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Deschiderea anului univer-

sitar 2018-2019 

 

Festivitatea de deschidere a 

anului universitar 2018 – 2019 

a marcat sărbătorirea a 55 de 

ani de la înființarea învăță-

mântului universitar la Sucea-

va. La eveniment au participat 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, Ministrul Educației, 

Gheorghe Flutur, Președintele 

Consiliului Județean Suceava, 

Ion Lungu, Primarul munici-

piului Suceava, Mirela Adom-

nicăi, Prefectul județului Su-

ceava,  cadre didactice și stu-

denți. Festivitatea a început cu 

o prezentare a universității 

făcută de prof. univ. dr.  Mihai 

Dimian, ordonator de credite 

al USV. Acesta a arătat că la 

USV s-a înscris în acest an 

3.700 de studenți, menționând 

totodată că a crescut cu 150 

numărul locurilor de cazare în 

noile cămine ale universității. 

Mihai Dimian l-a invitat pe 

Valentin Popa să le transmită 

un mesaj studenților, nu 

înainte de a-l cita pe ministrul 

Educației, care a spus: „Con-

sider că limba română și 

România nu sunt de negociat”. 

Valentin Popa a precizat că a 

venit la Suceava în calitatea sa 

de ministru al Educației, ur-

mând a se întoarce de săp-

tămâna viitoare la USV pe 

poziția de rector. Actualul șef 

al învățământului din Ro-

mânia a lăudat progresul USV 

și a ținut să aducă aminte că de 

săptămâna viitoare se va în-

toarce „acasă”. „În final 

aveam obiceiul, de a vă spune 

un citat. De data aceasta aș 

vrea să parafrazez cuvintele 

lui Grigore Vieru, care spu-

nea: <Dacă nu ar fi iubirea, m-

aș teme de viață>. Eu aș spune 

că dacă nu ar fi acasă, aici, în 

Bucovina, m-aș teme de viață. 

Dați-mi voie, așadar, să declar 

deschis anul universitar 2018 

– 2019, anul universitar al 

Centenarului Marii Uniri și la 

mulți ani Universitatea „Ște-

fan cel Mare” la 55 de ani de 

existență”, a menționat Valen-

tin Popa. Prefectul județului 

Suceava, Mirela Adomnicăi, a 

arătat că foarte mulți studenți 

de la USV au făcut practică în 

sediul instituției pe care o 

conduce, apreciind modul în 

care aceștia sunt formați. 

„Prefectura Suceava, cel puțin 

în perioada din 2017 și până în 

prezent, a beneficiat în primul 

rând de suportul studenților 

care și-au efectuat stagiul de 

practică în Prefectura Su-

ceava. În primul rând, această 

instituție a prefectului își do-

rește ca ceea ce pregătiți 

dumneavoastră în facultățile 

din cadrul universității să fie 

sursa pentru viitorul 

funcționar public pentru că 

administrația publică are 

nevoie de specialiști foarte 

bine pregătiți și contăm pe 

calitatea actului educațional 

care se desfășoară aici în 

universitate”, a declarat pre-

fectul județului Suceava, 

Mirela Adomnicăi. Preșe-

dintele Consiliului Județean 

Suceava, Gheorghe Flutur, a 

oferit universității sucevene 

distincția administrației jude-

țene „Meritul Bucovinei”. 

„Bună dimineața, dragi 

studenți, dragi profesori. Vă 

mulțumesc foarte mult pentru 

invitația de a participa la 

deschiderea anului universitar. 

La început de an universitar, în 

mod sincer vreau și eu să vă 

urez succes, baftă cum se 

spune, studenților și cadrelor 

didactice și ce să spun decât că 

îmi doresc ca această 

frumoasă zonă a Bucovinei să 

Evenimente  

1 octombrie 2018 
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profite mai mult de existența 

Universității „Ștefan cel 

Mare”. (...) Vreau de la 

această tribună, astăzi, 1 

octombrie 2018, pentru că nu 

mai este mult până ce săr-

bătorim Centenarul să acord 

distincția administrației jude-

țene „Meritul Bucovinei” 

pentru Universitatea „Ștefan 

cel Mare”, a declarat 

Gheorghe Flutur. Primarul 

municipiului Suceava, Ion 

Lungu, a luat și el parte la 

această festivitate. „Am venit 

și eu cu plăcere să aduc salutul 

municipalității la începerea 

anului universitar 2018 – 

2019. Am venit și eu să fiu 

alături, în primul rând, de 

studenții începători, am înțeles 

undeva la 3.700, pentru că 

studenția este cea mai fru-

moasă perioadă din viață. (...) 

O societate care vrea să 

progreseze trebuie să aibă în 

atenție viața universitară. (...) 

Pentru municipalitatea, uni-

versitatea este o carte de vizită 

și am început să colaborăm 

foarte bine cu universitatea”, a 

spus și primarul Ion Lungu. 

Numele USV a fost în centrul 

atenției și în anul 2018 la 

Jocurile Universitare Europe-

ne de la Coimbra, unde echipa 

noastră de handbal a câștigat 

medalia de bronz. Prof. univ. 

dr. Petru Ghervan, decanul 

Facultății de Educație Fizică și 

Sport a vorbit despre rezul-

tatele USV pe plan sportiv și a 

înmânat simbolicele semne de 

recunoștință sportivilor suce-

veni. Astfel, cel mai titrat 

sportiv al Clubului, Alin Fir-

firică, student în anul III la 

Educaţie fizică şi sportivă, a 

concurat la proba de Arun-

carea discului, cu rezultate 

excepționale: campion balca-

nic, campion național la 

Seniori și o clasare pe locul 7 

la Campionatul European de 

Seniori, competiție în cadrul 

căreia doar 3 atleți din Ro-

mânia au ajuns în finală. 

