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USV sprijină protejarea pa-

trimoniului construit din 

mediul rural 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) 

implementează, în perioada 

aprilie 2018 – septembrie 

2020, proiectul ”PORT Cul-

tural: PORTofoliu de ins-

trumente inovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comu-

nităților rurale cu potențial 

turistic, prin valorificarea ele-

mentelor de patrimoniu și 

identitate culturală”. Pro-

iectul este finanțat de către 

Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățământului Su-

perior, a Cercetării, Dezvol-

tării și Inovării (UEFISCDI). 

Proiectul „PORT Cultural” 

continuă preocupările USV în 

domeniul protejării peisajului 

cultural, materializate în anii 

trecuți prin activitățile deru-

late în cadrul programului 

„Salvează Satul Bucovinean”. 

Proiectul reunește pentru pri-

ma dată într-un cadru integrat 

principalele probleme actuale 

legate de dezvoltarea co-

munităților rurale din Bu-

covina și Transilvania de Sud, 

printr-o analiză inovatoare a 

două aspecte majore: dis-

pariția clădirilor tradiționale 

din peisajul satului românesc 

și nevoia de valorificare a 

patrimoniului construit prin 

antreprenoriat. Se va urmări 

identificarea de soluții de 

sprijinire a partenerilor din 

mediul rural și a proprietarilor 

de construcții reprezentative 

pentru patrimoniul construit,  

prin dezvoltarea cadrului  

antreprenorial și cel durabil și 

prin îmbunătățirea compe-

tențelor în ceea ce privește 

dezvoltarea strategică a comu-

nităților. Identificarea obiec-

tivelor valoroase și docu-

mentarea etno-istorică vor fi 

dezvoltate și completate de 

soluții de arhitectură, de 

transformare a clădirilor vechi 

și adaptare a lor la func-

ționalitatea modernă. Pla-

nurile de arhitectură urmează 

să fie puse la dispoziția 

comunităților din cele două 

zone țintă (Bucovina și Tran-

silvania de Sud), cu speranța 

că acestea vor fi folosite de cei 

care doresc să păstreze și să 

transforme casele tradiționale, 

cât și de  cei ce doresc 

construcții noi în mediul rural, 

cu respectarea peisajului cons-

truit existent. Alături de Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, parteneri în 

cadrul proiectului PORT 

Cultural (PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-0884) sunt Uni-

versitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi" din Iaşi, Institutul 

„Bucovina" al Academiei 

Române, Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, 

Institutul Național de Cerce-

tare-Dezvoltare în Turism și 

Institutul de Economie Națio-

nală, Academia Română. 

Coordonator consorțiu: Prof. 

univ. dr. Gabriela Prelipcean, 

Prorector. 

 

„Patrimoniul canonic – su-

port al vitalității și diversi-

tății culturale” 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Asociația Bi-

bliotecarilor din România – 

Filiala Suceava, Colegiul 

Doctoral Francofon Regional 

în Domeniul Științelor Uma-

niste (CODFREURCOR) și 

Școala Doctorală Suceava – 

Domeniul Științe Umaniste, 

având ca parteneri Inspec-

toratul Școlar Județean Sucea-

va, Casa Corpului Didactic 

„George Tofan” Suceava, 

Asociația Italienilor din Ro-

mânia (RO.AS.IT), Univer-

sitatea de Stat din Moldova, 

Chișinău-Republica Moldova, 

Universitatea de Stat Ilia din 

Tbilisi – Georgia, Centrul de 

Reușită Universitară al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” 

din Suceava, Colegiul Națio-

nal „Mihai Eminescu” Sucea-

va și Mănăstirea Sucevița, a 

organizat la USV Colocviul 

Internațional „Patrimoniul 

canonic - suport al vitalității și 

diversității culturale”. Mani-

festarea a fost prilejuită, în 

avans, de sărbătorirea Zilei 

Internaționale a Cărții și a 

Drepturilor de Autor, dar și a 

Zilei Bibliotecarului Român 

Evenimente  
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(23 aprilie). Tema colocviului 

a propus o reevaluare a dimen-

siunilor identitare din perspec-

tiva antropologiei culturii, 

precum și profilarea unor noi 

perspective asupra conceptu-

lui de cultură (diversitate 

culturală, identitate culturală). 

