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Concursul Național de 

Știință și Inginerie pentru 

Elevi (RoSEF).la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat 

ediția a IX-a a Concursului 

Național de Știință și Inginerie 

pentru Elevi. „RoSEF (Ro-

manian Science and En-

gineering Fair) este singura 

competiție națională organi-

zată în România după stan-

dardele internaționale, aceasta 

făcând parte din Calendarul 

concursurilor Ministerului E-

ducației Naționale fără fi-

nanțare, dar cu fază internațio-

nală”, a precizat prof. dr. Petru 

Crăciun, inspector de fizică în 

cadrul Inspectoratului Școlar 

Județean Suceava, coorgani-

zator al manifestării. În etapa 

finală a Concursului Național 

de Știință și Inginerie pentru 

Elevi RoSEF au participat 50 

de lucrări realizate de elevi de 

la 32 de unități școlare, din 

zece județe ale țării, invențiile 

și cercetările fiind grupate în 

patru categorii”. Din juriul 

competiției au făcut parte jur-

naliști de știință, cercetători, 

inventatori, președintele ju-

riului fiind jurnalistul și scrie-

itorul Alexandru Mironov, 

Doctor Honoris Causa al 

USV. Câștigătorii Concur-

sului RoSEF 2018 vor forma 

echipa reprezentativă a Ro-

mânei pentru concursurile In-

ternational Science and En-

gineering Fair (ISEF) din 

SUA, Environmental Science 

Fair (I-SWEEEP) din SUA, 

European Union Contest for 

Young Scientists (EUCYS), 

International Environment 

Sustainability Project Olym-

piad (INESPO) din Olanda și 

Expo Science International of 

International Movement for 

Leisure Activities in Science 

and Technology (MILSET) 

din Emiratele Arabe Unite. 

„Suceava este, de peste nouă 

ani, promotorul celor mai 

interesante proiecte de știință 

ale elevilor din România și 

centrul în care se pregătește 

participarea României la com-

petițiile internaționale”, a de-

clarat prof. Victor Șutac, 

președintele Societății Științi-

fice Cygnus. Concursul Na-

țional de Știință și Inginerie 

pentru Elevi RoSEF este 

organizat de Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, Societatea 

Științifică Cygnus – Centrul 

UNESCO, MILSET România, 

cu sprijinul Revistei Știință și 

Tehnică și al Federației Ro-

mâne a Cluburilor și Centrelor 

UNESCO. Manifestarea bene-

ficiază și de susținerea Primă-

riei Municipiului Suceava, a 

Consiliului Local Suceava și a 

Consiliului Județean Suceava. 

Prix jeune entrepreneur(e) 

francophone 2018  

 

Pentru al doilea an consecutiv, 

conf. univ. dr. ec. Ovidiu-

Aurel Ghiuță, cadru didactic al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, a fost coor-

donatorul Comitetului de se-

lecție pentru „Prix jeune entre-

preneur(e) francophone 2018” 

(Premiul pentru tânărul/a an-

treprenor/ antereprenoare 

francofon/ă 2018). Organiza-

ția Internațională a Francofo-

niei (OIF), în parteneriat cu 

Guvernul din Nouveau Bruns-

wick (regiune din Canada), 

Conferinţa miniştrilor tinere-

tului şi sportului din ţările 

francofone și cu participarea 

Ernst & Young, a organizat a 

doua ediție a acestei compe-

tiții. Premiile, organizate pe 

două categorii, femei și băr-

bați, vor fi acordate la Erevan, 

pe 10 octombrie, cu ocazia 

celui de-al XVII-lea Sommet 

al Francofoniei. Marele pre-

miu la fiecare dintre cele două 

secțiuni, pe lângă valoarea de 

capital de imagine pentru fie-

care câștigător, conține și su-

ma de 10.000 de euro. În 

perioada 1 august – 14 sep-

tembrie 2018, conf. univ. dr. 

ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță a fost 

coordonator al Comitetului de 

selecție pentru acest premiu, 

participând, în luna septem-

brie, la Paris, la sediul OIF, la 

reuniunea Juriului de concurs 

Evenimente  

14 septembrie 2018 
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pentru desemnarea câștigă-

torilor. Ovidiu Ghiuță ne-a 

declarat: „Consider că cea de-

a doua ediție Tânărul antre-

prenor francofon a fost un real 

succes, marcat prin triplarea 

numărului de candidaturi față 

de prima ediție, dar și prin 

realizările existente în dosa-

rele de concurs. Au fost eva-

luate aproximativ 350 de 

candidaturi ale tinerilor care 

fac parte din țări membre ale 

OIF. A fost onorant pentru 

mine să coordonez Comi-

tetului de selecție, din care au 

făcut parte experți din Canada, 

Franța și Senegal. În evaluare, 

pe lângă indicatori economici, 

am luat în considerare viziu-

nea antreprenorului, stretegia 

de gestiune aplicată, gradul de 

inovare, contribuțiile la eco-

nomia verde și responsabili-

tatea socială”. Ovidiu Ghiuță, 

doctor în științele gestiunii al 

Université de Rouen (Franța, 

2011) are o colaborare de mai 

mult timp cu OIF, care, de-a 

lungul anilor, a presupus 

implicarea sa ca: expert și 

membru al juriului în cadrul 

competiției antreprenoriale 

regionale „Jeunesse et 

Emplois Verts” (Tulcea, 

2018), coordonator și 

copreședinte de juriu al 

competiției antreprenoriale la 

al 3-lea Forum International 

Francofon: „jeunesse et 

emplois verts” (Moncton, 

Canada, 2016), trainer 

antreprenoriat (Sofia, 2013), 

reprezentant al tinerilor din  

Europa centrală și de Răsărit 

la al XIII-lea Sommet al 

Francofoniei pentru întâlnirea 

cu Secretarul General al 

Francofoniei, Excelența Sa 

Abdou Diouf (Montreux, 

Elveția, 2010). Organizația 

Internațională a Francofoniei 

reunește, în prezent, 84 de 

state sau guverne de pe cinci 

continente: 54 membre cu 

drepturi depline, 4 cu statutul 

de membru asociat și 26 de 

state ce au statut de obser-

vator. România este stat 

membru cu drepturi depline 

din 1993. În 2006 a avut loc, la 

București, al XI-lea Sommet 

al Francofoniei, iar în perioada 

1-2 noiembrie 2017, la 

București, s-a desfășurat Con-

ferința Femeilor Francofone.   

 

Lectoratul de limbă română 

al USV de la Cernăuți 

pășește cu succes în cel de-al 

cincilea an de existență 

 

Lectoratul de limbă română al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) din 

cadrul Universității Naționale 

Yurii Fedkovici din Cernăuți 

(UNYF) a fost creat în baza 

acordului de cooperare privi-

legiată dintre cele două 

instituții de învățământ su-

perior. Pentru anul universitar 

2018-2019, sunt înscriși până 

în prezent 91 de cursanți 

(dintre care 58 sunt începă-

tori), proveniți în majoritate 

din rândurile cadrelor di-

dactice și ale studenților de la 

UNYF. Putem spune că aceste 

efective s-au triplat la ceputul 

anului în curs, întrucât în 

prima săptămână a anului 

2017-2018 erau doar 30 de 

înscriși, cifră care a ajuns în 

săptămânile și lunile ulterioare 

la aproximativ 80 de persoane. 

19 septembrie 2018 
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La finalul anului, unii dintre 

acești cursanți au participat și 

la sesiunea anuală de evaluare 

a competențelor lingvistice în 

limba română, 19 dintre ei 

fiind declarați admiși. Cursu-

rile sunt asigurate de asistent 

univ. dr. Gina Puică și distri-

buite pe nivele de la A1 la C1 

(conform Cadrului European 

de Referință). Cursurile de 

limbă și cultură română sunt 

completate de ateliere de tra-

duceri (ucraineană-română) și 

de un seminar de limbă, cul-

tură și civilizație românească, 

destinate cu precădere cursan-

ților avansați. De-a lungul 

celor două semestre, ca și în 

anii precedenți, se vor adăuga 

numeroase activități extra-cu-

rriculare (aplicații practice în 

România, vizite ghidate în re-

giunea Cernăuți, manifestări 

științifice și culturale etc.), 

menite să consolideze și să 

aprofundeze cunoștințele și 

competențele cursanților și să 

le întărească spiritul de soli-

daritate întru limba și cultura 

română. Tot în data de 19 sep-

tembrie, Consulul general al 

României la Cernăuți, Eleo-

nora Moldovan, aflat la în-

cheierea misiunii diplomatice 

la Cernăuți, a mulțumit lec-

torului de română, transmi-

țându-i „un mesaj de felicitare 

pentru activitatea de promo-

vare a limbii și culturii române 

la instituția de învăţământ 

superior din Cernăuți”. 