Analiza acestor rezultate îl 

plasează pe Alin Firfirică pe a 

doua poziție, ca valoare, în 

atletismul românesc, iar arun-

carea sa de 66.22 m, un record 

personal, face ca studentul 

USV să se situeze în elita 

mondială a aruncătorilor de 

disc, ramură sportivă foarte 

competitivă la nivel inter-

național. Pregătit, în ultimii 3 

ani, de doamna Costian Da-

niela, Alin Firfirică își pro-

pune pentru anul competițio-

nal 2019 obținerea unei  

medalii la Campionatul Mon-

dial Universitar, care va avea 

loc în luna iulie, și, de ase-

menea, să își mențină titlurile 

de campion național și bal-

canic. La cei 21 de ani ai săi, 

Marius Musteață, student în 

anul II la programul de studii 

Educaţie fizică şi sportivă, are 

deja un palmares semnificativ 

la proba de Aruncarea greu-

tăţii : patru titluri de Campion 

național la tineret  (două în 

sală și două în aer liber) și 

două Medalii de argint la 

Seniori (una în sală și una în 

aer liber). Pentru anul 2019, 

acesta își propune obținerea de 

titluri naționale la proba care l-

a consacrat, obținerea unei 

medalii la Campionatele Euro-

pene de Tineret, dar și plasarea 

în primii cinci sau chiar 

obținerea unei medalii la 

Campionatele Mondiale Uni-

versitare. Performanțele sale 

și tinerețea fac ca Marius 

Musteață să figureze în Top 5 

cei mai buni sportivi din 

Europa la Tineret (U 23). 

Menționăm faptul că Marius 

practică și Aruncarea discului 

ca probă secundară. În in-

teriorul USV putem vorbi 

despre o reală competiție  între 

multiplele domenii în care 

avem rezultate remarcabile. 

Din portofoliul de realizări ale 

anului academic 2017-2018 

nu lipsesc importantele recu-

noașteri în planul cercetării pe 

care le aduc tinerii noștri 

doctoranzi și doctori. Un nou 

început se înregistrează și în 

domeniul cercetării de tip 

doctoral, percepută deja ca un 

compartiment prestigios din 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Încă din 

1990, această componentă 

academică se dezvoltă con-

stant prin efortul cadrelor 

didactice și al studenților 

doctoranzi. În ceea ce privește 

doctoranzii, în anul precedent, 

2017/2018 USV a avut 245 de 

doctoranzi (131 în regim bu-

getat). La admiterea din 2018 

s-au înmatriculat în anul I 85 
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de studenți, din care 72 fără 

taxă, 28 cu bursă, 11 din 

Republica Moldova şi 2 cu 

taxă din China. În anul 

2017/2018 s-au încheiat 9 

cotutele cu universități din 

Franța, Grecia, Republica 

Moldova, Ucraina, și au 

obținut diploma de doctori ai 

USV 2016/2017 prin Ordin al 

ministrului 25 de doctoranzi. 

La deschiderea anului uni-

versitar 2018/2019, la USV, 

studenții au avut parte și de un 

concert, organizat pe espla-

nada universității de Casa de 

Cultură a Studenților din Su-

ceava, ca în fiecare an.  În 

acest an, invitații universității 

au fost membrii trupei The 

Motans.  

 

USV și-a revendicat poziția 

14 într-un clasament care 

cuprinde 80 de universități 

românești 

 

În cadrul unui top realizat de 

uniRank University Ranking, 

una din cele mai importante 

platforme internaționale spe-

cializate în clasificarea insti-

tuțiilor de învățământ supe-

rior, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava se pla-

sează pe poziția 14 din 80 de 

universități românești luate în 

considerare. La nivel mondial, 

conform măsurătorilor uni-

Rank University Ranking, 

USV ocupă locul 3755 într-un 

top care cuprinde cele 13600 

de instituții de învățământ 

superior recunoscute oficial, 

din 200 de state. De la în-

ființarea platformei în anul 

2005, metodologia folosită 

pentru realizarea clasamentu-

lui a fost periodic ajustată 

pentru a oferi rezultate cât mai 

corecte. Actuala metodă de 

lucru uniRank University 

Ranking se bazează pe un 

algoritm care include 5 valori 

web, imparțiale și indepen-

dente, extrase din 4 surse 

diferite de informații web. 

Scopul uniRank University 

Ranking este să ofere o clasare 

globală aproximativă a uni-

versităților și colegiilor lumii 

pe baza prezenței și popu-

larității lor pe web analizând 

traficul estimat, încrederea, 

autoritatea și calitatea link-

ului de popularitate. Astfel, 

platforma devine un instru-

ment care să sprijine cadre 

didactice și studenți în a în-

țelege cât de cunoscută este o 

instituție de învățământ supe-

rior într-o țară străină. Pentru 

USV, clasamentul uniRank 

poate reprezenta o radiografie 

care surprinde maturitatea 

instituțională a unei univer-

sități, aflată în plin proces de 

dezvoltare pe toate planurile, 

într-un context socio-econo-

mic dificil și în condițiile unei 

subfinanțări a învăţământului 

superior din România. Datele 

publicate de uniRank certifică 

eforturile constante ale uni-

11 octombrie 2018 
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versității sucevene de interna-

ționalizare a activității sale 

academice și de cercetare, 

fiind o recunoaștere a dezvol-

tării instituționale pe care 

USV a înregistrat-o pe parcur-

sul celor 55 de ani de exis-

tență. Creșterea vizibilității pe 

plan internațional, infrastruc-

tura didactică și de cercetare 

modernă, calitatea personalu-

lui academic au fost, cu si-

guranță, factorii care au de-

terminat creșterea atractivității 

USV pentru candidații la stu-

dii din afara țării. Astfel, în 

anul universitar 2018-2019, 

din cei peste 8760 de studenți 

la nivel de licență, masterat și 

doctorat, 980 (11%) sunt tineri 

din Republica Moldova, 

Ucraina, Turkmenistan, Chi-

na, SUA, Serbia etc. 

