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Târgul Universităților din 

România 

 
Studenții voluntari USV din 

cadrul Grupului de Inițiativă 

al Românilor din Basarabia au 

participat, în Republica Mol-

dova, la Târgul Universităților 

din România, alături de alte 

asociații basarabene, studenți 

din principalele centre uni-

versitare românești din 18 

orașe. Evenimentul a fost or-

ganizat cu sprijinul Federației 

Asociațiilor de Basarabeni din 

România (FAB) care are ca 

membri asociații de studenți și 

elevi de etnie română din 

Republica Moldova. FAB 

România reprezintă interesele 

comune ale studenților și 

elevilor aflați la studii în Ro-

mânia, cu stimularea parti-

cipării acestora la actul educa-

țional și la viața socială, eco-

nomică și culturală. Târgul 

Universităților din România s-

a desfășurat în trei orașe: 

Chișinău (5-6 iulie), Bălți (7 

iulie) și Cahul (8 iulie). Fede-

rația Asociațiilor de Basa-

rabeni din România este o 

organizație non-guvernamen-

tală, apolitică și nonprofit, cea 

mai importantă entitate de 

reprezentare a studenților și 

elevilor din Republica Moldo-

va care își fac studiile în 

România. Scopul evenimentu-

lui a fost de oferi viitorilor 

studenți informații utile refe-

ritoare la procesul de admi-

tere, cazare, asociații și opor-

tunități de studii. Ajuns la a X-

a ediție, Târgul Universităților 

din România reprezintă prima 

etapă a campaniei de informa-

re și consiliere „AdmiteRO”, 

care s-a desfășurat în perioada 

iulie 2018-octombrie 2018, în 

cadrul căreia voluntarii din 

cadrul organizațiilor membre 

FAB România, au oferit ab-

solvenților ciclului gimnazial, 

liceal sau universitar din 

Republica Moldova informații 

despre metodologia de 

admitere la instituțiile de 

învățământ românești. Tinerii 

absolvenți ai liceelor din 

Republica Moldova au avut 

ocazia să discute cu membrii 

FAB, să primească informații 

utile, sugestii sau chiar 

alternative pentru a putea 

beneficia de studii de calitate 

în România în marile centre 

universitare românești.   

 

Peste 2200 de noi studenți la 

USV 

 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat 

concurs de admitere pentru 

cele aproximativ 5000 de lo-

curi existente, peste 2200 

dintre ele fiind finanțate de la 

bugetul de stat. În această 

sesiune, admiterea a fost orga-

nizată exclusiv pentru progra-

mele de studii de licență și de 

masterat, programe care se în-

scriu în cinci arii europene de 

învăţământ superior: ştiinţe 

sociale, ştiinţe inginereşti, 

ştiinţe ale naturii, ştiinţe uma-

niste şi ştiinţe biomedicale. 

Oportunitățile oferite de USV 

au avut în vedere preocuparea 

pentru un învățământ centrat 

pe student și, în general, cali-

tatea activităților didactice, 

performanța în cercetare, ex-

celența bazei materiale și, nu 

în ultimul rând, implicarea în 

viața comunității locale și 

viața studențească propriu-

zisă. Oferta educațională a 

USV este concentrată pe în-

curajarea tinerilor să studieze 

Evenimente  

5-8 iulie 2018 

 

 

9-19 iulie 2018 
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în domenii prioritare de dez-

voltare ale României, așa cum 

sunt ele definite în Strategia 

națională de cercetare, dez-

voltare și inovare 2014-2020, 

precum și pe formarea inițială 

a viitoarelor cadre didactice. 
Cele zece facultăți ale USV au 

scos la concurs locuri la 42 de 

programe de studii de licență, 

în domenii diferite, corelate cu 

piața muncii. Absolvenții de 

liceu din acest an sau din anii 

anteriori au avut posibilitatea 

de a candida pentru unul din 

cele 1170 de locuri finanțate 

de la buget, la forma de 

învățământ cu frecvență (IF), 

pentru unul din locurile cu 

taxă (există pentru programele 

de licență un număr identic de 

locuri cu cel al locurilor 

bugetate), sau pentru unul 

dintre cele 530 de locuri 

pentru forma de învățământ la 

distanță (ID), care se orga-

nizează  pentru 9 programe de 

studii. Atât la ciclul de studii 

de licență, cât și la cel de 

masterat, studenții înmatri-

culați pe locuri cu taxă pot 

ocupa pe parcursul anului uni-

versitar, în funcție de per-

formanțele obținute, un loc 

bugetat. USV asigură condiții 

pentru ierarhizarea periodică a 

studenților, în vederea ocu-

pării locurilor bugetate. Pentru 

cadrele didactice care doresc 

să urmeze cursuri de conversie 

profesională, USV a oferit 10 

programe de studii, cu 300 de 

locuri cu taxă. Pentru cele 36 

de programe de studii uni-

versitare de masterat USV a 

alocat 595 de locuri fără taxă, 

dintre care 10 locuri destinate 

candidaţilor de etnie rromă. În 

plus, au fost alocate 130 de 

locuri fără taxă etnicilor 

români de pretutindeni. Alte 

940 de locuri au fost dis-

ponibile pentru forma de 

învăţământ cu taxă. În ceea ce 

priveşte studiile de doctorat 

pentru cele 15 domenii, USV  

a scos la concurs 49 de locuri 

(25 de locuri cu bursă, pentru 

forma de învăţământ cu frec-

venţă, 24 fără bursă, pentru 

forma de învăţământ cu 

frecvenţă şi cu frecvenţă 

redusă, dintre care 2 locuri 

pentru rromi), 12 locuri pentru 

etnicii români de pretutindeni 

(10 dintre acestea fiind cu 

bursă). Acestora li s-au adă-

ugat 70 de locuri cu taxă. 
Sesiunea de admitere s-a des-

făşurat în două etape distincte. 

