul 

Naţional „Nicu Gane” Fălti-

ceni, Liceul Tehnologic „Ion 

Nistor” Vicovu de Sus, Cole-

giul Tehnic „Alexandru Ioan 

Cuza” Suceava, Clubul de 

marketing Suceava. Potrivit 

reprezentanţilor USV, „colec-

tivul Bibliotecii Universităţii 

din Suceava a reuşit semnarea 

unui important număr de 

parteneriate cu şcoli, licee, 

instituţii de cultură şi media, în 

vederea deschiderii porţilor 

cunoaşterii şi a satisfacerii 

nevoii de carte pentru întreaga 

comunitate”.  

 

Prima etapă a Concursului 

„Student pentru 1 zi” 

 

Pentru al unsprezecelea an 

consecutiv, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a organizat concursul pentru 

elevi „Student pentru 1 zi”. 

Prima etapă a acestui concurs 

a adunat peste 150 de elevi din 

clasele a XII-a din județele 

Neamț, Botoșani și Suceava. 

Aceștia au susținut probele de 

concurs la disciplinele Istorie, 

Geografie, Filosofie, Psiho-

logie, Limba română, Limba 

engleză, Limba franceză, 

Limba spaniolă și Limba 

italiană. A fi „Student pentru 1 

zi” a însemnat pentru oaspeții 

USV nu doar un tur complet 

de campus, în care au putut 

vedea laboratoarele de spe-

cialitate, activitatea de la 

Radio USV, Centrul de Na-

tație și Kinetoterapie, Bi-

blioteca USV sau Observato-

rul Astronomic, ci și un prânz 

la Restaurantul USV, urmat de 

un spectacol oferit de Casa de 

Cultură a Studenților – con-

certul susținut de artiștii 

Andrei Cicioc și Mihai Boicu. 

Profesorii coordonatori au 

participat la Atelierul special 

organizat pentru aceștia, 

intitulat Direcțiile educației 

pentru o nouă revoluție 

industrială, moderat de prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, Ordo-

natorul de credite al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. Câștigătorii 

acestei etape sunt: Limba 

franceză, Premiul I - Halici 

Octavian-Eusebiu, Premiul al 

II-lea - Irimia Andreea și 

Pașparugă Cosmina Elena, 

Premiul al III-lea - Cozan Ro-

xana Mihaela și Nicolai Ionuț-

David, Mențiune - State 

Beatrice, Brăilean Andreea, 

Acălinei Beniamin, Hrișcă 

Elena, Becica Noemi și Hriscu 

Lavinia-Elena; Limba engle-

ză, Premiul I - Prodaniuc 

Andrei, Premiul al II-lea - 

Carpov Smaranda , Premiul al 

III-lea - Teodorovici Daniel 

Andrei, Mențiune - Nistor 

Ștefania, Niga Iuliana, Molea 

Ioana, Gula  Gheorghe – 

Sebastian; Limba spaniolă, 

Premiul I - nivel avansat - 

Berariu Paul, Premiul I - nivel 

începător - Viziteu Iuliana, 

Premiul II - nivel avansat - 

Strugariu Diana, Premiul II-
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nivel începător - Agafiței Ele-