Programul Colocviului a  

inclus trei axe de dezbatere: 

„Contribuția bibliotecii la 

afirmarea diversității cultu-

rale”, „Cartea – resursă de 

creativitate și vitalitate, punte 

între generații, instrument de 

formare – informare, tezaurul 

memoriei culturale, suport 

pentru cercetare științifică” și 

„Patrimoniul canonic și tra-

ducerea – continuitate și apro-

piere”. O secțiune specială a 

fost dedicată doctoranzilor și 

tinerilor cercetători. Cei peste 

o sută de participanți au 

reprezentat mediile academice 

și preuniversitare din urmă-

toarele spații culturale: Geor-

gia, Italia, Moldova, Ucraina 

și România. Această mani-

festare face parte din cadrul 

acțiunilor prin care se mar-

chează Anul Cărții în Româ-

nia și a beneficiat de sprijinul 

Băncii Transilvania, Asocia-

ției Italienilor din România 

(RO.AS.IT.), Muzeului Buco-

vinei, Mănăstirii Sucevița și 

Asociației „Sf. Arh. Gavriil” 

Suceava, precum și al parte-

nerilor media ai USV.  

 

 

FIA FOOD FEST 2019 

 
Prima ediţie a manifestării 

științifice studențești pentru 

crearea de produse alimentare 

inovative, FIA FOOD FEST 

2019, s-a desfășurat sub egida 

Ministerului Educaţiei Naţio-

nale și s-a adresat tuturor 

studenţilor înscrişi la pro-

gramele de studiu de licenţă și 

masterat din cadrul Facultății 

de Inginerie Alimentară. Con-

cursul a fost creat pentru a 

încuraja creativitatea studen-

ţilor în dezvoltarea de produse 

alimentare inovative, destinate 

consumului uman. Studenţii 

au prezentat doar produse care 

pot fi industrializate. Prima 

bere fără gluten din România, 

MoJeCo B, a fost prezentată în 

cadrul acestui concurs de 

produse alimentare inovative. 

Conducătorul echipei care a 

creat produsul, Ovidiu Ape-

trei, masterand în anul al 

doilea, a declarat că ideea le-a 

venit în urma studierii pieţei 

de profil din România, care 

arată că berea artizanală, 

pentru al cincilea an la rând, se 

află în preferinţele consuma-

torilor doritori de noi sorti-

mente, iar produsele fără glu-

ten sunt în trend. „Este o 

băutură slab alcoolică, nedisti-

lată, fără gluten. (...) Are ca 

ingrediente făină de ghindă, 

făină de topinambur, melasă, 

hamei şi apă. Berea are un gust 

fructat, dulce amărui, cu 

nuanţe de nuci verzi şi are o 

prospeţime inconfundabilă'', a 

6 aprilie 2019 
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spus Apetrei, precizând că 

unicitatea la nivel mondial 

este dată de elementele 

ecoinovative implicate în pro-

cesul de fabricaţie, iar la nivel 

naţional, obţinerea primului 

sortiment de bere fără gluten. 

Un alt produs care a atras 

atenţia în cadrul manifestării 

studenţeşti a fost desertul 

îngheţat Vegy'Ice, vegan, ce 

nu conţine alergeni sau zahăr. 

Inovaţia produsului constă în 

combinarea a două calităţi 

importante pentru consuma-

tori, respectiv conţinutul de 

microorganisme probiotice vii 

din trei specii diferite şi fibre 

prebiotice - inulină, cu canti-

tăţi mari de fructooligo-

zaharide, ce pot ajuta la 

menţinerea unei stări optime 

de sănătate a sistemului gas-

tro-intenstinal şi imunitar. O 

propunere de desert sănătos a 

venit din partea unei alte 

echipe, găluște umplute cu 

vișine sau ciocolată, care pot fi 

consumate de către cei care au 

intoleranţă la gluten (conţine 

făină aglutenică, pesmet aglu-

tenic, fără alergeni). Tot ca o 

gustare dulce, un alt echipaj a 

pregătit pentru jurizare jeleuri 

cu ardei dulce roșu și ardei iute 

și cu sfeclă roșie. La FIA 

FOOD FEST a fost prezentată 

şi o îngheţată preparată din 

măr copt, scorţişoară, fructoză 

şi pectină. Preparatul se 

consumă cu nişte biluţe făcute 

din suc de măr, scorţişoară şi 

sfeclă roşie. „Partea ino-

vatoare este că am introdus 

bucătăria moleculară în reţeta 

noastră, pentru a realiza o 

îngheţată perfectă. Este natu-

rală 100%, iar termenul de 

valabilitate este de cinci zile. 

Nu conţine conservanţi sau 

aditivi alimentari. Sfecla roșie 

a fost folosită în calitate de 

colorant alimentar”, a men-

ţionat Georgiana Coroamă. 