 

Conferința „O sută de ani 

de traduceri în limba româ-

nă (1918-2018)”, la USV 

 

În cadrul manifestărilor de 

celebrare a Centenarului Marii 

Uniri, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, Facul-

tatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, Centrul de cer-

cetări „Inter Litteras” şi 

Centrul de Cercetări „Analiza 

discursului”, în colaborare cu 

CRU – Centre de Réussite 

Universitaire – USV și Bi-

blioteca USV, au organizat 

Conferinţa Internaţională „O 

sută de ani de traduceri în 

limba română (1918-2018)”. 

Obiectivul acestei manifestări 

ştiinţifice a fost acela de a face 

bilanţul şi analiza unui secol 

de traduceri în limba română, 

între 1918-2018, şi de a întări 

astfel ideea că traducerile 

constituie parte integrantă a 

patrimoniului limbii şi culturii 

române. Cercetători din ţară 

de la Universităţi din Bu-

cureşti, Cluj, Craiova, Galaţi, 

Iaşi, Sibiu, Suceava, precum şi 

din Republica Moldova, Ucra-

ina, Spania şi Franţa, au pre-

zentat comunicări pe tema 

istoriei traducerilor în limba 

română. În cadrul conferinţei, 

cu sprijinul Bibliotecii USV, a 

fost organizată o expoziţie de 

carte intitulată „O sută de 

traducători pentru o sută de ani 

de traduceri”, care a dat 

prilejul participanţilor să des-

copere cărţi rare, ediţii 

bibliofile dar şi volume 

recente, care ilustrează un 

secol de traduceri, de evoluţie 

a limbii şi literaturii române, 

subliniind dimensiunea sa 

dialogică. O dată cu deschi-

derea expoziţiei s-au lansat şi 

11-12 octombrie 2018 
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două volume de traduceri. 

Primul a fost realizat în cadrul 

masteratului de traductologie 

cu diplomă dublă - „Teoria și 

practica traducerii” - și a fost 

prezentat de prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu. Lan-

sarea volumului s-a făcut în 

prezenţa tinerilor traducători, 

a coordonatorilor şi a dr. 

Alexandrina Ioniţa, directorul 

Casei Editoriale „Demiurg”, 

Iaşi, unde s-a publicat această 

traducere colaborativă. Celă-

lalt volum, prezentat de prof. 

univ. dr. Elena-Brânuşa Stei-

ciuc, este un volum bilingv de 

poezie lansat în prezenţa 

traducătorului şi poetului Jean 

Poncet din Franţa. Tot în ca-

drul conferinţei, vineri, 12  

octombrie, a fost organizată, 

în Sala Senatului USV din 

Corpul A, masa rotundă „De la 

un secol de traduceri la o 

istorie a traducerilor în limba 

română”, care asigură acestei 

manifestări o deschidere spre 

o cercetare de mare anvergură, 

Istoria traducerilor, esenţială 

în cultura oricărui popor. 

Moderatori au fost conf. univ. 

dr. Luminiţa Elena Turcu, 

Decanul Facultăţii de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării, prof. 

univ. dr. Niculina Iacob şi 

prof. univ. dr. Muguraş Cons-

tantinescu, cercetători au co-

ordonat şi volumul conferin-

ţei. Tot vineri, în sala 

Lectoratului francez, au avut 

loc Ateliere de traduceri, cu 

premierea celor mai bune 

traduceri colaborative. Mo-

deratorii acesto atelier au fost 

prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, prof. univ. dr. 

Elena-Brânduşa Steiciuc şi 

traducătorul francez Jean 

Poncet.   

 

Lansare de carte: „Imperiul 

Sacru. Mănăstiri şi biserici 

din nordul Moldovei” 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava și 

Lectoratul de limba română al 

USV de la Cernăuți au 

organizat lansarea cărţii „Im-

periul Sacru. Mănăstiri şi 

biserici din nordul Moldovei”, 

ediţia a doua, revizuită, a 

scriitorului şi artistului plastic 

sucevean Constantin Severin. 

Cartea a apărut recent la 

editura Agnos din Sibiu, 

fondată de jurnalistul şi 

scriitorul bucovinean Romeo 

Petraşciuc, şi este prefaţată de 

cunoscutul scriitor şi preot 

Constantin Hrehor, iar edito-

rul ei este prestigiosul teolog 

şi scriitor Constantin Necula, 

originar tot din Bucovina. 

Evenimentul dedicat Cente-

narului Unirii a fost găzduit de 

Sala de Lectură a Bibliotecii 

USV, din corpul E. Volumul a 

fost prezentat de scriitorii 

Constantin Hrehor şi Gina 

Puică, iar moderatoarea 

acţiunii a fost prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu, coor-

donatorul Bibliotecii USV. 