na, Premiul III-nivel avansat - 

Cantonaș Loredana, Premiul 

III-nivel începător - Turcu 

Narcisa Andreea, Mențiune - 

Druga Ioana Eliza și Tulumb 

Paula; Limba Italiană – Pre-

miul I - Luchian Alisa Isabela 

și Norocel Maximiliana, 

Premiul al II-lea - Mihailovici 

Gabriela Cătălina, Premiul al 

III-lea - Grigoraș Marina-Flo-

rina, Mențiune - Florea Bian-

ca; Limba Română – Premiul 

I - Tofan Raluca, Premiul al II-

lea - Tofan Andra, Premiul al 

III-lea - Florea Alexandra, 

Mențiune - Burlui Iuliana, 

Magdici Nicoleta Alina și 

Crăciun Anamaria; Geografie 

– Premiul I - Apetroaie Cos-

mina, Halici Olivia-Adelina , 

Iacob Magda Iuliana, Premiul 

al II-lea - Lupu Iuliana 

Alexandra, Apetrei  Mădălina, 

Apetrei  Alexandra, Premiul al 

III-lea - Țofei Iulian-Alexan-

dru, Negrușeri Vasile, Burciu 

Alina Mihaela, Mențiune - 

Mititelu Dan, Roșca Cătălin, 

Boicu Cristina Elena, Țebrean 

Larisa Elena , Cozma Adelina-

Petronela, Dubiţ Ştefan, 

RUSU Petruț Daniel, Istrate 

Irina, Lazăr Gheorghe, Bardan  

Andrei, Bîrgăuan Magdalena, 

Mironescu Mihaela; Istorie – 

Premiul I - Abrudan Alexan-

dru-George , Nesciuc Mădăli-

na Paraschiva, Crețu Marta, 

Premiul al II-lea - Căldăruş  

Andrei-Sebastian, Irimescu 

Gabriel, Șoldan Ana Maria, 

Premiul al III-lea - Iacob 

Andreea, Radinschi  Andrei, 

Vieriu Raluca Elena, Men-

țiune - Krauss Iuliana, Brada-

țan Simona, Galit  Andreea, 

Ciobanu  Sebastian, Lazer  

Sebastian, Ichim Andreea Ni-

coleta; Psihologie – Premiul I 

- Șecman Alexandra, Premiul 

al II-lea - Cozma Elena, 

Premiul al III-lea - Ilaş  

Cristina, Mențiune - Cioltan 

Larisa și Coman Magdalena; 

Filozofie – Premiul I - Stîngu 

Constantin-Costin, Premiul al 

II-lea - Voroniuc Emilia 

Ionela, Premiul al III-lea - 

Tomeac Iulian, Mențiune – 

Haraseniuc Sebastian. Men-

ționăm că toți elevii au primit 

diplome de participare, iar cei 

clasați pe podium au plecat 

acasă cu  premii oferite de 

USV. Câștigătorii locului I, la 

fiecare disciplină de concurs, 

au primit câte un Certificat de 

agrementare, care oferă deți-

nătorilor posibilitatea de a fi 

studenți ai universității, bene-

ficiind de scutirea de plată a 

taxelor de înscriere și în-

matriculare la USV. Pe 21 

aprilie va avea loc cea de-a do-

ua etapă a concursului „Stu-

dent pentru 1 zi”, tot pentru 

elevii din clasele a XII-a, la 

disciplinele Economie, Elec-

trotehnică, Energetică şi 

Electromecanică, Proiectare 

asistată de calculator în 

AutoCAD, Controlul și 

expertiza produselor alimen-

tare, Ingineria produselor 

alimentare, Gastronomie, 

Ecologie și Protecția Mediu-

lui, urmând ca, pe 12 mai, să 

aibă loc ultima etapă a 

concursului, cea adresată ele-

vilor din clasele a XI-a, la 

disciplinele Electrotehnică, 

Energetică şi Electromeca-

nică, Fizică distractivă, 

Ingineria produselor alimen-

tare, Controlul și expertiza 

produselor alimentare, In-

gineria produselor alimentare, 

Gastronomie, Ecologie și Pro-

tecția Mediului, Istorie, 

Geografie, Filosofie și Psi-

hologie, Limba Franceză.  

Atașatul cultural al 

Ambasadei SUA în dialog 

cu studenții USV 

 

La invitația prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, Prorector cu 

Imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană, Domnul Scott A. 