Prima perioadă, a înscrierii 

candidaților și a susținerii 

probelor de concurs, s-a des-

fășurat în perioada 9-19 iulie, 

fără sâmbătă și duminică, cu 

afișarea rezultatelor pe data de 

23 iulie. Pentru a confirma lo-

cul ocupat, candidații declarați 

admiși trebuie să se înmatri-

culeze, astfel încât o a doua 

etapă este aceea a în-

matriculării (23-26 iulie), 

rezultatele finale fiind făcute 

cunoscute pe 27 iulie. În 

această sesiune de admitere, 

oferta educațională a Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a atras un total de 

aproape 3000 de candidați la 

programele de licență și mas-

terat. Este vorba despre 1971 

de candidați înscriși la licență, 

cu 3381 de opțiuni, și de 806 

la masterat, cu 1450 de op-

țiuni. După încheierea pe-

rioadei de înmatriculare, 2269 

dintre candidați au devenit 

studenți ai USV, din care 1506 

la programele de licență (învă-

țământ cu frecvență, învă-

țământ la distanță și conversie 

profesională) și 768 la mas-

terat. Rezultatele finale ale 
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acestei prime sesiuni de ad-

mitere pentru cetățenii români 

dovedesc atractivitatea pro-

gramelor de studii oferite de 

USV, atât prin numărul mare 

de candidați înscriși și în-

matriculați, cât și prin raportul 

dintre numărul acestora și 

numărul locurilor bugetate 

alocate USV. Astfel, numărul 

de candidați înmatriculați la 

USV este deja cu 29% mai 

mare decât numărul locurilor 

bugetate alocate atât pentru 

programele de licență, cât și 

pentru cele de masterat. 

Precizăm, de asemenea, că 

toate cele 38 de locuri bu-

getate alocate pentru absol-

venții de licee din mediul rural 

au fost ocupate și sperăm că 

locurile rămase neocupate la 

alte instituții de învățământ 

superior vor putea fi redistri-

buite candidaților care au 

devenit studenți ai USV sau 

vor deveni după sesiunea de 

admitere din toamnă. Sesiunea 

de admitere continuă la USV 

până la data de 8 august pentru 

românii de pretutindeni, în 

competiție fiind înscriși 930 

de candidați din Ucraina, 

Republica Moldova, Italia și 

Spania pentru cele 380 de 

locuri bugetate alocate progra-

melor de licență și master ale 

USV. Următoarea sesiune de 

admitere se va desfășura în 

perioada 10-19 septembrie, 

înscrierile având loc în in-

tervalul 10-13 septembrie. În 

această a doua sesiune se va 

organiza admiterea pentru cele 

14 domenii de doctorat ale 

USV, fiind disponibile 49 de 

locuri bugetate și 70 locuri cu 

taxă, la care se adaugă 12 

locuri bugetate destinate ro-

mânilor de pretutindeni.  Ofer-

ta de școlarizare va fi com-

pletată până la data de 15 

august cu locurile rămase 

disponibile în urma înma-

triculărilor din prima sesiune 

de la licență și master. Toate 

informațiile referitoare la noua 

sesiune de admitere vor fi 

publicate pe pagina web: 

www.admitere.usv.ro 

 

„Construiește-te în perspec-

tivă! Vizibilitate și acces 

pentru tinerii din mediile 

defavorizate” 

 

Facultatea de Științe Econo-

mice și Administrație Publică 

din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

derulează proiectul „Constru-

iește-te în perspectivă! Vizi-

bilitate și acces pentru tinerii 

din mediile defavorizate – 

COMPETIV”, finanțat de Mi-

nisterul Educației Naționale 

prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională. Printre obiec-

tivele principale ale proiec-

tului se regăsește și susținerea, 

din cofinanțare, a taxei de 

înscriere pentru 120 de elevi 

care sunt absolvenți ai liceelor 

din mediul rural. În acest sens, 

în actuala sesiune de admitere, 

primii 120 de candidaţi care au 

absolvit un liceu din mediul 

rural şi s-au înscris la un pro-

gram de licenţă al USV au 

beneficiat de scutire de la plata 

taxei de înscriere. Proiectul 

este în concordanță cu 

viziunea strategică a USV și 

are ca scop dezvoltarea ins-

tituțională prin continuarea și 

diversificarea activităților în-

treprinse prin proiectul fi-

nanțat anterior, „De la ex-

cluziune la incluziune, via 

academica – LINACAD”; de 

asemenea, se vizează creșterea 

numărului de studenți care 

finalizează studiile, precum și 

sporirea accesului la educație 

prin atragerea unui număr cât 

mai mare de studenți proveniți 

din mediile defavorizate. Prin 

acest proiect, USV are în ve-

dere alinierea la tendința glo-

bală privind corelarea sta-

tutului socio-economic al ab-

solvenților de studii uni-

versitare cu cerințele în con-

tinuă diversificare ale pieței 

muncii. În acord cu aceste 

obiective urmărite prin pro-

iect, viziunea strategică a USV 

pune accentul pe intensifi-

carea dialogului cu absolvenții 

și cu angajatorii, cu studenții și 

cu familiile lor, cu elevii și cu 

profesorii din mediul preu-

niversitar, astfel încât să fie 

conștientizate cât mai bine 

nevoile și așteptările acestora. 

În acest context, proiectul 

„Construiește-te în perspec-

tivă! Vizibilitate și acces 

pentru tinerii din mediile 

defavorizate – COMPETIV” 

vizează și următoarele obiec-

tive: promovarea ofertei edu-

caționale a USV în rândul 

elevilor din cel puţin 10 licee 

provenite din medii defavo-

rizate, prin implicarea stu-

denților cu risc de excluziune 

și proveniți din medii de-

favorizate; susținerea, din co-

finanțare, a 30 de burse spe-

ciale pentru studenții proveniți 

din medii defavorizate, în ve-

derea reducerii abandonului 

10 iulie 2018 

 

 

http://www.admitere.usv.ro/
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universitar; acordarea de spri-

jin studenților, în special celor 

proveniți din medii defavo-

rizate, în vederea reducerii 

abandonului universitar; orga-

nizarea de campanii de con-

știentizare privind importanța 

stagiilor de practică, de in-

ternship și a voluntariatului, 

prin organizarea de conferințe 

adaptate domeniilor de con-

siliere din USV (științe socia-

le, științe umaniste și științe 

inginerești). De asemenea, se 

au în vedere activităţi de infor-

mare și comunicare online 

prin intermediul platformei 

web-based a proiectului și 

crearea forumului „Platforma 

online de promovare a 

incluziunii”, dedicat comuni-

cării dintre elevi, studenți, 

cadre didactice. Proiectul este 

coordonat de conf. univ dr. 

