
usvinfo
BULETINUL INFORMATIV AL UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA      

www.info.usv.ro
info@usv.ro

februarie 2018
VII, nr.2 (65)

www.facebook.com/universitateasuceava www.usv.ro@USVro

Tradiţie şi
performanţă



În această ediţie
3 Evenimente

  7  Legislaţie

  8
  9

Hotărârile Senatului USV

Hotărârile Consiliului de Administraţie



 

 / info USV / Februarie 2018 

Doliu în mediul academic 

sucevean 

 

 

Comunitatea academică suce-

veană a fost din nou îndoliată 

la trecerea în neființă a 

profesorului univ. dr. Valeriu 

Lupu, cadru didactic al Fa-

cultății de Științe Economice 

și Administrație Publică din 

Suceava. Membru al comuni-

tății academice sucevene încă 

din anul 1990, prof. univ. dr. 

Valeriu Lupu a parcurs toate 

treptele ierarhiei academice, 

până în 2009, când a devenit 

profesor. În anul 2004 a de-

venit doctor în Automatică/ 

Automatic Control, la Univer-

sitatea Politehnica Bucureşti. 

În cei peste 27 de ani de 

carieră universitară a fost titu-

larul  disciplinelor de Baze de 

date, Metode și tehnici de pro-

gramare, Programare orientată 

pe obiecte la ciclul de licență 

și Informatică pentru adminis-

trarea afacerilor, Informatică 

în administrație, Informatică 

pentru profesionistul financiar 

– contabil la ciclul de master. 

Singur sau în colaborare a 

publicat 9 cărți, manuale uni-

versitare sau îndrumare, dintre 

care: Baze de date, Editura 

Universității „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, 2003; 

„Sisteme informatice de 

gestiune” Vol.1, „Manage-

mentul resurselor umane – 

salarizare”, Editura Uni-

versității „Ştefan cel Mare” 

Suceava,  2003; „Tehnologii 

informatice moderne privind 

conducerea Sistemelor Flexi-

bile de Fabricaţie”, EDP Bu-

cureşti, 2004; Tehnici de pro-

gramare implementate în Vi-

sual Basic, EDP Bucureşti, 

2007; „Algoritmi optimi în 

programare”, Editura InfoDa-

ta Cluj-Napoca, 2016, format 

electronic. De-a lungul tim-

pului a reprezentat școala 

suceveană în peste 50 de stu-

dii, cercetări aplicative, artico-

le publicate în țară și în stră-

inătate; director de proiect  - 

The participation of Romanian 

Research to the Internaţional 

Scientific Partnerships for the 

Promoting the Clean 

Production Models, CEEX – 

C3 – M3, aprilie 2006; 

membru în 16 echipe de cer-

cetare ale unor proiecte cu 

finanțare națională. Ca îndru-

mător de lucrări de licență ori 

disertație, profesorul Valeriu 

Lupu a fost un om exigent, 

cooperant și respectat pentru 

ținuta științifică, pentru forța 

și logica argumentelor, pentru 

vocabularul și tonul folosit. 

Înțelegerea umană, apropierea 

de gândurile și interesul celor 

tineri l-au făcut să dorească să-

i formeze și să-i îndrume din-

colo de anii petrecuți de 

aceștia pe băncile universității 

în calitate de doctoranzi (în 

domeniul contabilității) sau 

cadre didactice cu mai puțină 

experiență. S-a implicat pro-

fesional și a știut să transmită 

cu pasiune acumulările și ex-

periența sa, manifestând ge-

nerozitate și exigență. Profe-

sorul Valeriu Lupu poate fi 

găsit în sufletul generațiilor de 

studenți pentru că a avut darul 

de a ghici ce se petrece dincolo 

de zidul aparent între ge-

nerații. Rămâne în sufletul 

acestora prin forța sa de a 

transmite cu generozitate nu 

numai tainele informaticii ci și 

lecții de viață și atitudine de 

învingător. Prof. univ. dr. 

Valeriu LUPU a dat valoare 

timpului și școlii sucevene. 

Două universitare sucevene 

numite în structurile Insti-

tutului Limbii Române 

 

Două cadre didactice din USV 

au fost recent numite în 

structurile Institutului Limbii 

Române, care are drept prin-

cipal obiectiv promovarea 

limbii, culturii și civilizației 

românești în străinătate. 