 

Reuniunea anuală a 

CUMRU 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat 

Reuniunea anuală a reprezen-

tanților universităților mem-

bre ale Consorțiului Univer-

sităților din Republica Mol-

dova, România și Ucraina 

(CUMRU), înființat în anul 

2011. Pe parcursul anului uni-

versitar 2017-2018, condu-

cerea executivă a consorțiului 

a fost deținută de USV, după 

ce, în toamna anului 2017, în 

cadrul întrunirii de la Cer-

năuți, președinția rotativă a 

fost încredințată domnului 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, Rectorul USV. Lu-

crările Reuniunii au debutat 

vineri, 21 septembrie, la Cen-

trul Teritorial de Învățare și 

Educație Continuă al USV, în 

prezența a 22 de rectori, pro-

rectori și reprezentanți ai 

Universităților membre CUM-

RU, Universitatea de Stat a 

Moldovei (USM), Universita-

tea Națională „Alecu Russo” 

din Bălți (UNARB), Univer-

sitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași (UAIC), Universitatea 

Națională de Arte „George 

Enescu” din Iași (UNAGE), 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV), 

Universitatea „Yurii Fedko-

vych” din Cernăuți (ChNU), și 

au fost structurate în trei părți. 

Cuvântul de deschidere a 

reuniunii a aparținut gazdei 

evenimentului, prof. univ. dr. 

Ștefan PURICI, Prorector cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană al USV. În inter-

venția sa, prof. univ. dr. Mihai 

DIMIAN, Ordonator de cre-

dite al USV, a prezentat 

realizările comunității acade-

mice sucevene în ultimii ani și 

a evidențiat locul pe care USV 

îl ocupă la nivelul rețelei de 

instituții de învățământ su-

perior românesc. Au urmat 

mesajele de salut din partea 

reprezentanților universităților 

membre ale CUMRU: prof. 

20-22 septembrie 2018 

 

 



 

 
Septembrie 2018 / info USV /  

univ. dr. Stepan MELNY-

CHUK, Rector al ChNU, prof. 

univ. dr. Atena-Elena SIMIO-

NESCU, Rector al UNAGE, 

prof. univ. dr. Mihaela ONO-

FREI, Ordonator de Credite al 

UAIC, conf. univ. dr. Lidia  

PĂDUREAC, Prim-prorector 

pentru activitatea didactică al 

UNARB și conf. univ. dr. 

Angela NICULIȚĂ, Prorector 

cu Relații Internaționale al 

USM. Partea a doua a reu-

niunii a cuprins o serie de 

prezentări, care s-au concen-

trat pe cooperarea dintre 

instituțiile partenere, de până 

acum, precum și pe unele 

activități specifice universită-

ților, care ar putea fi incluse în 

viitorul calendar de acțiuni și 

parteneriate comune în cadrul 

CUMRU: prof. univ. dr. Ste-

pan MELNYCHUK, Rectorul 

ChNU - Realizările CHNU în 

cadrul CUMRU (2018), prof. 

univ. dr. hab. Florentin PA-

LADI,  Prorector pentru acti-

vitatea științifică al USM -  

Prezentarea inițiativei „Clus-

ter inovațional regional”, 

prof. univ. dr. Henri LU-

CHIAN, Prorector pentru rela-

ţii internaţionale şi parte-

neriate de studii şi cercetare al 

UAIC – Cooperarea Uni-

versității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași în cadrul 

Consorțiului universităților 

din Republica Moldova-Ro-

mânia-Ucraina, conf. univ. dr. 

Valentina PRIŢCAN, Pro-

rector pentru activitatea şti-

inţifică şi relaţii interna-

ţionale, UNARB – Univer-

sitatea 2025: noi „provocări” 

și posibilități de colaborare 

interuniversitară, prof. univ. 

dr. hab. Anca Doina Ciobo-

taru, Director departament 

Teatru UNAGE - Repere 

istorice și perspective contem-

porane, prof. univ. dr. Ștefan 

PURICI - USV și cooperarea 

interuniversitară în cadrul 

CUMRU. În cadrul sesiunii de 

încheiere a reuniunii anuale au 

fost adoptate, prin vot, o serie 

de propuneri. Una deosebit de 

importantă, venită din partea 

Universității de Stat a Mol-

dovei și susținută de Uni-

versitatea de Arte „George 

Enescu” din Iași, este coop-

tarea în cadrul consorțiului, ca 

membru cu drepturi depline, a 

Academiei de Muzică, Teatru 

și Arte Plastice (AMTAP) din 

Chișinău. Această schimbare 

în componența CUMRU va 

dinamiza activitatea consor-

țiului, oferind UNAGE un 

partener cu un profil similar, 

întărind capacitatea de dezvol-

tare a unei palete și mai largi 

de proiecte transfrontaliere co-

mune. De asemenea, a fost 

votată preluarea președinției 

CUMRU de către Univer-

sitatea Națională de Arte 

„George Enescu” din Iași, 

noul președinte al consorțiului 

fiind doamna prof. univ. dr. 