Mariana Lupan, prodecan al 

Facultății de Științe Econo-

mice și Administrație Publică 

din cadrul USV.   

 

Dezvoltarea cantitativă și 

calitativă a Grădinii Botani-

ce a USV 

 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava deru-

lează proiectul „Dezvoltarea 

cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS”, finanțat de 

Ministerul Educației Națio-

nale prin Fondul de Dezvol-

tare Instituțională, care are ca 

principale obiective dezvolta-

rea grădinii botanice din Cam-

pusul II al USV prin com-

pletarea sectorului Vegetația 

României, crearea unei pepi-

niere forestiere în cadrul sec-

torului Didactico-experimen-

tal și continuarea activităților 

întreprinse prin proiectul 

finanțat anterior („Dezvolta-

rea cantitativă și calitativă a 

colecției dendrologice – DE-

CADENDRO”). Proiectul se 

încadrează în strategia actuală 

de dezvoltare a USV și 

continuă extinderea infra-

structurii universitare, a ba-

zelor de practică, precum și 

susținerea activităților didac-

tice și de cercetare. De ase-

menea, îmbunătățirea calității 

programelor de studiu, dar și 

creșterea atractivității mediu-

lui universitar pentru absol-

venții de liceu, mai ales pentru 

cei care provin din medii 

defavorizate, constituie unele 

dintre obiectivele principale 

vizate. Prin proiectul „Dezvol-

tarea cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS” se are în 

vedere derularea stagiilor de 

pregătire practică a studenților 

din cadrul Facultății de Silvi-

cultură, desfășurarea de 

activități specifice domeniilor 

de studiu (Silvicultură, Ecolo-

gie și protecția mediului), prin 

implicarea studenților în ur-

mărirea dinamicii plantațiilor, 

măsurători pentru crearea unor 

baze de date, precum și lucrări 

de îngrijire și extindere a spa-

țiilor verzi din cadrul USV. Un 

alt obiectiv propus în proiect 

este organizarea unui work-

shop privind promovarea și 

valorificarea rezultatelor pro-

iectului, cu participarea tutu-

ror factorilor implicați în 

activități de conservare și ges-

tionare a zonelor verzi. Pro-

iectul este coordonat de șef 

lucrări ing. dr. Cezar Valentin 

Tomescu, cadru didactic al 

Facultății de Silvicultură din 

cadrul USV. 

 

Memorie, discurs, literatură 

- 2018. Conferință interna-

țională la USV 

 

 

Ediția a opta a conferinței 

Discurs critic și variație 

lingvistică (DVCVL) - 

Memorie, discurs, literatură 

din acest an a fost dedicată 

prioritar doctoranzilor și s-a 

înscris în seria de manifestări 

închinate Marii Uniri de la 

1918. Dată fiind amplitudinea 

tematică, organizatorii – Fa-

cultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava şi Asociația pen-

tru studii filologice – Aka-

demos - au decis cooptarea 

unei universități din străină-

tate ca partener, ediția-jubileu 

din 2018 beneficiind astfel de 

girul Departamentului de Filo-

logie, Literatură şi Lingvistică 

de la Universitatea din Pisa, 

Italia. În acest cadru, au par-

ticipat peste optzeci de 

profesori, doctoranzi și mas-

teranzi de la universități din 

România și din străinătate 

(Universitatea din București, 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, Institutul de 

Lingvistică al Academiei Ro-

mâne „Iorgu Iordan – Al. 

Rosetti”, Universitatea din 

Craiova, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Uni-

versitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, 

Memorialul Ipotești - Centrul 

Național de Studii „Mihai 

Eminescu”, Universitatea 

Dschang, Camerun, Univer-

sitatea de Stat „Alecu Russo” 

12 iulie 2018 

 

 

12-13 iulie 2018 
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din Bălţi, Republica Moldova, 

Universitatea din Oviedo, 

Spania, Universitatea din 

Zurich, Elveția, Universitatea 

Hassan II, Casablanca, Ma-

roc). Interogarea asupra Pri-

mului Război Mondial și a 

consecințelor acestuia sub un 

unghi puțin abordat în cultura 

românească - războiul și M-

area Unire ca evenimente re-

flectate în discurs – a consti-

tuit una dintre direcțiile de 

cercetare propuse de această 

conferință, care a oferit spe-

cialiștilor posibilitatea de a 

dialoga dintr-o perspectivă 

pluridisciplinară. Premisa în 

formularea acestei direcții 

derivă din ideea foucaultiană 

că realitatea este conținută în 

ansamblul de discursuri ra-

ționale și ficționale pe care 

vorbitorii îl elaborează de-a 

lungul istoriei lor. Pe de altă 

parte, realizarea discursului 

antrenează memoria ca im-

portantă sursă constitutivă, în 

planurile complementare tex-

tualității și istoriei. Potrivit 

unor teorii actuale, contextul 

(istoric) nu constituie un 

element exterior, ci o realitate 

cognitivă, deoarece situația 

extralingvistică și cunoștințele 

generale despre lume au o 

reprezentare internă în forma 

unor elemente de memorie. De 

aceea, un discurs nu se des-

fășoară într-un spațiu textual 

limitat, ci se construiește pro-

gresiv, ca memorie intra-

textuală, ce poate trimite în 

orice moment la un enunț 

anterior. Lucrările care au fost 

acceptate pentru prezentare s-

au înscris în următoarele axe 

tematice: Limbă literară și 

limbă națională. Politici ling-

vistice după Primul Război 

Mondial; Memoria textului. 