Prima ediţie a cărţii a apărut în 

anul 2003 la editura Paralela 

45 şi s-a bucurat de ecouri 

favorabile nu numai în Ro-

mânia, ci şi peste ocean: a fost 

achiziţionaţă de bibliotecile 

unor universităţi americane 

renumite, Princeton şi Stan-

ford. De altfel, prof. univ. dr. 

Henry Schilb, de la Princeton 

University, unul dintre marii 

bizantinologi ai lumii, i-a 

transmis autorului că a citit 

prima ediţie a cărţii „Imperiul 

Sacru. Mănăstiri şi biserici din 

nordul Moldovei”, ea fiind 

inclusă şi în faimosul Index of 

Christian Art, de la aceeaşi 

universitate. Pe lângă studenți 

și cadre didactice, la eve-

niment a participat un public 

larg de iubitori de cultură și de 

dezbateri culturale.   
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Academician prof. univ. dr. 

ing. Ioan Milescu 

(13.09.1928 – 17.10.2018) 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava anunţă cu 

regret încetarea din viaţă a 

celui care a fost Academician 

prof. univ. dr. ing. Ioan 

Milescu. Personalitate mar-

cantă a silviculturii românești, 

factor de echilibru al politicii 

forestiere din România timp 

de mai bine de două decenii, 

profesorul Milescu s-a născut 

în data de 13 august 1928 

(Hulubeşti, jud. Dâmboviţa). 

Începând cu anul 1948, 

domnia sa a urmat cursurile 

Facultatăţii de Silvicultură 

Câmpulung Moldovenesc, pe 

care a absolvit-o în 1953, cu 

Diplomă de merit, şef de 

promoţie la specialitatea 

inginer silvic. În acelaşi an, a 

fost admis pentru studii 

doctorale la Academia teh-

nică-silvică din Sankt-Peters-

burg, cursuri de zi, cu teza 

„Gospodărirea pădurilor din 

Regiunea Suceava în legătură 

cu exploatarea lor raţională”, 

care a fost susţinută public trei 

ani mai târziu, în 1956. 

Ulterior, domnia sa şi-a cons-

truit cariera în jurul activi-

tăţilor didactice şi de cerce-

tare. Astfel, în anii 1952 – 

1953, a fost preparator prin-

cipal şi asistent universitar la 

Facultatea de Silvicultură 

Câmpulung Moldovenesc; în 

perioada 1954 – 1955, a 

ocupat poziţia de referent 

tehnic de specialitate în Direc-

ţia învăţământului superior, 

agricol şi silvic din Ministerul 

Învăţământului Superior; între 

1956 – 1962, a fost asistent 

universitar la Institutul Agro-

nomic din Bucureşti şi 

conferenţiar la Centrul de 

perfecţionare Buşteni şi la 

Facultatea de Silvicultură 

Braşov (1962 - 1990). În anul 

1979, domnul profesor 

Milescu a dobândit calitatea 

de conducător de doctorat, 

specialitatea Economie 

forestieră. În toată această 

perioadă, domnia sa a fost, 

în paralel, cercetător 

ştiinţific, şef de laborator şi 

şef de secţie la Institutul de 

Cercetări şi Proiectări 

Silvice din Bucureşti 

(1956–1960), cercetător 

ştiinţific principal gradul I 

şi director al Institutului de 

Cercetări, Studii şi 

Proiectări Silvice din 

Bucureşti (1971 – 1974). În 

anii 1960-1962 şi 1976-

1990, profesorul Milescu a 

fost, pe rând, director în 

Ministerul Economiei 

Forestiere, respectiv 

inspector general şi director 

tehnic în Ministerul 

Silviculturii. În anul 1991, 

domnia sa a devenit membru 

al Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice, al cărei 

membru corespondent era din 

1969, făcându-se remarcat 

pentru activitatea desfăşurată 

în cadrul Secţiei Silvicultură. 

După încetarea activității în 

administrația centrală, domnul 

profesor a ales să îşi continue 

cariera la Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, 

pentru a reînnoda firul tradiției 

învățământului superior silvic 

în Bucovina. Pe lângă activi-

tatea de cadru didactic de 

excepţie şi ilustru conducător 

de doctorat, domnia sa a avut 

două mandate de decan şi unul 

de prorector în cadrul uni-

versităţii sucevene. De-a lun-

gul carierei, profesorul Mi-

lescu a elaborat şi publicat, în 

reviste de specialitate şi la 

edituri recunoscute, 192 

lucrări şi contribuţii ştiinţifice, 

dintre care 144 în calitate de 

unic autor. Dintre cărţile pu-

blicate de domnia sa, amintim: 

Pădurile şi omenirea (1990), 

Pădurea română (1991), 

Meteorologie şi climatologie 

(1993), Istoria pădurilor 

(1997) sau Economie 

forestieră (2002). Adept al 

liberalismului temperat, 

domnul profesor Milescu a 

lăsat în sufletele cadrelor 

didactice ale Facultății de 

Silvicultură, în rândul 

întregului corp profesoral o 

profundă solidaritate, pe care 

ne străduim să o transmitem 

mai departe, cu fiecare 

generație de absolvenți. 
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Studenți suceveni la a IV-a 

ediție a Seminarului Emi-

nescu  

 

La Memorialul Ipotești. Cen-

trul de Studii Mihai Eminescu 

din Ipotești studenți și mas-

teranzi ai Facultății de Litere 

și Științe ale Comunicării au 

participat la o nouă ediție a 

Seminarului Eminescu. Desfă-

șurată, ca multe dintre 

evenimentele culturale ale 

acestui an, sub semnul 

Centenarului, acțiunea a reunit 

participanți, cadre didactice și 

studenți, din mai multe 

universități: Universitatea 

,,Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, Universitatea ,,Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Universi-

tatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea de Stat ,,Alecu 

Russo” din Bălți, Universita-

tea de Stat ,,Dimitrie Cante-

mir” din Chișinău, Universi-

tatea Națională ,,Yurii 

Fedkovych” din Cernăuți. 