Atena-Elena SIMIONESCU. 

Menționăm și faptul că, la 
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inițiativa domnului prof. univ. 

dr. Mihai DIMIAN, s-a 

hotărât organizarea unui set de 

prelegeri care urmează să fie 

susținute de câte un repre-

zentant al fiecărei universități 

în toate celelalte instituții 

partenere. În acest sens, în 

perioada următoare se va 

realiza o selecție a lectorilor și 

a temelor. Aceste mobilități în 

interiorul CUMRU vor pro-

mova valorile comune și 

capacitatea de a realiza pro-

iecte în parteneriat. De ase-

menea, în parteneriat cu 

UNAGE din Iași și AMTAP 

din Chișinău, se va organiza o 

stagiune de spectacole la 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Reuniunea 

CUMRU organizată de USV 

s-a încheiat cu o aplicație 

practică în județ, participanții 

efectuând vizite la obiective 

cu caracter istoric și cultural 

din județul Suceava.   

 

ADMITERE 2018 

 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a finalizat 

concursul de admitere pentru 

ciclurile de studii de licenţă, 

masterat și doctorat la cele 10 

facultăţi ale sale. În acest an, 

USV a scos la concurs, pentru 

toate formele de învățământ, 

aproximativ 5000 de locuri, 

dintre care peste 2200 au fost 

locuri bugetate. Oferta studi-

ilor universitare de licenţă, 

constând în 42 de programe, a 

atras un total de 1951 noi 

studenți, dintre care 343 etnici 

români de pretutindeni. La 

forma de învăţământ la dis-

tanţă (ID) s-au înmatriculat 

322 de candidați, repartizați pe 

9 programe de studii. Studiile 

universitare de masterat s-au 

dovedit, de asemenea, atrac-

tive: la finalul concursului de 

admitere, la cele 36 de pro-

grame s-au înmatriculat 1109 

candidați, dintre care 142 

etnici români de pretutindeni. 

Acestora li se adaugă alți 124 

noi studenți înmatriculați la 

programele de conversie pro-

fesională. În ceea ce priveşte 

studiile de doctorat, unde au 

fost disponibile 49 de locuri 

bugetate, s-au înmatriculat 61 

de candidați. Universitatea 

mulţumeşte tuturor candida-

ţilor pentru interesul deosebit 

acordat şi în acest an pro-

gramelor de studii ale USV!  

 

Noaptea Cercetătorilor 

 

Sucevenii curioși să afle cum 

funcţionează lucrurile, ce im-

pact are ştiinţa în viața de zi cu 

zi, ce înseamnă să fii cerce-

tător și cât de interesantă poate 

fi munca de cercetare au 

participat, pe esplanada Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, ca în fiecare an, 

la activitățile celei de-a VI-a 

ediții a evenimentului „Noap-

tea Cercetătorilor”. „Prin ast-

fel de evenimente, încercăm să 

suplinim o lipsă a eveni-

mentelor practice din în-

văţământul românesc şi tot-

odată să atragem tinerii către 

creativitate şi inovare”, a men-

ţionat prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian, ordonator de 

credite al USV, acesta 

menţionând că „ediţia din 

2017 a atras participanţi de 

toate vârstele, de la copiii de 

câteva luni, la seniori trecuţi 

de 80 de ani”. De asemenea, 

universitarul Dan Milici a 

adăugat că, în acest an, „Noap-

tea cercetătorilor" a reunit 35 

de standuri expoziţionale şi 

experimentale, iar pentru 

prima dată, evenimentul are o 

reprezentare din întregul judeţ 

- Rădăuţi, Fălticeni, Siret, 

Solca, Câmpulung Moldove-

nesc etc. „Inovarea şi curio-

zitatea sunt mecanismele care 

ne vor permite să trăim mai 

bine, să aducem prosperitate 

21 septembrie 2018 

 

 