Reese, atașatul cultural al 

Ambasadei SUA la București, 

a susținut o prelegere la 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Intitulată The 

Life of an American Diplomat: 

Challenges and Perspectives, 

prelegerea a angrenat publicul 

numeros – studenți, cadre 

didactice și alți invitați pre-

zenți la eveniment – într-o 

dezbatere care a atins subiecte 

precum: parcursul academic al 

tinerilor și cariera în diplo-

mație, rolul diplomației cultu-

rale în politica externă a unui 

stat, contextul politic actual, 

rolul limbilor sub aspectul 
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comunicării diplomatice, im-

pactul diferențelor culturale în 

configurarea geopolitică a 

lumii etc. Totodată, Domnia 

Sa a împărtășit din experi-

ențele sale profesionale în 

calitate de membru al misiu-

nilor diplomatice ale SUA în 

Norvegia, Mali, Nordul Ira-

kului, Beijing, Bagdad, regiu-

nea kurdă din Irak și, în pre-

zent, București. Sesiunea de 

întrebări și răspunsuri a fost 

una foarte incitantă, generând 

opinii și comentarii pe cât de 

concrete pe atât de deschise și 

argumentate. Scott A. REESE 

și-a început activitatea profe-

sională în domeniul IT, spe-

cializându-se ulterior, prin 

intermediul studiilor de doc-

torat, în ingineria sistemelor. 

Domnia Sa are o bogată 

activitate didactică, atât la 

nivel preuniversitar, unde a 

predat algebra, cât și la nivel 

universitar, în domeniul calcu-

latoarelor. Reamintim, cu 

această ocazie, că prima 

întâlnire cu studenții unei uni-

versități românești a Exce-

lenței Sale, Domnul Hans 

Klemm, Ambasadorul SUA la 

București, a avut loc la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, în ianuarie 2016. 

 

USV la Cadet Inova 2018 

 

La Academia Forțelor Teres-

tre „Nicolae Bălcescu” din 

Sibiu a avut loc a 3-a ediție a 

Expoziției internaționale stu-

dențești dedicate inovării și 

cercetării științifice Cadet 

Inova 2018, organizată de 

Forumul Inventatorilor Ro-

mâni și Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci (OSIM). În 

cadrul evenimentului au fost 

expuse 83 de lucrări ale stu-

denților din România și Re-

publica Moldova. Universita-

tea „Ștefan cel Mare” din Su-

ceava a participat cu 4 invenții 

ale studenților doctoranzi, co-

ordonați de cadre didactice ale 

Facultății de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor, 

care au fost apreciate astfel: 

marele premiu al juriului Ca-

det Inova 2018 pentru Sistem 

de monitorizare a stărilor 

emoționale; medalia de aur cu 

felicitările juriului Cadet Ino-

va 2018 pentru Metoda și 

instalație de control și ma-

nipulare a laptelui; diploma 

de excelență și medalie de aur 

din partea Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie a 

Republicii Moldova pentru 

Sistem de monitorizare a stă-

rilor emoționale; diploma de 

excelență și medalie de aur din 

partea Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie a Repu-

blicii Moldova pentru Micro-

pompa electromecanică de 

vacuum și presiune; premiul 

special în semn de onoare, re-

cunoaștere și apreciere a 

creativității științifice și origi-

nalității pentru întreaga acti-

vitate de inventică din Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, acordat de Universi-

tatea „Lucian Blaga” din Si-

biu. Salonul Cadet Inova face 

parte dintr-o serie de mani-

festări organizate anual de 

Academia Forțelor Terestre 

din Sibiu, sub denumirea 

Săptămâna Internațională a 

Studenților, și comemorează, 

la fiecare ediție, o personalita-

te a inventicii românești. 

 19-21 aprilie 2018 
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Astfel, în 2017 a fost co-

memorată academician Ana 

Aslan, iar în 2018, profesorul 

și inventatorul sucevean Dorel 

Cernomazu, prilej cu care 

delegația USV a prezentat în 

plen un material dedicat vieții 

și operei inventatorului, dar și 

activităților în domeniul crea-

tivității tehnice din univer-

sitatea noastră. Menționăm 

faptul că delegatia USV a fost 

formată din șef lucrări dr. ing. 

Elena Olariu, conducătorul 

delegației, dr. ing. Mihaela 

Poienar, drd. ing. Dumitru 

Cernușcă și prof. univ.dr. ing. 