Tot pe o gustare sănătoasă a 

mizat și echipa Eden, „Iaurtul 

bunicii” fiind o variantă de 

iaurt cu sfeclă și seminţe de 

cânepă. „Partea inovatoare 

este proteina din cânepă pe 

care noi o aducem în iaurt. Are 

efect antioxidant și stimulator. 

Produsul are un termen de 

valabilitate de până la 30 de 

zile”, ne-a relatat studentul 

Anton Marin, din echipa 

Eden. O altă echipă a venit cu 

ideea unui lichior „me-

dicament”, făcut din păpădie. 

„Ingredientul inovator al 

acestui lichior este păpădia, o 
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plantă cu foarte multe 

beneficii asupra organismului, 

conţine vitamine, complexul 

de vitamine B, antioxidanţi 

precum betacarotenul. Un litru 

costă 29 de lei, un preţ 

acceptabil ţinând cont de 

proprietăţile pe care le are. 

Concentraţia de alcool este de 

18%”, a menţionat Claudiu. 

Competiţia, aflată la prima 

ediţie, a reunit 39 de echipe 

formate din studenţi înscrişi la 

programele de licenţă şi 

masterat, care au dezvoltat 40 

de produse alimentare ino-

vative ce pot fi industrializate. 

„Produsele acoperă o gamă 

extrem de diversificată, de la 

deserturi, produse de bază, 

produse de cofetărie şi 

patiserie, dar şi produse 

alcoolice. Un produs care mi-

a atras atenţia în mod deosebit 

este o bere gluten free. Este o 

tendinţă la nivel mondial de 

obţinere de produse fără 

gluten, mai ales pentru că 

există foarte multe persoane 

care au intoleranţă la gluten. 

(...) Studenţii noştri văd prin 

acest concurs legătura dintre 

teorie şi practică şi sperăm că 

agenţii economici care au 

venit alături de noi să poată 

transpune aceste produse la 

nivel industrial'', a spus 

decanul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară din cadrul USV, 

prof. univ. dr. ing. Mircea 

Oroian. Directorul de co-

municare din cadrul Alexan-

drion Group, Alexandra Ba-

jureanu, a declarat că această 

companie a fost şi rămâne 

interesată de colaborarea cu 

universităţi, studenţi şi elevi, 

pentru că este „în permanenţă 

în căutare de specialişti'”, 

precizând că, în prezent, are ca 

angajaţi trei absolvenţi ai 

USV. Cele mai bune produse 

au fost premiate de un juriu 

format din reprezentaţii unor 

companii din industria 

alimentară: Alexandrion 

Group România, S.C. 

Enzymes & Derivates S.A. 

Neamţ, S.C. Mărţişorul Com 

SRL Cacica, S.C. Tudia 

Lactate S.R.L. Suceava, S. C. 

Mopan S.A. Suceava, S. C. 

Killer S.R.L. Horodnic de Jos, 

S. C. Bermas S. A. Suceava şi 

Selgros Cash & Carry Româ-

nia.  

 

Stagiu de formare la 

Universitatea Louvain-la-

Neuve din Belgia 

 

Centrul de Reușită Uni-

versitară din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a organizat, 

pentru al treilea an consecutiv, 

concursul pentru obținerea 

unui stagiu de formare în 

domeniul didacticii limbii 

franceze la Universitatea 

Louvain-la-Neuve din Belgia. 

Această bursă, oferită de 

Delegația Valonia-Bruxelles 

la București, în colaborare cu 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare”, a devenit deja tradiție 

pentru studenții de la 

specializarea franceză, care 

pot, astfel, să-și aprofundeze 

cunoștințele didactice, dar și 

pe cele de limba franceză în 

cadrul unei școli de vară 

internaționale. Câștigătoarea 

stagiului din acest an este 

Luminița Erhan, studentă în 

anul III la specializarea fran-

ceză-germană, care va efectua 

cursurile de formare în pe-

rioada 13 iulie-2 august 2019. 

Această colaborare cu 

Delegația generală Valonia-

Bruxelles București este 

rezultatul vizitelor pe care dl 

Eric Popp, Delegat general 

Valonia-Bruxelles, le-a efec-

tuat în ultimii ani la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și la Centrul de 

Reușită Universitară. Pe lângă 

această bursă, Delegația ge-

nerală Valonia-Bruxelles va 

continua să se implice în 

formarea viitorilor profesori 

de franceză suceveni prin 

finanțarea unui formator în 

8-9 aprilie 2019 
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cadrul stagiului de formare 

Printemps de l’Innovation du 

Français, ce va avea loc la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în 

perioada 10-11 mai 2019.  