Evenimentul a reunit activități 

diverse, seară de lecturi lirice, 

Poezia la ea acasă, conferința 

scriitorului Adrian alui Gheor-

ghe, sau ateliere de lectură, 

conduse de conf. univ. dr. Da-

niela Petroșel, prodecan la Fa-

cultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. Lecturile în dia-

log aplicate celor două texte 

eminesciene, Sărmanul Dionis 

și Andrei Mureșan, s-au cons-

tituit în autentice momente de 

emulație interpretativă și 

problematizare critică.   

 

 

Conferința internațională 

Valori etice în educație, 

cercetare și inovare 

 

În cadrul proiectul „Etică și 

integritate academică de 

excepție în cercetarea știin-

țifică și actul didactic 

(EIAECSAD)”, la Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava  a fost organizată 

Conferința științifică interna-

țională Valori etice în edu-

cație, cercetare și inovare. Cei 

peste 200 de participanți 

studenți, profesori, dar și per-

soane interesate au avut posi-

bilitatea de a audia prezentări 

susținute de experți în do-

meniul eticii și integrității 

academice, de a lua parte la  

numeroase work-shop-uri, 

moderate de specialiști cu o 

vastă experiență în domeniu, 

consacrate unor teme care se 

adresează deopotrivă studen-

ților, cadrelor didactice și 

publicului larg precum „Ma-

tricea etică a politicii cerce-

tării. Perspectiva beneficia-

rilor”, „Consimţământul infor-

mat în cercetarea care implică 

subiecţi umani”, „Normativi-

tate etică în cercetare-

dezvoltare şi inovare”, „Ana-

liza instituțională a aplicării 

legii în descoperirea și 

sancționarea abaterilor aca-

demice”, „Valori etice pro-

movate prin educaţie fizică şi 

sport”, „Analiza comparativă 

a codurilor de etică din uni-

versitățile de top din Ro-

mânia” și „Etica educaţiei şi 

formării”. Lucrările conferin-

ței s-au desfășurat pe par-

cursul a două zile, în care 

participanții, studenți, docto-

ranzi, cadre didactice și pu-

blicul interesat, a optat pentru 

audierea prezentărilor în plen, 

a celor pe secțiuni consacrate 

unor subiecte mai particulare, 

participarea în work-shop-uri 

și chiar au avut ocazia de a 
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participa la lansarea în Ro-

mânia a cărții scriitorilor fran-

cezi Gérard Bras şi Jean-

Pierre Cléro „Pascal. Doctrina 

figurilor imaginaţiei”. În ca-

drul conferinței a avut loc și un 

concurs studențesc de eseuri 

pe tema eticii și integrității 

academice. Cele mai bune 

eseuri premiate au fost reali-

zate de studenții Roos Ingrid 

Roxana și Scripcariu Mihai.  

 

130 de studenți din Iași și 

Suceava vor obține abilități 

practice de muncă 

 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prin Fa-

cultatea de Științe Economice 

și Administrație Publică, în 

calitate de partener, anunță 

demararea proiectului „Si-

mulator de Carieră”, al cărui 

obiectiv general este de a 

crește gradul de angajabilitate 

a 130 de studenți din regiunile 

Nord Est și Sud Est, prin 

participarea la programe de 

învățare la locul de muncă. 

Leader-ul proiectului este 

Fundația Dreptul la Educație, 

proiectul fiind finanțat din 

Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capi-

tal Uman 2014-2020, axa 

prioritară Educație și Compe-

tențe, cu o valoare totală de 

1.156.214,79 lei, din care 

1.129.687,61 lei fonduri 

nerambursabile, și se deru-

lează pe o perioadă de 24 de 

luni. Alături de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, în cadrul acestui proiect 

sunt implicați alți 2 parteneri, 

care vor asigura pregătirea 

teoretică, dar și practică a 

studenților și integrarea lor pe 

piața muncii: Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași şi OTP Bank România 

SA. Proiectul contribuie la 

atingerea obiectivului specific 

al programului întrucât își 

asumă că cel puțin 44% dintre 

studenții care au parcurs 

programul de învățare la locul 

de muncă organizat prin 

proiect își vor găsi un loc de 

muncă în cadrul partenerului 

2, dar și la alte companii, ca 

urmare a sprijinului primit. 

Beneficiile vizate la nivelul 

grupului-țintă se vor repercuta 

la nivel local, regional și 

național. Astfel, ele se traduc 

în beneficii, de la cele pe 

termen scurt, la cele pe termen 

lung: creșterea gradului de 

conștientizare asupra bene-

ficiilor participării la progra-

me de învățare la locul de 

muncă, prin intermediul cam-

paniei de promovare și sesiu-

nilor de consiliere; formarea și 

dezvoltarea de competențe 

profesionale adaptate la cele 

mai recente evoluții de pe 

piața muncii; formarea și 

dezvoltarea de competențe 

transversale, transferabile, ne-

cesare pentru a menține 

competitivitatea unui angajat; 

creșterea ratei de ocupare a 

tinerilor la nivel local, re-

gional și, implicit, la nivel 

național; dezvoltarea de par-

teneriate sociale pentru opti-

mizarea ofertei educaționale 

în sectorul tehnologiei aplicate 

în domeniul financiar-bancar. 