Istorie, discurs, mentalitate ; 

Perspective istorice asupra 

Primului Război Mondial; 

Mutații politice, lingvistice, 

literare. Granițe în mișcare; 

Varia. În deschiderea con-

ferinței de joi, 12 iulie, 2018, 

s-au susținut două conferințe 

în plen: Comment dire la 

guerre? Le regard d’une 

génération infortunée- Prof. 

Antonietta SANNA de la 

Universitatea din Pisa și O 

gramatică a limbii române de 

la 1918, Prof. Rodica NAGY, 

de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. De 

asemenea, în același cadru a 

avut loc lansarea volumului  

Profesorul nostru, D. Irimia, 

coordonat de Cristina Irimia și 

de Dinu Moscal și apărut 

recent la Editura Universității 

„Al. I. Cuza” din Iași, în 

colecția Personalităţi ale 

Universităţii „Al.I. Cuza“ din 

Iaşi. Volumul  afost prezentat 

de Ala Sainenco, de Gh. 

Moldoveanu și de Rodica 

Nagy. Conferința DCVL a 

beneficiat de sprijinul Minis-

terului Educației Naționale, 

precum și de o sponsorizare 

din partea Sindicatului USV. 
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USV Suceava a cucerit 

medaliile de bronz la 

Campionatul European din 

Portugalia 

 

Echipa de handbal masculin a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava  a participat la 

Campionatul European Uni-

versitar de handbal masculin, 

care s-a desfășurat la Coimbra 

(Portugalia), cu obiectivul de 

a-și apăra titlul de campioană 

europeană universitară, câști-

gat anul trecut, în Spania. 

Delegația suceveană a fost 

formată din membrii echipei 

CSU Suceava, Baican Florin 

Bogdan, Bobeica Ciprian 

Daniel, Burlacu Gabriel 

Sebastian, Costea Cătălin 

Sabin, Olariu Andrei Marius, 

Potera Alexandru, Polocoșer 

Sebastian, Petrea George Alin,  

Sandu Mihai Marcel, Tofanel 

Andi, Tcaciuc Vasile Cristian, 

Tîrzioru Adrian Ștefan, antre-

norii Andrian Chiruț și Iulian 

Andrei, precum și kinetotera-

peutul echipei, Octavian An-

dreica. Jocurile echipei su-

cevene au fost transmise live 

în Grădina Englezească, si-

tuată în campusul USV, și în 

Book Cafe (corp D). Echipa de 

handbal masculin a USV a 

urcat pe podium la Cam-

pionatul European Universitar 

din Portugalia. Primul meci al 

echipei de handbal masculin a 

USV a însemnat și o primă 

victorie, cu un scor de laudă, 

28 – 19, cu campioana Por-

tugaliei, echipa Universității 

din Coimbra, gazda com-

petiției. Trupa condusa de Adi 

Chiruț și Iulian Andrei și-a 

adjudecat medaliile de bronz, 

după ce s-a impus, în finala 

mica a competiției, în fața 

Universității din Barcelona 

(Spania), cu scorul de 25-21, 

după ce la pauză era condusă 

cu 8-14. Echipa a început bine 

confruntarea, iar după primele 

șapte minute avea un avantaj 

de două goluri, dupa ce Petrea 

puncta pentru scorul de 4-2. 

Catalanii au preluat însă trep-

tat inițiativa, au trecut la con-

ducere, iar până la pauză s-a 

distanțat la șase goluri dife-

rență, scor 14-8. În repriza 

secundă echipa CSU a reușit 

să restabilească egalitatea la 

doar 11 minute de la reluarea 

jocului. Pe fondul aceluiași joc 

bun făcut pe faza defensivă, 

USV a trecut apoi la con-

ducere și a încheiat en-fanfare, 

scor 25-21. În plin proces de 

admitere organizat de USV, 

parcursul echipei - emblemă a 

Universității din Suceava de-

vine extrem de important, 

întrucât, de-a lungul ultimilor 

ani, jucătorii suceveni au 

constituit un exemplu prin 

capacitatea de a îmbina spor-

tul cu activitățile academice, 

perseverență, fairplay, disci-

plină, iar meciurile de handbal 

găzduite la Suceava de CSU 

au reprezentat mereu o al-

ternativă atractivă de petrecere 

a timpului liber pentru stu-

denții USV. Amintim faptul că 

Jocurile Universitare Euro-

pene de la Coimbra 2018 sunt 

prezentate drept cel mai 

important eveniment sportiv 

universitar al anului și cea mai 
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mare competiție multisport 

organizată vreodată în Por-

tugalia, cu peste 4 000 de 

participanți de la universitățile 

cu profil sportiv de vârf din 

Europa, care au concurat în 13 

categorii de sporturi: badmin-

ton, baschet, baschet 3x3, 

kaiac-canoe sprint, handbal, 

fotbal, futsal, judo, canotaj, 

rugby, tenis de masă, tenis, 

volei.   

 

Școala de vară pentru dez-

voltarea competențelor 

antreprenoriale la USV 

 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prin Fa-

cultatea de Științe Economice 

și Administrație Publică, 

sprijină dezvoltarea inițiati-

velor de dezvoltare a micilor 

afaceri în Bucovina prin dez-

voltarea abilităților antrepre-

noriale a tinerilor, și nu numai. 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Administraţie Publică 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Asociația Facul-

tăților de Economie din Ro-

mânia (AFER), Societatea 

Antreprenorială Sudenţească, 

Laboratorul de Incubare a 

Afacerilor (INCUBAF) și 

Clubul Antreprenorial Studen-

ţesc (CASt) din cadrul USV a 

organizat Școala de vară 

pentru dezvoltarea compe-

tențelor antreprenoriale, un 

program intensiv de pregătire 

practică adresat studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor. 