Parteneriatele pe care Centrul 

de Reușită Universitară le-a 

realizat și continuă să le 

realizeze cu instituții și 

organizații francofone locale, 

naționale și internaționale au 

ca principal obiectiv inițierea 

unor activități francofone cât 

mai diverse, care să 

promoveze limba franceză și 

Francofonia, care să vină în 

sprijinul studenților, al 

profesorilor de limba fran-

ceză, dar și al comunității 

locale. 

 

Rezultate ale inventicii și 

educației inginerești din 

USV 

 

La cea de-a 47-a ediție a 

International Exhibition of 

Inventions of Geneva 2019 

desfășurat în perioada10 - 14 

aprilie 2019, unul din cele mai 

prestigioase saloane de in-

ventică, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a 

participat cu o lucrare se-

lectată printr-o competiție a 

Ministerului Cercetării și 

Inovării, intitulată Sistem de 

monitorizare a stărilor emo-

ționale, avându-i ca autori pe 

Mihai Cenușă (doctorand în 

Inginerie electrică), L. Dan 

Milici (prof. dr. ing.), Sergiu 

Pața (doctorand în Inginerie 

electrică), Mihaela Poienar 

(cercetător în cadrul proiec-

tului MANSID, dr. ing.), Radu 

Pentiuc (prof. dr. ing.), Cezar 

Popa (conf. dr. ing.) și Mihai 

Rață (conf. dr. ing.). Proiectul 

cercetătorilor de la Facultatea 

de Inginerie Electrică și 

Știinta Calculatoarelor din 

Suceava a primit Medalia de 

aur a Salonului si Premiul 

special al Oficiului de Stat 

pentru Invenții și Mărci 

OSIM. Delegația USV a fost 

condusă de s.l. dr. ing. Elena 

Daniela Lupu - specialist in 

proprietate intelectuală. În 

perioada 11 - 12 aprilie 2019, 

s-a desfășurat cea de-a IV-a 

editie a Expoziției Interna-

ționale Studențești pentru 

Inovare și Cercetare Cadet-

Inova, organizată anual de 

Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu" din Sibiu. 

La această ediție au participat 

68 de lucrări ale tinerilor din 4 

țări, organizate pe 5 secțiuni. 

Cei trei studenți doctoranzi în 

domeniul Inginerie electrică 

care au reprezentat univer-

sitatea noastră au obținut 

următoarele rezultate: medalie 

de argint pentru Termome-

chanical Safety Look, autori: 

Mihaela Poienar, Anna Saba-

das, Dumitru Cernusca, Sergiu 

Dan Pata, Vasile Eusebiu 

Toader; medalie de bronz 

pentru Buildings Flood Pro-

tection System, autori: Mihai 

Cenusa, Mihaela Poienar, 

Vasile Eusebiu Toader, Anna 

Sabadas, Alexei Pianih; 

diploma de excelență și 

medalia de aur din partea 

Universitatii de Stat de 

Medicină și Farmacie „Ni-

colae Testemitanu" din Re-

publica Moldova pentru Sys-

tem and Method for 

Measuring and Connecting 

Single-phase Electric, autori: 

Mihai Cenușă, Mihaela 

Poienar, Dumitru Cernusca. 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava este 

colaborator în cadrul acestei 

manifestări, sprijinind 

10-14 aprilie 2019 
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organizarea și contribuind cu 

un membru în echipa de juri-

zare. În alocuțiunile pre-

zentate în plen, prof. univ. em. 

dr. ing. Mircea BEJAN, 

membru de onoare al 

Academiei de Ştiinţe Tehnice 

din România, și dr. ing. 

Andrei Victor SANDU, 

președintele Forumului Inven-

tatorilor din România, au 

evocat personalitatea in-

ventatorului și profesorului 

universitar sucevean Dorel 

Cernomazu, precum și rolul 

acestuia în dezvoltarea inven-

ticii și educației inginerești din 

România.  

 

Concursul „Student pentru 

1 zi” a continuat cu cea de-a 

doua etapă 

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a des-

fășurat cea de-a doua etapă a 

ediției XII a concursului 

„Student pentru 1 zi”, la 

disciplinele Istorie, Geografie, 

Filosofie, Limba română, 

Limba engleză, Limba ger-

mană, Limba franceză, Limba 

spaniolă, Limba italiană, 

Economie și Psihologie. Com-

petiția, inclusă în calendarul 

activităților Ministerului Edu-

cației Naționale, a reunit, la 

Suceava, în cadrul acestei 

etape, peste 230 de elevi din 

clasele a XII-a de la colegii și 

licee din județele Suceava, 

Iași, Neamț și Botoșani. Toți 

elevii înscriși la concurs au 

simțit ce înseamnă a fi „Stu-

dent pentru 1 zi” efectuând un 

tur complet de campus, în care 

au putut vedea Biblioteca 

USV, Observatorul Astrono-

mic, laboratoarele de specia-

litate, activitatea de la Radio 

USV sau Centrul de Natație și 

Kinetoterapie, urmat de un 

prânz la Restaurantul USV. 