 

Lansarea proiectului Învață 

din practică! INDIP 

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, în par-

teneriat cu Camera de Comerț 

și Industrie Suceava și SC 

Great People Inside SRL din 

Braşov, a anunțat lansarea 

proiectului „Învață din 

practică! INDIP” - Cod 

SMIS: 107439. Obiectivul 

general al proiectului Învață 

din practica! INDIP vizează 

dezvoltarea resurselor umane 

prin îmbunătățirea utilizării 

tehnologiilor informației și 

comunicațiilor, crearea de 

medii de practică în cadrul 

universității și creșterea acce-

sului la activități de învățare la 

un potențial loc de muncă 

(stagii de practică), care să 

faciliteze inserția pe piața 

muncii a absolvenților de 

studii terțiare, pentru un 

număr de 250 studenți în-

matriculați în sistemul na-

țional de învățământ (licență și 

master). Grupul țintă este 

format din studenţi înma-

triculaţi la studii de licenţă şi 

master din cadrul Facultății de 

Științe Economice și Adminis-

trație Publică și a Facultății de 

Istorie și Geografie. Proiectul 

vizează realizarea de investiții 

în domeniul educației, în 

vederea dobândirii de noi 

competențe prin: îmbu-

nătățirea accesibilității, a uti-

lizării și a calității tehno-

logiilor informației și comu-

nicațiilor și crearea de medii 

de practică în cadrul 

universității, în parteneriat cu 

angajatorii. Implementarea 

proiectul INDIP contribuie 

concret și coerent la realizarea 

obiectivului major al Pro-

gramului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, care re-

prezintă dezvoltarea resurse-

lor umane prin creșterea 

accesului la un sistem de 

educație și formare profe-

sională de calitate, stimularea 

ocupării, cu precădere pentru 

tineri, reducerea sărăciei și a 

23 octombrie 2018 

 

 

26 octombrie 2018 

 

 



 

 
Octombrie 2018 / info USV /  

excluziunii sociale prin faci-

litarea accesului de servicii 

sociale și de sănătate. De 

asemenea, proiectul contribuie 

la realizarea obiectivului spe-

cific al apelului de proiecte 

deoarece vizează creșterea 

ratei de participare a studen-

ților la programe de învățare la 

locul de muncă (stagii de 

practică) în cadrul unor 

parteneriate nou înființate, 

precum și dezvoltarea celor 

existente, care să faciliteze 

inserția pe piața muncii a 

absolvenților de studii 

universitare. Concret, prin 

proiectul „Învaţă din practică! 

INDIP” se va dezvolta Centrul 

de Evaluare a Competențelor 

și Abilităților şi se va înfiinţa 

Laboratorul de dezvoltare a 

competențelor digitale-Învaţă 

din practică!, infrastructuri de 

care vor beneficia, în primul 

rând, membrii grupului țintă ai 

proiectului, precum și ge-

neraţiile viitoare de studenţi ai 

universităţii. Valoarea totală a 

proiectului este 2.212.842,36 

lei, din care valoarea 

cofinanțării UE este de  

2.162.616,94 lei. Proiectul 

este cofinanțat din Fondul 

Social European prin 

Programul Operațional Ca-

pital Uman 2014-2020. Ma-

nager de proiect – Conf. univ. 

dr. Mariana Lupan. 

 

Lansarea proiectului 

Excalibur 

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava (USV) a 

semnat, în data de 16 

octombrie 2018, cu Ministerul 

Cercetării și Inovării, în ca-

litate de Autoritate Contrac-

tantă, Contractul de finanțare 

nr. 18PFE, pentru proiectul 

„Excelență în cercetare avan-

sată, leadership în inovare și 

brevetare pentru dezvoltarea 

universității și regiunii” – 

EXCALIBUR, Proiect de dez-

voltare instituțională – Proiect 

de finanțare a excelenței în 

CDI, Programul 1 – Dezvol-

tarea sistemului național de 

cercetare-dezvoltare, Subpro-

gramul 1.2 – Performanță 

instituțională, Planul Național 

de Cercetare-Dezvoltare și 

Inovare pentru perioada 2015-

2020 (PNCDI III). Un obiectiv 

principal al proiectului îl 

reprezintă dezvoltarea activi-

tății de inventică din cadrul 

USV. Astfel, centrele de 

brevetare din cadrul USV vor 

fi susținute logistic și financiar 

pentru brevetarea cererilor de 

invenții la nivelul european. 