Laurențiu Dan Milici, mem-

bru al juriului. 

 

Contribuția bibliotecii la 

afirmarea diversității 

culturale în spațiul 

românesc. 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, Ca-

sa Corpului Didactic „George 

Tofan” Suceava, Asociația 

Bibliotecarilor din România 

(ABR) – Filiala Suceava, 

având ca parteneri Asociația 

Italienilor din România 

(RO.AS.IT), Colegiile Națio-

nale „Ștefan cel Mare” Su-

ceava și „Eudoxiu Hurmu-

zachi” Rădăuţi, Institutul 

Naţional „Bucovina” Rădăuți, 

Mănăstirea Sucevița, au 

organizat ediția a II-a a Sim-

pozionului național cu par-

ticipare internațională Con-

tribuția bibliotecii la afir-

marea diversității culturale în 

spațiul românesc. Mani-

festarea a fost prilejuită de 

sărbătorirea Zilei Internațio-

nale a Cărții și a Drepturilor de 

autor și a Zilei bibliotecarului-

23 aprilie (sărbătorită în 

avans) în Anul Centenarului 

Marii Uniri (1918-2018). 

Acest eveniment de înaltă 

ținută a fost organizat într-un 

cadru cultural și istoric dedicat 

exprimării, inter-relaționării, 

valorii și perpetuării mode-

lelor care să prilejuiască an de 

an întâlnirea personalităților 

marcante și a elitelor culturale 

într-un efort conjugat în 

dezvoltarea, bunăstarea și 

excelența în biblioteca de 

orice tip, în educație și cultură. 

Colaborarea părților implicate 

în organizarea evenimentului 

a dus la realizarea unui pro-

gram amplu, consistent, vi-

brant care s-a desfăşurat pe 

parcursul a două zile și a 

inclus sesiuni de lucrări de 

specialitate (peste 50 de lu-

crări de specialitate ce reunesc 

autori din România, Republica 

Moldova, Ucraina şi Italia), 

programe artistice emoțio-

nante, un vernisaj al unei 

expoziții tematice și o excursie 

de documentare ce a evidențiat 

moștenirea culturală a buco-

vinenilor (cele mai repre-

zentative biblioteci cu fond de 

patrimoniu: Colegiul Naţional 

„Ștefan cel Mare” Suceava, 

Colegiul Naţional „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuţi, Ins-

titutul Naţional „Bucovina” 

Rădăuți şi Mănăstirea Suce-

vița). Prof. univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu a transmis 

mesajul bibliotecii academice 

din Suceava: „Unde oare se se 

păstrează mai bine memoria 

unei naţiuni, dacă nu în 

20-21 aprilie 2018 
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bibliotecile ei? Unde oare vin 

deopotrivă copiii şi tinerii în 

formare, adulţii pe care nu îi 

satisface internetul, pentru a se 

întâlni cu modelele culturale, 

dacă nu în biblioteca şcolii, 

cea a universităţii, în bi-

blioteca publică sau, mai rar, 

în biblioteca instituţiilor de 

cercetare, a academiilor sau, 

foarte rar, într-o bibliotecă 

mănăstirească? (…) Eveni-

mentul evidenţiază că bi-

blioteca trebuie să rămână acel 

punct de atracţie şi de popas, 

de frumoasă amintire şi 

maximă utilitate, fără de care 

nu putem concepe formarea 

noilor generaţii. Biblioteca 

constituie unul dintre princi-

palele rezervoare ale memo-

riei individuale şi colective, 

locul în care luăm contact cu 

umanitatea, cu genialitatea şi 

în care putem practica co-

muniunea. Simpozionul de la 

USV este o întâlnire de inimă, 

ştiinţă şi cultură, sub semnul 

diversităţii, o formă de re-

cunoaştere a contribuţiei tutu-

ror celor care, indiferent de 

zona geografică, de tradiţii, de 

valori, indiferent de apar-

tenenţa etnică, au pus umărul 

şi o fac în continuare la 

clădirea României moderne”. 