Un mare succes în rândul 

viitorilor studenți a fost 

înregistrat de momentul artis-

tic oferit de Casa de Cultură a 

Studenților: concertul trupei 

Mici, formată din Andrei 

Cicioc și Mihai Boicu. Și în 

cadrul acestei etape de 

concurs, profesorii coordona-

tori au participat la atelierul 

special organizat pentru 

aceștia, intitulat Repere pri-

vind orientarea profesională a 

elevilor, susținut de Maria 

Irimciuc, psiholog în cadrul 

Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Câștigătorii 

acestei etape sunt: Geografie, 

Premiul I: Mihaela Tocar și 

Cristian Șandru, Premiul al II-

lea: Claudiu Ștefan Savin, 

Alexandra Gavriliuc și Ionuț 

Lupulean, Premiul al III-lea: 

Laura Bunduc, Georgeta Do-

ruța Horodnic, Răzvan 

Emanuel Olar și Roxana Puș-

cașu, Mențiune: Ciprian Flo-

rentin Tuchiluș, Andreea Iulia 

Chiraș, Cosmin Alexandru 

Rusu, Florian Andrei Blanaru, 

Larisa Vintea, Diana Anas-

tasia Amăriucăi, Denisa 

13 aprilie 2019 
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Andrieș, Nicolai Aurel Coroa-

mă, Adina Nicoleta Popescu, 

Marta Tun, Luminița Grațiela 

Boghean; Limba Franceză, 

Premiul I: Darius Lungu, Pre-

miul al II-lea: Roxana 

Nicoleta Hlatcu, Premiul al 

III-lea: Teodora Iuliana Juncu, 

Mențiune: Ana Zavricico; 

Limba Engleză, Premiul I: Sa-

bin George Horomnea, Pre-

miul al II-lea: Vlad Ilie, Pre-

miul al III-lea: Georgiana 

Covaliu, Mențiune: Robert 

Gabriel Zaharie, Teodor Răz-

van Pleșcan, Alexandra Ștefa-

na Luchian, Arianna Negru; 

Limba Spaniolă, Premiul I: 

Camelia Florentina Cucu, 

Cristiana Dîrțu și Patricia 

Mustață, Premiul al II-lea: 

Elena Buhalo; Limba Italiană, 

Premiul I: Erika Ciurciun, 

Premiul al II-lea: Alisa Isabela 

Luchian, Premiul al III-lea: 

Valentina Rusu, Mențiune: 

Sabina Vizitiu, Roxana 

Hrebenciuc, Anca Cheia; Lim-

ba Română, Premiul I: 

Mădălina Adelina Huludeț și 

Andreia Georgiana Pîslaru, 

Premiul al II-lea: Teodor 

Adrian Păstrăv și Teodora 

Christiana Purice, Premiul al 

III-lea: Bianca Florentina 

Florișteanu, Alexandra Stur-

zu, Alexandra Cojocaru, 

Mențiune: Ligia Maria Cor-

nea, Simina Lazăr, Eliza 

Clementina Moroșan și Ioana 

Strugaru; Limba Germană, 

Premiul I: Eliada Cîrlan, Pre-

miul al II-lea: Estera Pleșca, 

Premiul al III-lea: Elisa 

Rotariu, Mențiune: Monica 

Pascaru și Arcadie Adrian 

Nicolaescu, Psihologie, Pre-

miul I: Ștefania Vasilica 

Giurca, Premiul al II-lea: 

Mirela Muntean, Premiul al 

III-lea: Ioana Magdalena Sa-

ghin, Mențiune: Lavinia Paula 

Firicel, Bianca Tcaciuc și 

Crina Hreniuc; Filosofie, Pre-

miul I: Lorelei Rosemarie 

Naomi Baciu, Premiul al II-

lea: Paul Iulian Florescu, 

Premiul al III-lea: Ana Rotar, 

Mențiune: Berta Mihaela Bă-

nică – Baltariu și Diana Elena 

Chihai; Economie, Premiul I: 