Prin proiect, vor fi finanțate 

taxele de analiză și protecție a 

drepturilor de autor la nivel 

internațional pentru cel puțin 

10 cereri de brevete depuse la 

Oficiul European de Breve-

tare. Un alt obiectiv al 

proiectului îl reprezintă dez-

voltarea resursei umane din 

regiune în domeniul eco-na-

notehnologii și materiale 

avansate. În cadrul proiectului 

vor fi susținuți 10 cercetători 

aflați în perioada de formare, 

care vor ocupa posturi de 

asistenți de cercetare cu 

jumătate de normă, precum și 

2 cercetători cu experiență, 

care vor ocupa posturi de 

cercetători cu jumătate de 

normă. Printre obiectivele 

proiectului se numără și dez-

voltarea bazei materiale din 

cadrul USV pentru cercetări în 

domeniul proiectului. În acest 

sens, cel puțin o treime din 

bugetul proiectului, ceea ce 

reprezintă în valoare absolută 

mai mult de 1.000.000 lei, se 

va utiliza pentru dezvoltarea 

bazei materiale din cadrul 

USV, prin achiziția de 

echipamente de cercetare și 

materiale consumabile nece-

sare implementării proiec-

tului. Pe lista de obiective se 

află și creșterea numărului de 

articole științifice publicate de 

USV în reviste și volume 

ierarhizate în prima jumătate a 

topurilor internaționale. Ast-

fel, prin intermediul pro-

iectului, va fi susținută publi-

carea a cel puțin 20 de articole 

în reviste și volume ierarhizate 

în prima jumătate a topurilor 

internaționale, conform 

clasamentelor Web of 

Science. Finanțarea mobili-

tăților pentru cercetătorii USV 

la manifestări internaționale și 

instituții de prestigiu este un 

alt obiectiv al proiectului. Bu-

getul acestuia asigură finan-

țarea a cel puțin 22 de 

mobilități ale cercetătorilor 

implicați în proiect pentru 

participarea la manifestări 

internaționale și stagii de 

cercetare în instituții de pres-

tigiu internațional. Valoarea 
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totală a contractului de fi-

nanțare este de 3.132.000 lei, 

iar durata de realizare de 24 de 

luni. Rectorul USV, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, a 

precizat că acest proiect este 

unul nou, la care au avut acces 

toate universitățile din Ro-

mânia și vizează, îndeosebi 

cercetarea. „Ideea proiectului 

aparține foștilor miniștri ai 

Educației Lucian Georgescu 

și Nicolae Burnete iar astăzi 

începe implementarea pe la-

tura cercetării în USV. Sunt 

51 de proicte derulate de 

Universitatea din Suceava și 

ne dorim să absorbim bani în 

ceea ce privește resursa 

umană, unde România este 

deficitară. Dorim să revenim 

la statutul din 2010-2015, 

când o treime din bugetul 

universității era format din 

bani europeni sau guver-

namentali”, a declarat Valen-

tin Popa. Prorectorul Mihai 

Dimian, directorul acestui 

proiect, a declarat că se bucură 

că USV se află alături de alte 

13 universități în cadrul 

acestui proiect. „Suma nu este 

îndeajuns de mare, dar este 

important semnalul, pentru că 

dorim să putem arăta ce 

putem face cu acești bani. 

Deși avem o finanțare de locul 

20, ne situăm pe locul 15 în 

ceea ce privește rezultatele. 

Profesori din alte state nu mai 

vin la noi doar în vizită, ci vin 

pentru a face anumite expe-

rimente, deoarece în țările lor 

nu dispun de infrastructura 

necesară”, a declarat Mihai 

Dimian. Mircea Oroian, decan 

al Facultății de Inginerie Ali-

mentară, a precizat că pentru 

acest proiect, ce a însumat 

circa 1.700 de pagini, s-a 

muncit două săptămâni. Un 

punct important al acceptării 

finanțării pentru acest proiect 

l-a reprezentat efortul susținut 

al conducerii facultății pentru 

implementarea unor programe 

destinate mediului economic.   

 

Explorând lumea senzorială 

a autismului 

 

Facultatea de Științe ale 

Educației din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în colaborare cu 

Fundația „Ancora Salvării” 

din Iași, a organizat conferința 

Exploring the Sensory World 

of Autism, suținută de dr. Olga 

Bogdashina, cadru didactic la 

Universitatea Birmingham din 

Marea Britanie și membră a 

Institutului Internațional de 

Autism. În cadrul aceluiași 

eveniment, dr. Olga Bog-

dashina și-a lansat cartea 

„Autismul: Cum devenim 

părinți profesioniști. Explo-

rând lumea senzorială a autis-

mului”. Prin această publi-

cație, autoarea își propune să 

vină în ajutorul părinților, 

cadrelor didactice și specia-

liștilor care interacționează cu 

copii sau persoane adulte care 

au tulburări de spectru autist, 

oferind sfaturi simple, exem-

ple practice și modele de 

interacțiune adaptate la siste-

mul senzorial specific autis-

mului. Din partea Facultății de 

Științe ale Educației, de or-

ganizarea evenimentului s-a 

ocupat doamna asist. univ. dr. 

Diana Sînziana Duca, care are 

o colaborare eficientă cu 

formatorii. Evenimentul a fost 

primit cu mare interes atât de 

comunitatea de cadre didac-

tice din învățământul special, 

cât și din învățământul de 

masă, precum și de alți spe-

cialiști (terapeuți, asistenți 

sociali, psihologi, kinetotera-

peuți etc.). De asemenea, 

printre cei aproximativ 200 de 

participanți la conferință, s-au 

numărat și părinți ai copiilor 

cu autism, care au avut prilejul 

să descopere informații actua-

lizate legate de cercetarea în 

domeniu, idei de lucru și 

intervenție în cazul acestei 

probleme, dar și o poveste de 

viață bazată pe experiența per-

sonală a doamnei dr. Bog-

dashina, cea de a fi părinte a 

doi copii cu tulburări de 

spectru autist. În plus, doamna 

dr. Olga Bogdashina are o 

experiență vastă în cercetarea 

din domeniul autismului, este 

autoare a 12 cărți (traduse în 

14 limbi) care vizează diferite 

aspecte ale autismului și este 

formator în cadrul Institutului 

Internațional de Autism pentru 

zona Europei și Mexicului. 