Această Școală de Vară vine 

în completarea programelor 

similare desfăşurate de USV 

în domeniul antreprenoriatu-

lui: Erasmus for Young 

Antrepreneurs - BYE 8, Start-

up Europe University Net-

work, proiectul Universitate 

antreprenorială, derulat în 

parteneriat cu JA România în 

cadrul Societății Antrepreno-

riale Studențești prin Labora-

torul de Incubare a Afacerilor 

din cadrul USV. Cursurile, 

seminariile şi atelierele de 

lucru au fost susţinute de către 

specialişti practicieni de pres-

tigiu de la nivel naţional, cu 

vastă experienţă în domeniul 

antreprenoriatului, respectiv al 

start-up-urilor. Programul a 

inclus module de cursuri de 

specialitate în domeniul antre-

prenoriatului, prelegeri, vizite 

de lucru, lucrări practice, 

studiu individual și excursii 

tematice în Bucovina, activi-

tăţi culturale şi de socializare, 

precum și workshop-uri la 

care au fost invitați să partici-

pe antreprenori de succes. La 

final, studenţii au elaborat 

proiecte dezvoltate în echipe 

pe structura și problematica 

dezbătută în cadrul cursurilor 

și seminariilor aplicative din 

cadrul programului școlii de 

vară. Școala de vară pentru 

dezvoltarea competențelor an-

treprenoriale a constituit un 

obiectiv al proiectului intitulat 

Susținerea activităţilor socie-

tății antreprenoriale pentru 

studenți. StudSA-USV, care 

are ca scop dezvoltarea con-

ceptului de universitate antre-

prenorială și furnizarea unor 

structuri de sprijin pentru 

profesori și studenți în vederea 

inițierii unor noi proiecte în 

domeniul antreprenoriatului. 

De asemenea, menționăm fap-

tul că USV oferă cursuri de 

antreprenoriat disponibile în 

regim gratuit pentru toti 

studenții USV. Proiectul este 

coordonat de prof. univ dr. 

Carmen Năstase, decan al 

Facultății de Științe Econo-

mice și Administrație Publică 

din cadrul USV.      

 

Şcoala de vară Intercultura-

lity and Tolerance: Values 

for the Future Europe 

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a găzduit 

cea de-a XVI-a ediţie a Şcolii 

de vară Interculturality and 

Tolerance: Values for the 

Future Europe, la Vatra Dor-

nei. Organizat în anul Cen-

tenarului Marii Uniri, eveni-

mentul a fost o bună opor-

tunitate de a prezenta valorile 

culturii și civilizației 

românești, precum și de a 

scoate în evidență una din 

trăsăturile fundamentale ale 

regiunii istorice Bucovina, și 

anume, evoluția și cooperarea 

pașnică a etniilor convie-

țuitoare în acest spațiu. La 

Școala de Vară au participat 

39 de studenţi și cadre 

didactice din Ucraina și 

Republica Moldova, de la 

Universitatea Naţională „Yu-

rii Fedkovich” din Cernăuţi, 

Instituția Privată de Învăță-

mânt Superior „Universitatea 

Bucovineană” din Cernăuți, 

Universitatea de Stat a Mol-

dovei din Chișinău și Uni-

versitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți. Participând 

la programul pregătit de 
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organizatori, cursanții au 

acumulat cunoștințe despre 

cultura, tradițiile și valorile 

românești, informații care le 

pot lărgi orizontul de 

înțelegere a realității sociale, 

economice și politice actuale. 

Expunerile lectorilor prezenți 

în cadrul Școlii de Vară au 

vizat teme din varii domenii: 

istorie, cultură și civilizație, 

științe politice sau antro-

pologie culturală. Toate 

universitățile reprezentate la 

Școala de Vară de la Suceava, 

cu excepția Instituției Private 

de Învățământ Superior „Uni-

versitatea Bucovineană” din 

Cernăuți, fac parte, alături de 

USV, din CUMRU (Con-

sorțiul Universităților din 

Republica Moldova, Romania 

și Ucraina), înființat în anul 

2011. Acest eveniment s-a 

desfășurat în cadrul proiec-

tului CNFIS-FDI-2018-0477 

– Promovarea Internațio-

nalizării USV. Totodată, un 

grup de 12 studenţi suceveni 

însoțiți de doamna prof. univ. 

dr. Olimpia Mitric şi doamna 

asist.univ.dr. Angela Robu au 

participat la acțiunile Școlii de 

Vară organizată de către Uni-

versitatea Naţională „Yurii 

Fedkovich” din Cernăuţi.  

 

 

250 studenţi înmatriculaţi la 

USV vor beneficia de stagii 

de practică plătite din 

fonduri europene 

 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a lansat 

proiectul „Învaţă din practică! 

INDIP”, finanțat prin Pro-

gramul Operațional Capital 

Uman, Apel: POCU/90/19. 

Valoarea proiectului este de 

2.212.842,36 lei, durata de 

implementare este de 24 de 

luni, iar organizațiile parte-

nere sunt Camera de Comerț și 

Industrie Suceava și firma 

Great People Inside din 

Brașov. Obiectivul general al 

proiectului vizează dezvol-

tarea resurselor umane prin 

îmbunătățirea utilizării tehno-

logiilor informației și comu-

nicațiilor, crearea de medii de 

practică în cadrul universităţii 

şi creşterea accesului la 

activități de învățare la un 

potențial loc de muncă, prin 

derularea stagiilor de practică 

în cadrul firmelor gazdă de 

practică, cu scopul de a facilita 

inserția pe piața muncii a 

absolvenților de studii univer-

sitare, pentru un număr de 250 

studenţi înmatriculaţi la studii 

de licenţă şi master din cadrul 

Facultății de Științe Econo-

mice și Administrație Publică 

și a Facultății de Istorie și 

Geografie. Proiectul INDIP 

contribuie la dezvoltarea in-

frastructurii universității întru-

cât urmăreşte realizarea de 

investiții în domeniul edu-

cației, cu scopul dobândirii de 

noi competențe prin: îm-

bunătățirea accesibilității, a 

utilizării și a calității tehno-

logiilor informației și comu-

nicațiilor şi crearea de medii 

de practică în cadrul uni-

versităţii, în parteneriat cu 

angajatorii. Astfel, proiectul 

INDIP contribuie la asigurarea 

accesului pe piața muncii prin 

dezvoltarea resurselor umane, 

precum și la creșterea acce-

sului la un sistem de educație 

și formare profesională de 

calitate, stimularea ocupării, 

cu precădere pentru tineri, 

reducerea sărăciei și a 

excluziunii sociale. Prin inter-

mediul proiectului „Învaţă din 

practică! INDIP” USV va 

dezvolta Centrul de Evaluare a 

Competențelor și Abilităților 

şi va înfiinţa Laboratorul de 

dezvoltare a competențelor 

digitale-Învaţă din practică!, 

infrastructuri de care vor 

beneficia generaţiile viitoare 

de studenţi ai universităţii. 