Domnul prof. univ. dr. Mircea 

A. Diaconu, prorector al USV 

a sugerat răspunsul la o dilemă 

actuală „Suntem cu adevărat 

demni de înaintaşii noştri?”: 

prin raportarea noastră la 

anumite modele din trecutul 

istoriei, culturii și civilizației 

putem fi demni sau nu: „Ei au 

fost oameni ai timpului lor, 

însă ceea ce ar trebui să facem 

noi pentru a fi demni de 

înaintașii noștri ar fi să 

identificăm corect care este 

spiritul timpului nostru şi să 

fim, la rândul nostru, angajați 

corect în valorile prezentului. 

Putem fi demni cunoscând 

înainte de toate ce au făcut ei, 

cunoscându-i pe ei şi apărând 

cu aceeaşi credinţă şi forţă 

valorile acestui timp care pot 

fi diferite de valorile cu care 

strămoşii noştri au luptat, va-

lori ale unei umanităţi gene-

roase.” Au transmis mesaje de 

susținere a bibliotecii, biblio-

tecarului și cărții în deschi-

derea evenimentului şi prof. 

univ. dr. Mykhailo Zushman – 

Director al Bibliotecii Știin-

țifice a Universității Naționale 

„Yuriy Fedkovych” din Cer-

năuți, Ucraina, doamna Elena 

Harconița – director al Bi-

bliotecii Științifice Universi-

tății de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, Republica Moldova și 

domnul director adjunct al 

Sucursalei Suceava a Băncii 

Transilvania, Gabriel Oanea și 

al doamnei șef-agenție Mi-

rabela Nistor. Programul ar-

tistic Diversitate etnică și cul-

turală în Bucovina a debutat 

cu intonarea impresionantă, 

vibrantă a Imnului național de 

către profesor Valentina Ta-

blan, solistă și soprană apre-

ciată național și internațional, 

a Coralei de fete „Ciprian 

Porumbescu” a Colegiului 

Național „Ștefan cel Mare” 

Suceava. Corala, premiată pe 

scene internaționale de re-

nume și dirijată de prof. pr. 

Lucian-Ionuț Tablan Popescu, 

a interpretat piesele: „Măluai, 

luaiu” – Tudor Jarda, „Doina” 

– aranjament prof. pr. Lucian 

Tablan-Popescu și „Sârba-n 

căruță” – Gheorghe Danga. 

Ansamblul „Kozaciok” din 

Bălcăuți, coordonat de prof. 

Petru Șoiman, a reprezentat 

comunitatea ucraineană, bene-

ficiind de sprijinul domnului 

președinte al Filialalei Su-

ceava a Uniunii Ucrainenilor 

din România, prof. Ilie 

Sauciuc. Ansamblul vesel al 

muntenilor polonezi „So-

lonczanka”din Solonețu Nou, 

coordonați de doamna Ana 

Zielonka și sprijiniți de 

domnul președinte al Uniunii 

Polonezilor din România, 
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Ghervazen Longher a încântat 

publicul. Ansamblul studen-

ţesc Arcanul al Universității 

„Ştefan cel Mare” din Sucea-

va, coordonat de dr. ing. Sorin 

Pohoaţă, a încheiat apoteotic 

primul program artistic al zi-

lei. Seara s-a încheiat cu un 

recital de pian și solo al Ale-

xandrei Fits, care a interpretat 

într-o abordare spectaculoasă 

cele mai cunoscute piese ale 

legendarei Edith Piaf, dar și 

compoziții proprii. O adevă-

rată ambasadoare a cântecului 

francez, Alexandra Fits este 

câștigătoare a numeroase pre-

mii și distincții care îi 

subliniază multiplele laturi 

muzicale. Programul mani-

festărilor a inclus și proiecția 

filmului documentar „Recu-

noaște 1915”, realizat de 

regizorul Florin Kevorkian și 

Izabela Bostan Kevorkian, 

dedicat comemorării Genoci-

dului Armean (24 aprilie). A 

doua zi a simpozionului a fost 

rezervată excursiei de docu-

mentare pe traseul cărții de 

patrimoniu din Bucovina: 

Suceava – Rădăuți – Mănăs-

tirea Sucevița – Suceava. La 

întoarcere, oaspeții au vizitat 

cetatea Sucevei.   