Andreea Nechifor, Premiul al 

II-lea: Lavinia Gherman,  

Premiul al III-lea: Irina Denisa 

Simion, Mențiune: Marta 

Aurica Cotos și Roxana Lun-

gu, Istorie, Premiul I: Andreea 

Calistru, Premiul al II-lea: 

Daniela Bunduchi, Andi Ma-

tei, Premiul al III-lea: 

Alexandru Bogdănel Acea, 

Raluca Beclea, Miruna 

Chirilă, Mențiune: Lenuța An-

dreea Crețan, Irina Toma, 

Cornelia Mihaela Sfichi, Ele-

na Daria Nistor, Adrian 

Gheorghe Bodale. Menționăm 

că toți elevii au primit diplome 

de participare, iar elevii clasați 

pe podium au plecat acasă cu  

premii constând în obiecte de 

birotică. Premianții locului I, 

la fiecare disciplină de con-

curs, au primit câte un 

Certificat de agrementare din 

partea USV, care oferă deți-

nătorilor posibilitatea de a fi 

studenți ai universității, bene-

ficiind de scutirea de plată a 

taxelor de înscriere și înmatri-

culare la USV. Reamintim 

faptul că, pe 11 mai, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava va găzdui ultima 

etapă a concursului, cea 

adresată elevilor din clasele a 

XI-a, la disciplinele Manage-

mentul energiei și energie 

regenerabilă, Sisteme electri-

ce, Electronică și Automa-

tizări, Fizică/Astronomie și 

Astrofizică, Ingineria produ-

selor alimentare, Controlul și 

expertiza produselor alimen-

tare, Gastronomie, Ecologie și 

Protecția Mediului, Istorie, 

Geografie, Filosofie și Limba 

Franceză. 

 

Profesor Davide PETTENE-

LLA, Doctor Honoris Causa 

al USV 

 

Sloganul de anul acesta al zilei 

internaționale a pădurilor a 

fost „să învățăm să iubim 

pădurea”. Printr-o frumoasă 

coincidență, la aceeași dată 

UNESCO a celebrat ziua 

internațională a poeziei. Cum 

poezia presupune un simț mai 

profund al existenței, a iubi 

pădurea presupune un atașa-

ment mai profund față de ceea 

ce aceasta înseamnă: pădurea 

nu înseamnă doar lemn pentru 

a fi exploatat și tocat, nu doar 

o multitudine de creaturi ce 

trăiesc în păduri, ci și viața 

oamenilor ce trăiesc proxi-

mitatea pădurilor. Din păcate, 

doar câțiva reprezentanți ai 

științelor silvice au reușit să-și 

modeleze propria carieră 

academică pe ceea ce am 

putea numi matricea sufle-

tească a complexei profesii de 

silvicultor. Cei ce au reușit să 

o facă, între care d profesor 

Davide PETTENELLA este o 

figură reprezentativă, exce-

lează în ceea ce acum numim 

inteligența socială, care este 

cheia secretă prin care putem 

deschide cea mai veche, 

secretă și decentă dorință a 

unei mari majorități a 

oamenilor: aceea de a trăi 

decent lângă pădure. Domnia 

sa a încurajat tinerii cer-

cetători să se implice în 

abordări inovative, în crearea 

de noi piețe pentru produsele 

forestiere nelemnoase și 

15 aprilie 2019 
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serviciile ecosistemice, pre-

cum și în demersuri de inițiere 

a unor scheme de certificare 

ecologică. Prin participarea 

activă, domnia sa a consolidat 

tânăra rețea de tineri 

cercetători din cadrul 

Institutului Forestier Euro-

pean, care în anii următori a 

devenit o platformă a acestora: 