Doamna prof. univ. dr. Rodica 

- Mărioara Nagy, Director al 

Consiliului Studiilor Univer-

sitare de Doctorat din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost numită 

membru permanent al Co-

misiei de concurs pentru 

ocuparea posturilor de lector 

de limba română care urmează 

să predea cursuri de limbă, 

literatură, cultură și civilizație 

românească la universități din 

străinătate. Doamna prof. 

univ. dr. Elena-Brândușa 

Steiciuc, Președinta Comisiei 

pentru imaginea universității 

și cooperare internațională a 

Evenimente  

 4 februarie 2018 

 

 

 5 februarie 2018 

 

 



 

 
Februarie 2018 / info USV /  

Senatului USV a fost numită 

membru al Consiliului de 

coordonare a activităților Ins-

titutului Limbii Române. 

Aceste numiri reprezintă  o 

nouă recunoaștere a activității 

și competențelor celor două 

cadre didactice universitare, 

titulare ale Facultății de Litere 

și Științe ale Comunicării, 

precum și a calității deosebite 

a cercetării filologice din alma 

mater sucevensis.

USV, partener în orga-

nizarea Olimpiadei Națio-

nale de Astronomie și Astro-

fizică 2018 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost deosebit 

de onorată să fie, pentru a 

doua oară, partener în orga-

nizarea și desfășurarea Olim-

piadei Naționale de Astro-

nomie și Astrofizică, o com-

petiție al cărei scop este 

identificarea și promovarea 

excelenței. Cantitatea de in-

formații din astronomie și 

astrofizică poate fi cople-

șitoare. Întrebări aparent sim-

ple, precum Ce este universul 

și care este originea lui?, Ce 

sunt spațiul și timpul?, Din ce 

este făcută lumea aceasta și ce 

anume o ține laolaltă?, Cum 

se va sfârși universul?, nece-

sită zeci de ani de muncă a 

oamenilor de știință în oferirea 

unui potențial răspuns. 

Energia și timpul alocat unei 

astfel de pregătiri sunt 

investiții pe termen lung, 

presupunând o cunoaștere 

profundă a locului nostru în 

univers. Ediția a XVI-a a 

etapei Naționale a Olimpiadei 

de Astronomie și Astrofizică 

(ONAA) a reunit 137 de 

finaliști din 29 de județe, iar 

USV a pus la dispoziția parti-

cipanților o vizită la Obser-

vatorul Astronomic și Plane-

tariu, unde elevii au asistat la 

un program special de 

planetariu, urmată de o vizită 

în campus. Ulterior, partici-

panții au luat masa la res-

taurantul USV, asigurată din 

fondurile proprii ale USV. 

Lector univ. dr. Cristian Pîr-

ghie, coordonatorul Obser-

vatorului Astronomic și al 

Planetariului USV, a fost 

membru în comisia centrală, 

supervizând, în calitate de 

vicepreședinte, proba obser-

vațională. După finalizarea 

probelor de concurs, a avut loc 

selecția loturilor restrânse care 

vor reprezenta România la 

Olimpiadele Internaționale de 

Astronomie și Astrofizică. 

Acest proces a fost coordonat 

de către USV prin lector univ. 

dr. Cristian Pîrghie, team 

leader al lotului României, 

alături de prof. Petru Crăciun, 

inspector de fizică, care va 

participa la Olimpiada Inter-

națională de Astronomie și 

Astrofizică din Tailanda.   

 

„Start la antreprenoriat, 

creștem ocuparea în zona 

urbană. ANTUR” 

 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a semnat 

contractul de finanțare pentru 

proiectul „Start la antrepre-

noriat, creștem ocuparea în 

zona urbană. ANTUR”, pro-

iect ce se va derula pe o 

perioadă de 36 luni, în par-

teneriat cu firma Addvances 

Strategic Solutions SRL. Va-

loarea totală a contractului 

este de 8.781.541,89 lei, din 

care 8.712.405,54 lei repre-

zintă finanțare nerambursa-

bilă. Obiectivul general al 

proiectului constă în spriji-

nirea antreprenoriatului și 

îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale la nivel regio-

nal, ca factor pentru în-

curajarea dezvoltării de noi 

afaceri și creșterea ocupării în 

Regiunea de Nord-Est. Pro-

iectul va avea un impact 

pozitiv atât asupra mediului de 

afaceri din Regiunea de Nord-

Est (înființarea a 37 de noi 

firme), cât și asupra balanței 

forței de muncă (creșterea 

ocupării cu cel puțin 74 de 

persoane), prin stimularea 

înființării de noi întreprinderi, 

inclusiv IMM-uri inovatoare, 

prin relevarea/ descoperirea 

inițiativei și dezvoltarea cultu-

rii antreprenoriale în rândul 

tinerilor și, nu in ultimul rând, 
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prin creșterea competențelor 