Activitatea a reprezentat, atât 

pentru studenții USV, cât și 

pentru ceilalți participanți, o 

sursă de inspirație personală și 

profesională cu privire la 

abordarea copiilor și adulților 

cu autism, plecând de la 

prezumția că modul de mani-

festare al acestor persoane este 

o reflectare a unui sistem sen-

zorial diferit de cel al 

oamenilor tipici. În aceste 

condiții, se poate trage con-

cluzia că tot ceea ce fac per-

soanele cu autism este nomal, 

logic și în echilibru cu modul 

lor personal de a simți și 

percepe lumea din jur. Din 

păcate însă, de cele mai multe 

ori, maniera lor aparte de a 

primi și oferi semnale dinspre 

și înspre mediu nu se 

potrivește cu filtrele senzo-

riale și perceptive ale majo-

rității, ceea ce duce la frus-

trare, izolare, discriminare și 

excludere. 
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Legislație 

 

Ordinul nr. 5039/2126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național 

al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare 

profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință 

ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel 

de calificare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 02 octombrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 772/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței 

de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 03 octombrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 765/2018 pentru modificarea pct. VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat 

și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 04 octombrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 780/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația 

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

Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 08 

octombrie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09 octombrie 

2018.  

 

Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere și transmitere a deciziilor de 

impunere privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru 

anii 2016 și 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09 octombrie 2018.  

 

Ordinul nr. 5127/2018 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației 

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

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

Oficial, Partea I nr. 860 din 10 octombrie 2018.  

 

Ordinul nr. 3285/236/2018 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune în cadrul 

Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 09 

octombrie 2018.  

 

Ordinul nr. 3286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea 

Programului "INVESTEȘTE ÎN TINE" și a modelului Convenției de garantare, În vigoare de la 

09 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 09 octombrie 2018.  

 

Ordinul nr. 4451/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației 

naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare 

tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor 

de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură și civilizație 

românească în universități din străinătate și a Regulamentului privind funcționarea Corpului 

lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 

09 octombrie 2018.  

 

Legea nr. 241/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 15 octombrie 2018.  
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Ordinul nr. 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului de 

internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 12 octombrie 2018.  

 

Ordinul nr. 2169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile 

salariale ale personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 

din 17 octombrie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 22 

octombrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 130/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de 

stabilire a normelor sale de participare și de diseminare - COM (2018) 435 final, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 04 octombrie 2018.  

 

Ordinul nr. 5773/1005/3050/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar 

general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin 

intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților 

economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale 

aferente acestei asistențe, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 23 octombrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 141/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune - COM (2018) 

372 final, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 17 octombrie 2018.  

 

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3439/2018 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 3286/2018 privind aprobarea modelului Convenţiei privind 

implementarea Programului „Investeşte în Tine” şi a modelului Convenţiei de garantare, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 914 din 30 octombrie 2018.   

 

Ordinul MEN nr. 5315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi din unităţile/instituţiile aflate în subordinea acestuia, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 917 din data de 31 octombrie 2018. 
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Hotărârea nr. 103/4 octombrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern managerial (R52). 

 

Hotărâre Senat 104/4 octombrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind activitatea profesională a studenţilor (R05). 

 

Hotărâre Senat 105/4 octombrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind evaluarea studenţilor (R12). 
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Hotărâre Senat 106/4 octombrie 2018 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de 

autoevaluare în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a trei programe de studii 

universitare de licență din cadrul Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

 

Hotărârea nr. 77 /2 octombrie 2018  cu privire la aprobarea componenței comisiilor de selecție 

pentru efectuarea de mobilități de predare (STA), formare (STT) și de studiu(SMS) în cadrul 

programului Erasmus+, cu țări partenere, pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 78 /2 octombrie 2018  cu privire la aprobarea Procedurii Operaţionale Acordarea 

sporului pentru condiții de muncă personalului didactic și didactic auxiliar, din familia 

ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”. 

 

Hotărârea nr. 79 /3 octombrie 2018 cu privire la distribuirea locurilor bugetate suplimentare, anul 

I, 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 80 /09 octombrie 2018 cu privire la emiterea a trei Scrisori de garanție bancară de 

bună execuție, garantate cu depozit colateral în euro, valabile până în anul 2027. 

 

Hotărârea nr. 81 /16 octombrie 2018 cu privire la distribuția fondului de burse pentru anul 

universitar 2018 – 2019. 

 

Hotărârea nr. 82 /16 octombrie 2018 cu privire la aprobarea Anexei nr.2 din Regulament cadru 

privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material (R53). 

 

Hotărârea nr. 83 /16 octombrie 2018 cu privire la aprobarea PO-SRIAE-07 Procedura 

Operațională - Deplasarea în străinătate. 

 

Hotărârea nr. 84 /16 octombrie 2018 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul 

de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 85 /16 octombrie 2018. cu privire la redistribuirea unor locurilor bugetate, anul I, 

2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 86 /18 octombrie 2018 cu privire la aprobarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii universitare de 

licență și masterat, în anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 87 /23 octombrie 2018 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2018 – 2019. 

 

Hotărârea nr. 88 /23 octombrie 2018 cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a sporului 

pentru condiții de muncă. 

 

Hotărârea nr. 89 /23 octombrie 2018 cu privire la aprobarea valorilor burselor valabile pentru 

semestrul I de plată al anului universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 90 /23 octombrie 2018 cu privire la redistribuirea a 4 locuri bugetate, anul I, 2018-

2019. 
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