 

Concursul „Student pentru 

1 zi” - a doua etapă 

 

Ediția a XI-a a Concursului 

pentru elevi „Student pentru 1 

zi”, organizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, a reunit 86 de elevi din 

clasele a XII-a din județele 

Neamț, Botoșani și Suceava, 

care au susținut probele de 

concurs la disciplinele Eco-

nomie, Electrotehnică, Ener-

getică şi Electromecanică, 

Proiectare asistată de calcu-

lator în AutoCAD, Controlul 

și expertiza produselor ali-

mentare, Ingineria produselor 

alimentare, Gastronomie, 

Ecologie și Protecția Mediu-

lui. Studenții pentru 1 zi ai 

USV au fost însoțiți într-un tur 

complet de campus, în care au 

vizitat laboratoarele de spe-

cialitate, redacția Radio USV, 

Centrul de Natație și Kine-

toterapie, Biblioteca USV sau 

Observatorul Astronomic. Tu-

rul a fost urmat de un prânz la 

Restaurantul USV și de un 

spectacol oferit de Casa de 

Cultură a Studenților – con-

certul susținut de Andrei Ci-

cioc și invitații săi. Câști-

gătorii acestei etape sunt: 

Economie, Premiul I - Caciur 

Andreea și Bujdei Monica-

Teodora, Premiul II - Bordieru 

Alexandrina și Simion Irina-

Denisa, Premiul III - Tersigni 

Giulia și Vrăjitoru Alexandra, 

Mențiune - Pricopie Sarah 

Naomi, Lucanu Roxana Miha-

ela, Pavăl Georgiana, Pintilii 

Mădălina-Andreea, Mironea-

sa Ionela; Electrotehnică, 

Energetică şi Electromecanică 

– Premiul I - Miron David și 

Camilar Ana Elena , Premiul 

II -  Ţarcă Alfred Daniel și 

Tamaș Iulian Daniel, Premiul 

III - Stasi Maria Cristina  și 

Rusînac Gabriel, Mențiune - 

Tănăselea Valentin, Rusa An-

drei Bogdan, Imbrea Adrian-

Cristinel, Hostiuc David- Se-

bastian; Proiectare asistată de 

calculator în AutoCAD – 

Premiul I - Mirlescu Andrei 

Alexandru și Apetri Alin 

Constantin, Premiul II - Plioț 

Iulian-Sînzian și Bilauca Ovi-

diu Samuel, Premiul III - 

Damian Ciprian și Galățan 

Andrei, Mențiune - Apetrei 

Denis, Cîrlan Constantin, 

Medvichi Sergiu, Pădurariu 

Adrian, Lupu Levi; Controlul 

și expertiza produselor ali-

mentare și Ecologie și 

Protecția Mediului – Premiul I 

- Serediuc Larisa Diana , 

Premiul II - Herciu Bianca 

Ionela și Răilianu Diana-

Georgiana, Premiul III - 

Asaftei Georgiana Cătălina și 

Boboc Gabriela Elena, 

Mențiune - Grigorean Daniela 

și SÎRGHI Diana; Ingineria 

produselor alimentare și Gas-

tronomie – Premiul I - 

Dobrincu Dumitrița- Sabina, 

Premiul II - Moisencu Ro-

xana, Turtureanu Andreea 

Magdalena și Șpac Ana, 

Premiul III - Pintilescu Elena 

Mădălina și Candrea Paras-

chiva, Mențiune - Jureschi 

Andreea și Vlonga Eliad. 