antreprenoriale ca urmare a 

participării la cursurile de 

formare antreprenorială (300 

de persoane). Implementarea 

acestui proiect va conduce la 

următoarele rezultate: furni-

zarea programului de Compe-

tențe antreprenoriale pentru 

300 de persoane din Regiunea 

Nord-Est; selectarea unui nu-

măr de 37 de planuri de afaceri 

realizate de cursanți; formarea 

abilităților necesare pentru 

managementul unei afaceri în 

cazul celor 37 de beneficiari 

prin derularea unui program 

de mentorat personalizat, în 

vederea înființării și funcțio-

nării a 37 de firme cu specific 

non-agricol în zonele urbane 

ale Regiunii de Nord-Est; 

finanțarea celor 37 de planuri 

de afaceri selectate cu granturi 

maxime de 165.000 lei/ plan 

de afacere (cca 35.500 euro) 

 

Jurizare pentru Prix du 

Premier Roman la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în colaborare 

cu Institutul Francez din Iași, a 

organizat jurizarea romanelor 

franceze intrate în concurs 

pentru PRIX DU PREMIER 

ROMAN 2018. În această 

activitate au fost implicate 

cadre didactice ale Facultății 

de Litere și Științe ale Comu-

nicării, precum și doctori 

formați în domeniul Filologie 

la universitatea suceveană: 

prof.dr. Elena-Brândușa Stei-

ciuc, conf. dr. Raluca-Nicoleta 

Balațchi, lector dr. Elena-

Camelia Biholaru, lector dr. 

Corina Iftimia, lector dr. Nico-

leta-Loredana Moroșan, lector 

dr. Mariana Șovea și dr. Bri-

ana Belciug. În urma unei 

lecturi multiple, au fost 

analizate pertinent diversele 

aspecte tematice și stilistice 

ale celor nouă volume cu care 

autorii și-au început cariera de 

romancier, la edituri de mare 

prestigiu din Franța. Coor-

donatorul acestei activități, 

prof. dr. Elena-Brândușa 

Steiciuc, a transmis organi-

zatorilor clasamentul rezultat 

în urma evaluării de la USV, 

apreciind că romanul Trans-

colorado, de Catherine Gu-

cher, apărut la Editura Gaïa în  

2017 (aceeași editură care a 

consacrat-o pe compatrioata 

noastră, Liliana Lazar) are 

toate șansele de a obține 

marele premiu, care se va 

acorda la Chambéry (Franța), 

în luna mai.   

 

Conferința internațională 

Europa Carpaților 

 

La Przemyśl, Polonia, a avut 

loc cea de-a XX-a Conferință 

Europa Carpaților, organizată 

sub înaltul patronaj al 

Mareșalului Seimului Polo-

niei, Marek Kuchciński. 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost re-

prezentată de Prorectorul cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană, prof. univ. dr. 

Ștefan Purici. Conferința a 

reunit reprezentanți ai unor 

parlamente din Europa Cen-

trală și de Est, membri ai 

Parlamentului European, re-

prezentanți ai guvernelor unor 

state din regiunea carpatică, 

reprezentanți ai autorităților 

locale, precum și reprezentanți 

ai mediului academic din 

regiunea carpatică. USV, în 

calitate de membru fondator al 

Consorțiului Collegium Car-

pathicum, se implică în 

realizarea unor mobilități aca-

demice, în cadrul cărora 

profesori suceveni vor realiza 

transfer de cunoștințe și bune 

practici către studenții și 

colegii din universitățile parte-

nere, în timp ce comunitatea 

academică suceveană va putea 

beneficia de pe urma unor 

prelegeri și cursuri susținute 

de cadre didactice din 

universități străine, implicate 

în activitățile consorțiului. 