Managerul de proiect este 

conf. univ dr. Mariana Lupan, 

prodecan al Facultății de Ști-

ințe Economice și Admi-

nistrație Publică din cadrul 

USV.
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Ateliere de Patrimoniu la 

Cacica: Oameni și Sare, 

ediția 2018 

 

Centrul de Cercetare și Re-

surse în Turism (CERC 

Turism) al Facultății de Științe 

Economice și Administrație 

Publică a organizat atelierele 

„Cacica: Oameni și Sare”, în 

cadrul Școlii de Vară „Dez-

voltarea Competențelor An-

treprenoriale”, continuând  ac-

tivitățile demarate în 2017, în 

cadrul evenimentului Buco-

vina Brunch. Cele cinci teme 

abordate au fost Turism și 

activități recreative, Turism și 

patrimoniu, Industrii creative, 

Antreprenoriat și sănătate și 

Antreprenoriat local și 

resurse locale. Celor 30 de 

studenți participanți li s-au 

alăturat și elevi ai Liceului 

Tehnologic „Nicanor Moro-

șan” din Pârteștii de Jos, care 

au însoțit și ghidat în teren 

studenții participanți la ate-

liere. Zonele de interes au fost 

clădirile vechi ale Salinei 

Cacica, Cimitirul vechi, Po-

teca Oameni și Sare. Pe 

parcursul a două zile a fost 

realizată analiza situației exis-

tente, au fost formulate pro-

puneri de optimizare a resur-

selor de patrimoniu și turism 

din zonă și au fost realizate 

activități aplicative în teren. 

Studenții de la Facultatea de 

Arhitectură a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” 

din Iași, în colaborare cu 

profesorii de la aceeași 

facultate și cu arhitecți de la 

OAR Filiala Nord-Est, au 

elaborat propuneri de arhi-

tectură pentru clădirile vechi 

ale salinei și pentru spațiul 

verde din proximitatea salinei 

(bănci și spații interactive, 

neinvazive, panouri de infor-

mare și interpretare). Studenții 

din grupa de patrimoniu au 

investigat, utilizând tehnici 

antropologice, relația comuni-

tății cu casele tradiționale, cu 

vechiul cimitir, în care încă 

mai există monumente fune-

rare ale primilor coloniști 

germani și poloni. De ase-

menea, au fost continuate 

intervențiile de conservare și 

reabilitare a monumentelor, 

demarate anul trecut. Studenții 

de la atelierele de turism, 

sănătate și industrii creative au 

venit cu propuneri de pro-

grame gastronomice, propu-

neri de suveniruri și activități 

în natură, compatibile cu 

resursele comunității. Rezul-

tatele au fost prezentate în 

ultima zi invitaților de la 

Primăria Cacica, edițiile vii-

toare ale școlii de vară urmând 

să propună implementarea 

acestora. Partenerii care s-au 

alăturat atelierelor sunt 

instituții și ONG-uri care au o 

viziune comună asupra posi-

bilităților de dezvoltare a zo-

nei, printr-un turism cultural și 

orientat spre natură, care să 

pună în valoare și să ex-

ploateze înțelept resursele 

existente. Aceștia sunt: OAR 

Filiala Nord-Est, Muzeul 

Satului Bucovinean, iaBuco-

vina, Asociația pentru Turism 

Bucovina, ADER, Univer-

sitatea din Sudbury, Canada, 

Dom Polski Cacica, Parohia 

Romano-Catolică Cacica, Li-

ceul Tehnologic „Nicanor 

Moroșan” Pârteștii de Jos.    
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„Centru pentru transferul 

de cunoștințe către între-

prinderi din domeniul ICT” 

– CENTRIC 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a semnat 

contractul de finanțare pentru 

proiectul „Centru pentru trans-

ferul de cunoștințe către 

întreprinderi din domeniul 

ICT” – CENTRIC cu Minis-

terul Fondurilor Europene 

(MFE), în calitate de Auto-

ritate de Management pentru 

Programul Operațional Com-

petitivitate 2014 – 2020, și 

Ministerul Cercetării şi Ino-

vării, în calitate de Organism 

Intermediar pentru Programul 

Operațional Competitivitate 

2014-2020. Proiectul se va 

derula pe o perioadă de 60 de 

luni, iar valoarea totală a 

contractului este de 

15.403.125,00 lei, din care 

13.498.125,00 lei reprezintă 

finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiec-

tului constă în realizarea unui 

centru de transfer de cunoș-

tințe între Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

calitate de beneficiar și 

organizație de cercetare, și 

companii care își desfășoară 

activitatea în Regiunea de 

Nord - Est a României și care 

activează în domeniul tehno-

logiilor informaționale și de 

comunicații, în special firme 

din județele Suceava, Boto-

șani și Neamț. Implementarea 

acestui proiect va conduce la 

următoarele rezultate: formu-

larea ofertei de expertiză a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, adresată 

întreprinderilor din Regiunea 

Nord-Est; realizarea de întâl-

niri individuale cu între-

prinderi din Regiunea de 

Nord-Est pentru identificarea 

nevoilor acestora și adaptarea 

ofertei de expertiză a Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava la nevoile iden-

tificate; accesarea infra-

structurii Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava de 

către întreprinderi din Regiu-

nea Nord-Est pe baza unor 

contracte subsecvente înche-

iate între cele două părți 

(minim două contracte); deru-

larea unor activități de cer-

cetare industrială prin înche-

ierea unor contracte de cola-

borare cu Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

(minim șase contracte). Pro-

iectul este cofinanțat din 

Fondul European de Dezvol-

tare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 

2014-2020. 