mai tinerii oameni de știință își 

amintesc de profesorul 

PETTENELLA și contribu-

țiile sale prin cursurile ținute 

de acesta în Scoția în 1999 

privind programele regionale 

forestiere privite dintr-o 

abordare participativă, publi-

cată mai târziu în lucrările 

Institutului forestier European 

(în numărul 32 al proceedings-

urilor institutului). Remarcăm 

faptul că profesorul PETTE-

NELLA a fost totdeauna în 

avangarda celor care se ocupă 

de problemele sociale din 

sectorul forestier, uneori cu 

mult înainte ca aceste 

probleme să devină vizibile pe 

agendele politice sau știin-

țifice. Davide PETTENELLA 

și-a dedicat o parte importantă 

a efortului de cercetare 

evaluării serviciilor ecosis-

temice. Străduințele sale în 

materie au fost recunoscute 

prin participarea sa la 

elaborarea a două documente 

de sinteză. În anul 2014 

Institutul Forestier European a 

centralizat ultimele cercetări 

în ceea ce privește oferta de 

servicii ecosistemice, iar 

contribuția lui Davide a fost 

una importantă în evaluarea 

costurilor aferente creării unor 

instrumente economice noi 

destinate valorificării servi-

ciilor ecosistemice. În 2019, 

FAO a recunoscut eforturile 

sale atribuindu-i o sarcină 

foarte importantă: aceea de a 

crea un manual de pregătire 

pentru planificatori și factorii 

de decizie ce urmează a 

implementa proiecte de eva-

luare a serviciilor ecosiste-

mice. Davide PETTENELLA 

este un vechi prieten al 

Universității din Suceava. El 

este cel ce a promovat 

stabilirea unui acord 

ERASMUS între 

Universitatea din Padova și 

Universitatea din Suceava și a 

oferit de asemenea sprijinul 

său personal studenților noștri, 

pentru a se integra în pro-

gramele de masterat și de 

cercetare de la Universitatea 

din Padova. Colaborarea noas-

tră s-a extins odată cu 

activitatea de cercetare co-

mună din cadrul proiectului 

STARTREE FP7 privind 

evaluarea economică a 

produselor forestiere nelem-

noase, precum și în cadrul 

diverselor grupuri de cercetare 

create în acțiunile COST E 30, 

E 50 și FP1203. Davide 

PETTENELLA a invitat, de 

asemenea, profesori de la 

universitatea noastră să țină 

prelegeri la Padova, precum și 

la școlile de vară AGORA 

organizate la Fez (Maroc) pri-

vind noile abordări economice 

ale bunurilor și serviciilor 

forestiere, sau la școala de 

iarnă privind instrumentele 

responsabilității sociale și ale 

politicilor de responsabilizare 

a sectorului forestier, 

organizate la Padova. Davide 

PETTENELLA este repre-

zentatul unei lungi serii de 
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economiști italieni a căror 

personalitate proeminentă este 

Vilfredo Pareto. Nu trebuie să 

uităm că în acest „sat global”, 

în care Davide spune că îi 

place să trăiască, este foarte 

important să păstrăm un 

minim de rețele de putere în 

spațiul rural, mai reticente la 

tendința de nivelare econo-

mică și socială promovată de 

marile corporații. Și aceasta 

deoarece societatea nu este un 

sistem de ecuații cu un singur 

set de soluții; este o rețea mult 

mai complexă; iar cel ce 

abordează un asemenea 

subiect pentru întreaga-i 

carieră academică trebuie să 

fie nu doar o persoană foarte 

insistentă, pozitivă, ci una cu 

mare mobilitate intelectuală 

și, în aceeași măsură, una 

foarte cultă. Fără Davide 

PETTENELLA, o lungă serie 

de studii de teren, rețete 

culinare tradiționale și 

oportunități de creștere 

economică sustenabilă ar fi 

fost poate abandonate, precum 

o fascie romană nelegată în 

jurul unei securi: la mâna 

profiturilor, braconierilor și 

speculanților dornici să dea o 

lovitură, fără a face nimic 

altceva. Firește, fără rădăcinile 

mediteraneene (fără lumina 

mării Mediterane!), probabil 

niciunul dintre noi nu ar fi fost 

capabil să urmărească un 

asemenea obiectiv: acela de a 

reforma, pe baza teoriei 

micro-economice, domeniul 

atractiv, dar extrem de confuz, 

al produselor forestiere nelem-

noase și al nevăzutelor 

legături sociale create în jurul 

acestora. 

Brevetul European – Masă 

rotundă și Atelier de lucru 

 

Clasamentele publicate de 

Oficiul de Stat pentru Invenții 

și Mărci (OSIM) în luna 

martie 2019 reconfirmă 

statutul de lider național al 

Universității „Ştefan cel 

Mare” din Suceava (USV) în 

domeniul inventicii universi-

tare, fapt ce ne aduce în fața 

unei noi provocări de 

dezvoltare și racordare la 

sistemul de brevetare inter-

național. În acest scop, USV a 

inițiat o serie de acțiuni pentru 

susținerea brevetării europene 

a invențiilor sucevene, înce-

pând cu evenimentul de 

informare și formare intitulat 

„Brevetul European – Masă 

rotundă și Atelier de lucru”. 