Conferința Europa Carpaților 

a fost structurată pe cinci 

paneluri, în cadrul cărora s-au 

discutat teme politice, econo-

mice, sociale și academice de 

actualitate. Sintetizăm doar 

câteva dintre ideile lansate în 

cadrul dezbaterilor: adaptarea 

 14 februarie 2018 
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intereselor naționale la pro-

iectul european care, la 

rândul lui, trebuie să se înte-

meieze și să evolueze pe baza 

intereselor naționale (Yavor 

Notev, Vice-Președintele Par-

lamentului Bulgariei), lecțiile 

istoriei și experiențele tre-

cutului pot fi valorificate cu 

succes în cadrul sistemelor 

parlamentare contemporane 

(Wlodzimierz Bernacki, mem-

brul delegației Parlamentului 

Poloniei la Adunarea Parla-

mentară a Consiliului Euro-

pei), democrația este un 

sistem bun, însă nu poate 

preveni și elimina definitiv 

radicalismul, extremismul, 

tendințele autoritariste (Pavol 

Mačala, membru în board-ul 

Personalism Association din 

Slovacia), ne aflăm în secolul 

recuceririi independenței pen-

tru multe dintre națiunile 

central și est-europene […], 

„Europa cu mai multe viteze” 

nu poate fi un proiect de 

succes, iar izolaționismul nu 

este soluția pentru viitorul 

națiunilor europene (Jacek 

Czaputowicz, Ministrul Afa-

cerilor Externe din Polonia). 

De asemenea, prin vocea lui 

Anatolij Matvienko, Deputat 

în Parlamentul Ucrainei, s-a 

dezbătut faptul că se resimte 

nevoia modernizării formei de 

cooperare între UE și Ucraina 

și că nu trebuie exclusă etica 

din relațiile între părți. În 

cadrul panelului V 

Cooperarea între universi-

tățile țărilor carpatice, 

moderat de universitarul Jan 

Malicki, Directorul Centrului 

de Studii Est-Europene al 

Universității din Varșovia, au 

fost prezentate obiectivele 

proiectului Collegium Carpa-

thicum, precum și viitoarele 

etape ale colaborării între 

comunitățile academice 

membre. În acest sens, în 

vederea realizării transferului 

de cunoștințe și a schimbului 

de bune practici, în lunile 

aprilie și mai, cadre didactice 

selectate de fiecare partener 

vor susține cursuri la 

universitățile membre ale con-

sorțiului. Astfel, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

va găzdui prelegerile doamnei 

dr. Olga Solarz (Universitatea 

de Stat din Przemyśl), pe tema 

Medicina tradițională în Car-

pați, și ale domnului dr. 

Roman Cherepanyn (Univer-

sitatea Națională Precarpatică 

„Vasyl Stefanyk” din Ivano-

Frankivsk), pe tema Flora 

Carpaților ucraineni. Impor-

tanța și semnificațiile coope-

rării interuniversitare între 

instituțiile de învățământ su-

perior din regiunea carpatică 

au fost subliniate și dezbătute 

de reprezentanții universități-

lor din Ivano-Frankivsk, Ucra-

ina (Ihor Tsependa, Rectorul 

Universității Naționale Pre-

carpatice), Budapesta, Unga-

ria (Őze Sándor, Decanul 

Facultății de Istorie a Univer-

sității Catolice), Przemyśl, Po-

lonia (Paweł Trefler, Rectorul 

Școlii Superioare de Stat Est-

Europene), Suceava, România 

(Ștefan Purici, Prorector cu re-

lațiile internaționale al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava) și Banska Bys-

trica, Slovacia (Marian Su-

plata, Universitatea „Matej 

Bela”).   

 

Consultații gratuite de pre-

gătire pentru examenul de 

bacalaureat la USV  

 

Pentru al treilea an consecutiv, 

profesori ai Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

oferă consultații gratuite atât 

pentru elevii de liceu, cât și 

pentru absolvenții de liceu 

fără diplomă de bacalaureat 

care doresc să se pregătească 

suplimentar în vederea sus-

ținerii examenului de baca-

laureat și a examenului de 

admitere la facultate. Pentru a 

veni în sprijinul elevilor din 

ultimul an de liceu, profesori 

cu experiență din cadrul USV 

vor face consultații gratuite 

pentru examenul de Baca-

laureat la disciplinele Limba și 

Literatura Română, Mate-

matică, Chimie organică, Isto-

rie, Geografie, Logică și argu-

mentare. Consultațiile au fost 

concepute sub forma unor 

module interactive și vor pu-

tea fi personalizate în funcție 

de nivelul de pregătire al 
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elevilor participanți. Pregă-

tirea este gratuită și sunt 

așteptați, ca și în anii trecuți, 

elevi din județul Suceava, dar 

și din județele învecinate, care 

pot alege disciplina pe care 

vor să o urmeze, sau modulul 

vizat. În urma cursurilor de 

pregătire desfășurate în peri-

oada februarie-mai 2017, la 

care au participat aproape 640 

de elevi, peste 90% dintre 

cursanți au obținut diploma de 

bacalaureat.   