 

MIRAGES FLSC 

 

Hotărâţi să-i încurajeze pe ti-

neri să nu-şi abandoneze 

studiile, aşa cum îi încurajează 

pe adulţi să şi le continue până 

la vârste înaintate, profesorii 

Facultăţii de Litere şi Știinţe 

ale Comunicării din Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava au demarat 

proiectul numit MIRAGES 

FLSC –Metode inovatoare 

împotriva riscului de abandon 

şi pentru ameliorarea ges-

tionării propriei evoluţii de 

către studenţii Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării. Datorită opor-

tunităţilor oferite în cadrul 

proiectului, studenţii de la 

Litere au participat în prima 

jumătate a anului 2018 şi vor 

participa până în 2020 la 

numeroase activităţi: mese 

rotunde, ateliere lingvistice (în 

română, engleză şi franceză), 

cercuri (de lectură, de tra-

duceri, de retorică, de armo-

nie), excursii, stagii de for-

mare, dar şi cursuri de consi-

liere în carieră şi dezvoltare 

personală. Cu alte cuvinte, 

proiectul MIRAGES FLSC 

are ca obiectiv principal 

evitarea riscului de abandon al 

studiilor universitare de către 

studenţii anului I prin sti-

mularea dezvoltării competen-

ţelor lor profesionale şi socio-

emoţionale. Toţi cei care se 

înscriu în acest an şi anul viitor 

la Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării pot 

beneficia de o parte dintre 

avantajele acestui demers: 

vizite de studii şi participări la 

festivaluri culturale, impli-

carea în dezbateri lingvistice 

şi literare determinante pentru 

formarea ştiinţifică, întâlniri 

cu oameni care constituie 

modele de reuşită profe-

sională. MIRAGES FLSC va 

favoriza diminuarea ratei de 

abandon graţie dobândirii de 

către studenţii din anul I a 

autonomiei în gestionarea 

programului individual de for-

mare, dar şi datorită implicării 

lor crescute în viaţa uni-

versitară şi comunitară. ROSE 

MIRAGES FLSC îşi propune 

să mărească încrederea 
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studenţilor nu numai în pro-

priile lor forţe, ci şi în 

societatea din care fac parte şi 

la îmbunătăţirea căreia trebuie 

să contribuie. Prin acest 

proiect, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava a 

răspuns invitaţiei Ministerului 

Educaţiei Naţionale de a se 

implica într-un proiect com-

plex – finanţat de Banca 

Mondială prin intermediul 

Unităţii de Management al 

Proiectelor cu Finanţare Ex-

ternă – intitulat ROSE (Ro-

mania Secondary Education 

Project). „Atunci când ado-

lescenţii şi tinerii, dar şi 

adulţii, renunţă la studii prea 

devreme, întreaga societate ar 

trebui să fie îngrijorată, pentru 

că acest abandon va produce 

efecte negative pe termen lung 

nu numai asupra instituţiilor 

şcolare şi mediului edu-

caţional, ci asupra întregului 

mecanism economic, social, 

politic şi cultural care influ-

enţează dezvoltarea societăţii 

respective. A alege să renunţi 

la continuarea studiilor e ca şi 

când ai alege să te limitezi la 

folosirea telefonului fix în 

condiţiile în care lumea din 

jurul tău trece la generaţii din 

ce în ce mai complexe, cu 

aplicaţii din ce în ce mai 

diversificate, de smartphones: 

telefonul fix e mai simplu de 

manipulat, mai puţin solici-

tant, dar îţi diminuează foarte 

mult opţiunile, te obligă să 

evoluezi într-un cerc res-

trâns”, a precizat conf. univ. 

dr. Simona Manolache, coor-

donatorul proiectului.    

Legislație 

 

Ordinul MEN nr. 3962/2018 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 

privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru 

anul 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 02 iulie 2018. Formă aplicabilă la 3 

iulie 2018. 

 

Legea nr. 153/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 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. 538 din 28 iunie 2018.  

 

Hotărârea nr. 22/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a 

Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a 

dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 

din 27 aprilie 2018.  

 

Hotărârea nr. 23/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a 

Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții COM(2018) 24, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 368 din 27 aprilie 2018.  

 

Decizia ANSPDCP nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare 

a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 03 iulie 2018. 

 

Ordinul nr. 2458/2018 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice 

nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 

funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 565 din 05 iulie 2018.  

 

Ordinul MMJS nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, 

familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 

1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase 

caractere), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 05 iulie 2018.  
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Hotărârea nr. 488/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 11 iulie 2018.  

 

Legea nr. 161/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru 

modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a 

organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a 

sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 11 iulie 2018.  

 

Hotărârea Senatul României nr. 105/2018 referitoare la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de 

cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și 

de instrumentele de finanțare externă - COM (2018) 374 final, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 589 din 11 iulie 2018.  

 

Hotărârea Guvernului României nr. 475/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național 

pentru Cercetare și Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 12 iulie 

2018.  

 

Ordinul nr. 1151/4115/2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care 

furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare 

profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de 

studii universitare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 12 iulie 2018.  

 

Legea nr. 176/2018 privind internshipul, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 19 

iulie 2018.  

 

Legea nr. 177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 19 iulie 2018.  

 

Ordinul MEN nr. 4046/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoașterea parțială 

a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea 

continuării studiilor în învățământul superior medical, la programele de studii universitare de 

licență "Asistență medicală generală", publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 18 iulie 

2018.  

 

Legea nr. 198/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării 

pentru accidente de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 25 iulie 2018.  

 

Decizia Curţii Constituționale nr. 387/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 24 iulie 2018.  

 

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 25 iulie 2018. 
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Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 26 iulie 2018.  

 

Ordinul nr. 3900/1822/2018 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale 

și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu 

statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupațională de funcții 

bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 27 iulie 2018.  

 

Ordinul nr. 4129/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației 

naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de 

formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de 

învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 30 iulie 2018. 

 

Legea nr. 224/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 02 august 

2018. 

 

Legea nr. 222/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 03 august 2018.  

 

Ordinul nr. 988/4019/2018 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2018-

2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 06 august 2018.  