Menționăm că toți elevii au 

primit diplome de participare, 

iar elevii clasați pe podium au 

21 aprilie 2018 
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plecat acasă cu premii. Pre-

mianții locului I, la fiecare 

disciplină de concurs, au 

primit câte un Certificat de 

agrementare din partea USV, 

care oferă deținătorilor posi-

bilitatea de a fi studenți ai 

universității, beneficiind de 

scutirea de plată a taxelor de 

înscriere și înmatriculare la 

USV. Pe 12 mai va avea loc 

ultima etapă a concursului, cea 

adresată elevilor din clasele a 

XI-a, la disciplinele Electro-

tehnică, Energetică şi Electro-

mecanică, Fizică distractivă, 

Ingineria produselor alimen-

tare, Controlul și expertiza 

produselor alimentare, Ingi-

neria produselor alimentare, 

Gastronomie, Ecologie și Pro-

tecția Mediului, Istorie, Geo-

grafie, Filosofie și Psihologie, 

Limba franceză.  

 

Conferinţă cu participare 

internaţională la Facultatea 

de Drept şi Ştiinţe 

Administrative  

 

Asociaţia LUMEN şi 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re“ din Suceava, în parteneriat 

cu Asociaţia Ştiinţifică de 

Drept şi Administraţie Publică 

Suceava şi Universitatea 

„Yuriy Fedkovych“ din Cer-

năuţi, au organizat Conferinţa 

Internaţională Ştiinţifică LU-

MEN Rethinking Social 

Action. Core Values in 

Practice – RSACVP2018. În 

cadrul conferinţei s-au înscris 

266 de participanţi din Româ-

nia, Republica Moldova, Ce-

hia, Rusia, Albania, SUA, 

Franţa, Turcia, Italia, Lituania, 

Slovacia şi Spania, care au 

prezentat un număr de 172 de 

lucrări, în domenii precum: 

sociologie, asistenţă socială, 

ştiinţele comunicării, filoso-

fie, istorie, filologie, sănătate 

publică, ştiinţe economice, 

ştiinţe politice, educaţie, studii 

religioase. În cadrul Confe-

rinţei, care a inclus şi o expo-

ziţie de postere, s-au desfă-

şurat 8 activităţi de tip 

workshop, mese rotunde sau 

lansări de carte. A zecea ediție 

a Conferinței științifice in-

ternaționale LUMEN este un 

eveniment transdisciplinar, al 

cărui obiectiv general este 

promovarea excelenței știin-

țifice, încurajând cercetarea 

originală. Astfel,  LUMEN 

RSACVP 2018 s-a concentrat 

asupra interferenței dintre 

noile abordări teoretice și 

practica socială și educa-

țională, ținând seama de 

necesitatea unei redistribuiri 

etice a acțiunii sociale. Con-

ferinţa s-a desfășurat în 

asociere cu cea de a 3-a ediţie 

a Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţionale Ethical and 

Social Dimensions on Public 

Administration and Law, 

organizată de Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Administrative 

a Universităţii „Ştefan cel 

Mare“ din Suceava, în par-

teneriat cu Asociaţia Ştiin-

ţifică de Drept şi Admi-

nistraţie Publică Suceava, 

Universitatea „Yuriy Fedko-

vych“ din Cernăuţi, Ucraina, 

şi Asociaţia LUMEN din Iaşi. 

În cadrul ediției de la Cernăuți 

au avut loc o serie de co-

municări științifice prezentate 

de profesori universitari din 

Suceava și Cernăuți. Parti-

cipanții la evenimentul știin-

țific de la Cernăuți au fost 

salutați de către prorectorul 
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Universității Naționale Cer-

năuți, prof.univ. Roman Pe-

treșen și decanii facultăților de 

Drept de la Suceava și 

Cernăuți, prof. univ. av. Ca-

melia Ignătescu, respectiv 

prof. univ. Petro Pațurchiv-

schi. Consulatul General al 

României la Cernăuți a fost 

reprezentat de către Ionel 

Ivan, ministru consilier.  

 

 

Legislație 

 

Ordonanța de urgență nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 291 din 30 martie 2018.  

 

Ordinul nr. 3329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi 

înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de 

învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 297 din 03 aprilie 2018. 

 

Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 

pentru anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 10 aprilie 

2018.  