28 septembrie 2018 
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zonei şi tinerei generaţii”, a 

precizat Milici. Reprezentant 

al Inspectoratul Școlar Sucea-

va, insp. Petru Crăciun, cel 

care a coordonat observaţiile 

astronomice, a precizat că, 

alături de universitatea suce-

veană, a propus Ministerului 

Educaţiei o nouă competiţie 

naţională - Olimpiada de 

Creativitate în ştiinţă. „Spe-

răm să devină o certitudine, iar 

prima ediţie să fie la Suceava”, 

a completat Crăciun. Despre 

cum a evoluat evenimentul de 

la an la an a vorbit prof. Victor 

Șutac, preşedintele Societăţii 

Știinţifice Cygnus, acesta 

menţionând că „prima ediţie s-

a desfăşurat în 2012, în faţa 

Prefecturii, fiind prezente doar 

zece standuri. Lumea abia afla 

despre un astfel de eveniment. 

De atunci, numărul de standuri 

şi de participanţi a crescut de 

la un al la altul”. La orga-

nizarea evenimentului au mai 

contribuit Colegiul Naţional 

„Ștefan cel Mare” Suceava, 

Casa de Cultură a Studenţilor, 

Radioclubul USV, Observa-

torul Suceava, Radio USV, 

Club Speo Bucovina, Colegiul 

Tehnic de Industrie Ali-

mentară Suceava, Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” 

Suceava, Colegiul „Nicu Ga-

ne” Fălticeni, Liceul Tehnic 

„Tomşa Vodă” Solca, Cole-

giul Tehnic „Laţcu Vodă” 

Siret, Colegiul „Eudoxiu Hur-

muzachi” Rădăuţi.    

 

 

 

Legislație 

 

 

Ordinul nr. 5549/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând 

în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare 

și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 06 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 691/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 

privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de 

studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 782 din 12 septembrie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 07 septembrie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 07 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 692/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 

universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 13 septembrie 2018. 

 

Ordinul nr. 5048/2018 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a 
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Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 14 septembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 5049/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 790 din 14 septembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 4507/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 

pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare 

internaționale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 17 septembrie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 17 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor 

publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul 

serviciului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 18 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 735/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 808 din 20 septembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 19 septembrie 2018.  

Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor 

finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 20 septembrie 

2018.  

 

Hotărârea nr. 684/2018 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și 

oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a 

României”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 19 septembrie 2018.  

 

Hotărârea de Guvern nr. 726/2018 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații 

secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Fondurilor 

Europene, precum și termenele de clasificare aferente, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

797 din 18 septembrie 2018.  

 

Ordin MEN nr 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea 

titlului de doctor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 24 septembrie 2018. 

 

Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din 

România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei 

și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 21 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN 

TINE”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 25 septembrie 2018.  
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Hotărârea nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de 

un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 25 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 724/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația 

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

Dezvoltarea capacității administrative 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 

din 14 septembrie 2018.  

 

Hotărârea Senatului nr. 116/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European 

și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru 

pentru cercetare și inovare Orizont Europa - COM (2018) 436 final, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 822 din 26 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 119/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, 

și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM (2018) 367 final, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 26 septembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 931/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea 

de programe de formare a adulților „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini 

aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, 

aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă 

pentru toți, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini 

aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 25 septembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 1949/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 

nr. 1.085/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul 

protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

820 din 25 septembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 1986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor 

art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 

forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 

342/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 25 septembrie 2018. 

 

Ordinul nr. 1240/2018 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul 

pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – Romania”, 

aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 26 septembrie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 28 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 52/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa 

Europei de a-și modela viitorul - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor 

UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 811 din 21 septembrie 2018.  
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Hotărârea nr. 53/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți - Contribuția 

Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, 

desfășurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 811 din 21 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 55/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

- Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și 

culturii - COM (2018)268, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 21 septembrie 

2018.  

 

Hotărârea nr. 58/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită - 

COM(2018) 304, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 28 septembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 59/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru 

educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - 

COM(2018) 367, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 28 septembrie 2018.  

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

 

Hotărârea nr. 91/ 11 septembrie 2018 cu privire la demararea procedurii de evaluare externă a 

calităţii academice din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 92/ 27 septembrie 2018 privind aprobarea suspendării din funcția de senator a 

doamnei  lector univ. dr. Cătălina Iuliana PÎNZARIU și validarea numirii doamnei conf. univ. dr. 

Sabina FÎNARU ca membru al Senatului USV. 