 

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 31/2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare 

a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor 

organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție 

a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice 

implicate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 01 februarie 2018.  

 

Ordinul nr. 5686/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de înscriere și 

înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.475/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 06 februarie 2018.  

 

Ordin MEN nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul MENCS nr. 

6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de 

studii universitare de licență, de master și de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr. 116 din 6 

februarie 2018. 

 

Ordonanța de urgență nr. 1/ 2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 95 din 31 ianuarie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 3/ 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare , publicată în Monitorul 

Oficial, nr. 125 din data de 8 februarie 2018.  

 

Ordinul nr. 3047/ 2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din 

România, pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 09 februarie 2018. 

 

Ordin MEN nr. 3058/ 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 nr. 135 din 13 februarie 2018. 

 

Ordinul nr. 3111/ 2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea 

de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și 

desfășurarea activităților extracurriculare-științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive 

naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 137 din 13 februarie 2018.  

 

Ordinul MEN nr. 3131/ 2018 privind includerea in planurile de învățământ, pentru toate 

programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul 

național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică, publicat în Monitorul Oficial 

nr. 140 din 14 februarie 2018. 
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Ordinul MEN nr 3194/ 2018 privind modificarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a 

calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3475/ 2017, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 165 din data de 21 februarie 2018. 

 

Ordinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni nr. 70/2018 pentru aprobarea Ghidului 

beneficiarului 2018. publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 16 februarie 2018. 

 

Ordinul MEN nr. 3094/ 2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului 

pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 27 februarie 2018. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 15/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2017 – 2018.  

 

Hotărârea nr. 16/ 22 februarie 2018 privind aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 17/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea Planului Operațional al  Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava pentru anul 2018.  

 

Hotărârea nr. 18/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și Universitatea „Danubius” din  Galați. 

 

Hotărârea nr. 19/ 22 februarie 2018 cu privire la avizarea Metodologiei de alegere a studenţilor 

reprezentanţi din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 20/ 22 februarie 2018 cu privire la avizarea Calendarului de alegeri a studenților 

reprezentanți. 

 

Hotărârea nr. 21/ 22 februarie 2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlurilor 

onorifice și distincțiilor (R20). 

 

Hotărârea nr. 22/ 22 februarie 2018 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. ing. Ralph KENNEL. 

 

Hotărârea nr. 23 /22 februarie 2018 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. ing. Mihai CERNAT. 

 

Hotărârea nr. 24/ 22 februarie 2018 cu privire la conferirea distincției de RECTOR EMERITUS 

al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR. 

 

Hotărârea nr. 25/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea alocării sumei de 1800 lei pentru 

sprijinirea organizării Olimpiadei Naționale de Industrie Alimentară. 

 

Hotărârea nr. 26/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii a 3 locuri bugetate pentru 

studii universitare de licență, anul I de studii, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport,  

an universitar 2017-2018.  
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Hotărârea nr. 27/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat pentru 

studii universitare de masterat, anul I de studii, în cadrul Facultății de Silvicultură, an universitar 

2017-2018.   

 

Hotărârea nr. 28/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat pentru 

studii universitare de masterat, anul I de studii, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management, an universitar 2017-2018.  

 

Hotărârea nr. 29/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate 

disponibile la nivelul Universității pentru studii universitare de licență, an universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 30/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Drept din cadrul Facultăţii de Drept și Științe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 31/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar din cadrul Facultăţii de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 32/ 22 februarie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini din cadrul Facultăţii de Litere și Științe 

ale Comunicării.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.6/ 6 februarie 2018 cu privire la aprobarea listei studenților selectați pentru a 

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

 

Hotărârea nr.7/ 20 februarie 2018 cu privire la aprobarea P 02 Procedura de evaluare internă a 

rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii  

 

Hotărârea nr.8. Anulată. 

 

Hotărârea nr. 9/ 28 februarie 2018 cu privire la actualizarea documentației nr 518/ 2017 pentru 

Reabilitarea clădirii și refuncționalizarea podului căminului studențesc nr.1 al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. Abrogă hotărârea nr. 4/ 2018. 

 

http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2018/HCA%206.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2018/HCA%207.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2018/HCA%209.pdf
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotarari%20CA/2018/HCA%209.pdf
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