 

Hotărârea nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 07 august 2018.  

 

Hotărârea nr. 588/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația 

finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional regional 

2007-2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 10 august 2018.  

 

Ordonanța nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

educației, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 28 august 2018. 

 

Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de 

corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare 

a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în 

situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum 

și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților 

și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor 

de integritate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 30 august 2018.  

 

Ordinul nr. 5550/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând 

în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și 

tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 754 din 31 august 2018.  
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Ordonanța nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României 

prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 751 din 30 august 2018. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 72/19 iulie 2018 cu privire la aprobarea Procedurii privind stabilirea drepturilor 

salariale (P-SRU-01).  

 

Hotărârea nr. 73/19 iulie 2018 cu privire la avizarea Procedurii interne privind recrutarea şi 

selecţia personalului pe posturi în afara organigramei în proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Hotărârea nr. 74/19 iulie 2018 cu privire la aprobarea modificării organigramei administrative 

USV și a organigramei sistemului de management.  

Hotărârea nr. 75/19 iulie 2018 cu privire la aprobarea modificării organigramei administrative 

USV și a organigramei sistemului de management. 

 

Hotărârea nr. 76/19 iulie 2018 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei prof. univ. 

dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu, pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 77/19 iulie 2018 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei  prof. univ. 

dr. ing. Sonia Amariei, pentru anul universitar 2018-2019.  

 

Hotărârea nr. 78/19 iulie 2018 cu privire la menținerea calității de titular a domnului  prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe Gutt, pentru anul universitar 2018-2019.  

 

Hotărârea nr. 79/19 iulie 2018 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Adrian GRAUR, pentru anul universitar 2018-2019.   

 

Hotărârea nr. 80/19 iulie cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. dr. ing. 

Ștefan Gheorghe Pentiuc, pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 81/19 iulie 2018 cu privire la includerea în facilitatea de credit a Proiectului „Start 

la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, ID – 105924.  

 

Hotărârea nr. 82/26 iulie 2018 cu privire la aprobarea raportului asupra concursului desfăşurat 

pentru ocuparea postului didactic vacant scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2017 

– 2018. 

 

Hotărârea nr. 83/26 iulie 2018 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Radu Leontie Cenușă, pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 84/26 iulie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea studiilor postuniversitare (R50).   

 

Hotărârea nr. 85/26 iulie 2018 cu privire la transferul unui loc bugetat, cu bursă, la studii 

universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019.  

 

Hotărârea nr. 86/26 iulie 2018 cu privire la aprobarea acordării unei burse în valoare de 25000 

lei echipei de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  
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Hotărârea nr. 87/26 iulie 2018 cu privire la înființarea programului de conversie profesională 

Filosofie în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie. 

 

Hotărârea nr. 88/26 iulie 2018 cu privire la inițierea programului de studii postuniversitare 

Protecția datelor cu caracter personal în cadrul Facultăţii de Drept și Științe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 89/26 iulie 2018 cu privire la aprobarea modificării organigramei academice USV. 

 

Hotărârea nr. 90/26 iulie 2018 privind validarea alegerii domnului academician Victor SPINEI 

ca membru în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărâre nr. 45 /3 iulie 2018 cu privire la completarea formularelor pentru contractele de 

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

căminele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărâre nr. 46 /3 iulie 2018 cu privire la desemnare unui responsabil de casierie la Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management – Admitere 2018 - Modifică HCA nr. 

31/24.05.2018. 

 

Hotărâre nr. 47 /3 iulie 2018 cu privire la susținerea din cofinanțarea proiectului COMPETIV a 

taxei de înscriere la facultate pentru 120 de candidați, absolvenți ai liceelor din mediul rural. 

 

Hotărâre nr. 48 /10 iulie 2018 cu privire la armonizarea perioadelor de susținere a examenelor de 

finalizare a studiilor. 

 

Hotărâre nr. 49 /17 iulie 2018 cu privire la listele personalului didactic selectat pentru efectuarea 

mobilităților Erasmus+, în anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărâre nr. 50 /20 iulie 2018 cu privire la aprobarea investiției în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Corpului D al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

  

Hotărâre nr. 51 /20 iulie 2018 cu privire la redistribuirea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență IF în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 2018-2019 – 

modifică Hotărârea nr. 25/2018. 

 

Hotărâre nr. 52 /17 iulie 2018 cu privire la aprobarea Procedurii Operaționale – PO-SG-04 

Întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii. 

 

Hotărâre nr. 53 /24 iulie 2018 cu privire la aprobarea Procedurii Operaționale – PO-SRU-05 

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a 

desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare. 

 

Hotărâre nr. 54 /24 iulie 2018 cu privire la aprobarea calendarului pentru întocmirea statelor de 

funcții pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărâre nr. 55 /24 iulie 2018 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar. 
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Hotărâre nr. 56 /24 iulie 2018 cu privire la redistribuirea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență IF în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 2018-2019 - 

modifică Hotărârea nr. 51/2018. 

 

Hotărâre nr. 57 /26 iulie 2018 cu privire la aprobarea modificării calendarului de admitere în anul 

universitar 2018-2019 pentru Facultatea de Drept și Științe Administrative, sesiunea iulie, la 

studii universitare de licență. 

 

Hotărâre nr. 58 /20 august 2018 2018 cu privire la aprobarea ofertei de admitere pentru sesiunea 

septembrie 2018, pentru studii universitare de licență (IF și ID), pentru studii universitare de 

masterat și conversie profesională. 

 

Hotărâre nr. 59 /20 august 2018 2018 cu privire la completarea HCA 31/24 mai 2018, prin 

adăugarea unei săli de înscrieri și înmatriculări pentru sesiunea de admitere din septembrie 2018, 

în Sala de conferințe a Centrului de Pregătire și Formare continuă al USV din Vatra Dornei. 

 

Hotărâre nr. 60 /31.08.2018 2018 cu privire la  obiectivul de investiții Consolidare, mansardare 

și reabilitare Cămin studențesc nr.6 al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  
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