 

Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 53 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – 

Codul muncii, publicată in Monitorul Oficial nr. 315 din 10 aprilie 2018.  

 

Ordinul nr. 3353/2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate 

în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 317 din 11 aprilie 2018. 

 

Ordinul MEN nr. 3330/2018 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului National de 

Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, publicat în Monitorul Oficial nr. 320 din 11 

aprilie 2018. 

 

Ordinul MEN nr. 3344/2018 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în 

Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă 

durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu 

ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, 

sesiunea 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 10 aprilie 2018. 

 

Ordinul nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere 

privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și 

din pensii”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 11 aprilie 2018.  

 

Hotărârea nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 12 aprilie 2018.  

 

Hotărârea nr. 195/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 

București la 12 decembrie 2017 și la 19 decembrie 2017 între Guvernul României și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind 

învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 



 

 / info USV /Aprilie 2018 

Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

321 din 12 aprilie 2018.  

 

Hotărârea nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 13 aprilie 2018.  

 

Hotărârea nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul securității și sănătății 

în muncă pentru perioada 2018-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 16 

aprilie 2018.  

 

Ordin MEN nr. 3514/2018 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor 

speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de 

stat, pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 334 din 17 aprilie 2018. 

 

Ordinul nr. 3475/2018 privind aprobarea Metodologiei de selecție a personalului din România 

pentru posturi didactice din cadrul sistemului școlilor europene, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 339 din 18 aprilie 2018.  

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea OUG nr. 49/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, 

politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și 

a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2018. 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul 

fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr 

346 din 20 aprilie 2018.   

 

Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 354 din 24 aprilie 2018.   

 

Monitorul Oficial nr. 345, Partea III din 24 aprilie 2018 în care au fost publicate anunturile cu 

privire la posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în instituțiile de învățământ 

superior de stat. 

 

Ordinul nr. 290/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

Programului național „Tabere studențești” 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 

din 19 aprilie 2018. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărâre Senat 52/ 26 aprilie 2018  cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studenților 

reprezentanți în Consiliul Facultății de Inginere Electrică și Știința Calculatoarelor, al Facultății 

de Istorie și Geografie și al  Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărâre Senat 53/ 26 aprilie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat (R 43). 

 

Hotărâre Senat 54/ 26 aprilie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

evaluarea performanței personalului didactic (R 42). 
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Hotărâre Senat 55/ 26 aprilie 2018 cu privire la aprobarea transmiterii la Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii calificării Psihologie 

aferentă programului de studii universitare de licență Psihologie în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.).  

 

Hotărâre Senat 56/ 26 aprilie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea autorizării provizorii de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de 

licență Psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației. 

 

Hotărâre Senat 57/ 26 aprilie 2018 privind aprobarea ca domnul prof. univ. dr. Mihai DIMIAN 

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

de Ştiinţe Aplicate și Inginerești). 

 

Hotărâre Senat 58/ 26 aprilie 2018 privind aprobarea ca domnul conf. univ. dr. Dumitru 

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

Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești). 

 

Hotărâre Senat 59/ 26 aprilie 2018 de aprobare a anulării de către Rectorul universității a 

diplomelor obținute ca urmare a utilizării unor documente declarate de către instanța de judecată 

ca fiind falsificate. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 19/ 3 aprilie 2018 cu privire la aprobarea valorilor burselor valabile pentru 

semestrul al II-lea de plată al anului universitar 2017-2018, la nivelul Facultății de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și Management, al Facultății de Educație Fizică și Sport și al Facultății 

de Silvicultură. 

 

Hotărârea nr. 20/ 17 aprilie 2018 cu privire la aprobarea listei studenților selectați pentru a 

participa la mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+. 

 

Hotărârea nr. 21/ 24 aprilie 2018 cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a sporului 

pentru condiții de muncă. 

 

Hotărârea nr. 22/ 24 aprilie 2018 repartiția mobilităților de predare (STA) și formare (STT) pentru 

anul universitar 2018-2019. 
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