 

Hotărârea nr. 93/ 27 septembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr. 94/ 27 septembrie 2018 cu privire la completarea Hotărârii Senatului USV nr. 

99/2017 cu privire la aprobarea cuantumurilor minime și maxime ale burselor acordate 

studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 95/ 27 septembrie 2018 privind aprobarea ca doamna conf. univ. dr. Oana GEMAN 

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

de Ştiinţe Aplicate și Inginerești). 

  

Hotărârea nr. 96/ 27 septembrie 2018 cu privire la inițierea unor programe de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională în cadrul Facultății Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 97/ 27 septembrie 2018 cu privire la avizarea reviziei Metodologiei de alegere a 

studenţilor reprezentanţi din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
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Hotărârea nr. 98/ 27 septembrie 2018 cu privire la aprobarea activării unor programe de studii 

care nu îndeplinesc limita impusă de Hotărârea Senatului USV din nr. 17 din 12.02.2013. 

 

Hotărârea nr. 99/ 27 septembrie 2018  cu privire la aprobarea redistribuirii, la nivelul facultăților, 

a locurilor bugetate rămase disponibile pentru studii universitare de licență (ani superiori II, III 

și IV) și pentru studii universitare masterat (anul II), în anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 101/ 27 septembrie privind aprobarea completării Anexei 5 – Programe de 

conversie profesională,  Anexei 6 – Taxe cursuri postuniversitare de perfecționare şi cursuri de 

specializare, Anexei 10 – Tarife cazare și utilități cămine și Anexei 17 – Taxe studii universitare 

de doctorat pentru studenții străini (non UE) din Planul de taxe și tarife valabil începând cu anul 

universitar 2017-2018.  

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

 

Hotărârea nr. 61/ 5 septembrie 2018 cu privire la susținerea din cofinanțarea proiectului 

COMPETIV a taxei de înscriere la facultate pentru 80 de candidați care au domiciliul în mediul 

rural. 

 

Hotărârea nr. 62/ 6 septembrie 2018 cu privire la actualizarea ofertei de admitere la studii 

universitare de licență pentru sesiunea septembrie 2018 ca urmare a suplimentării cu 20 de locuri 

bugetate pentru absolvenții de licee din mediul rural. 

 

Hotărârea nr. 63/ 18 septembrie 2018 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar. 

 

Hotărârea nr. 64/ 18 septembrie 2018 cu privire la organizarea modulului 3 la admiterea 2018 în 

perioada 24-26 septembrie 2018. 

 

Hotărârea nr. 65/ 18 septembrie 2018 cu privire la actualizarea HCA 90/2017 - referitoare la lista 

responsabililor Erasmus+ la nivelul facultăților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 

Hotărârea nr. 66/ 18 septembrie 2018 cu privire la scoaterea la concurs a 6 locuri  - continuarea 

studiilor (1 an) la Facultatea de Științe ale Educației, pentru admiterea din sesiunea septembrie 

2018. 

Hotărârea nr. 67/ 18 septembrie 2018 cu privire la redistribuirea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență IF și masterat între programele de studii ale facultăților. 

 

Hotărârea nr. 68/ 25 septembrie 2018 cu privire la menținerea coordonatorilor structurilor 

academice în anul 2018 – 2019 și a drepturilor aferente. 

  

Hotărârea nr. 69/ 25 septembrie 2018 - privind acordarea sporului pentru conducere doctorat, 

stabilit în conformitate cu prevederile Legii 153/2017. 

 

Hotărârea nr. 70/ 25 septembrie 2018 cu privire la menținerea tarifelor pentru activitățile susținute 

în regim de plata cu ora în anul universitar 2018 -2019. 

 

Hotărârea nr. 71/ 25 septembrie 2018 cu privire la redistribuirea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de doctorat. 
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Hotărârea nr. 72/ 25 septembrie 2018 cu privire la actualizarea HCA 65/2018 - referitoare la lista 

responsabililor Erasmus+ la nivelul facultăților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 

Hotărârea nr. 73/ 25 septembrie 2018 cu privire la aprobarea listei studenților selectați pentru a 

participa la mobilități de studiu cu țări partenere, în cadrul programului Erasmus+. 

  

Hotărârea nr. 74/ 25 septembrie 2018 cu privire la suplimentarea cifrei de școlarizare pentru 

programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar și preșcolar, sesiunea 

2018. 

 

Hotărârea nr. 75/ 27 septembrie 2018  cu privire la redistribuirea locurilor bugetate, anul I, 2018-

2019. 
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