Programul manifestării a in-

clus, într-o primă parte, o 

masă rotundă în cadrul căreia 

a fost dezbătut dualismul     

cercetare deschisă – cercetare 

protejată, cu care se confruntă 

în prezent mediul academic 

internațional. Pe de o parte, a 

crescut constant presiunea 

„Publish or Perish”, la care 

este supusă comunitatea 

universitară atât pentru finan-

ţarea instituţională sau de 

proiect, cât şi pentru pro-

movarea în carieră, fapt ce 

implică prezentarea deschisă a 

rezultatelor cercetării pentru a 

putea fi disponibile oricărei 

persoane sau companii intere-

sate. Pe de altă parte, aștep-

tările societății se îndreaptă tot 

mai mult către o valorificare 

directă a rezultatelor cercetării 

universitare, fapt ce implică 

protejarea rezultatelor cerce-

tării, brevetarea acestora şi 

transferul lor tehnologic direct 

prin contracte cu companii 

existente sau antreprenoriat. 

În a doua parte a eveni-

mentului, s-a organizat un 

atelier de lucru pentru 

elaborarea și depunerea unei 

cereri de brevet european, 

începând de la idee și până la 

respectarea normelor de 

redactare ale unui cereri de 

brevet european. Evenimentul 

a fost coordonat de domnul 

prorector cu activitatea 

științifică al USV, prof. univ. 

dr. Mihai Dimian, și i-a avut 

ca invitați pe domnul prof. 

univ. dr. ing. Gheorghe Gutt, 

lider al activității de inventică 

din USV și  fondatorul primei 

companii spin-off a USV, și 

domnul Lucian Gheorghiu, 

președinte executiv al Came-

rei de Comerț și Industrie 

Suceava. Manifestarea a fost 

susținută în cadrul proiectului 

„Excelență în cercetare avan-

sată, leadership în inovare și 

brevetare pentru dezvoltarea 

17 aprilie 2019 
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universității și regiunii” – 

EXCALIBUR, Contractul de 

finanțare nr. 18 PFE / 

16.10.2018 cu Ministerul Cer-

cetării și Inovării, Proiect de 

dezvoltare instituțională – 

Proiect de finanțare a ex-

celenței în CDI, Programul 1 - 

Dezvoltarea sistemului națio-

nal de cercetare-dezvoltare, 

Subprogramul 1.2 – Per-

formanță instituțională, Planul 

Național de Cercetare-Dez-

voltare și Inovare pentru peri-

oada 2015-2020 (PNCDI III).  

 

Amplificarea rolului Euro-

regiunii „Prutul de Sus”  în 

fenomenul de convergență a 

teritoriilor frontaliere 

 

La Cernăuți și Suceava au avut 

loc întâlniri în cadrul mesei 

rotunde intitulată Amplifica-

rea rolului Euroregiunii 

„Prutul de Sus” în fenomenul 

de convergență a teritoriilor 

frontaliere, la care au parti-

cipat reprezentanți ai Admi-

nistrației de Stat a Regiunii 

Cernăuți (Ucraina), Consiliu-

lui Județean Suceava (Româ-

nia), Institutului de Comerț și 

Economie din Cernăuți al 

Universității Naționale de 

Comerț și Economie din Kiev 

(Ucraina), ai Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(România). Discuțiilor, atât la 

Suceava, cât și la Cernăuți, li 

s-au alăturat și cercetători, 

activiști civici sau practicieni. 

Scopul mesei rotunde a 

constat în dezbaterea științi-

fică a problemelor evoluției 

Euroregiunii „Prutul de Sus” 

și elaborarea unor propuneri 

adecvate pentru ședința Consi-

liului Euroregiunii, în con-

textul fenomenului de con-

vergență a regiunilor fron-

taliere și al accelerării 

proceselor de integrare 

europeană. În cadrul reuniunii 

de la Cernăuți (17 aprilie), 

moderată de Prof. univ. dr. 

Vasyl Kyfiak, director adjunct 

al Institutului de Comerț și 

Economie din Cernăuți al 

Universității Naționale de 

Comerț și Economie din Kiev, 

membru al Comisiei de lucru 

pentru economie, infrastructu-

ră și turism din cadrul 

Euroregiunii „Prutul de Sus”, 

mesaj de salut a aparținut Dr. 

Mykhailo Pavliuk, Șeful in-

terimar al Administrației Re-

gionale de Stat Cernăuți. 

Evenimentul a fost structurat 

sub forma unor comunicări-

impuls susținute de Prof. univ. 

dr. Vasyl Kyfiak – Eurore-

giunea „Prutul de Sus”: reali-

tăți și perspective  și Zinoviy 

Broide (președintele Comisiei 

de lucru în problemele 

securității ecologice, protecți-

ei mediului, dezvoltării suste-

nabile și activității EcoEurore-

giunii) - Dezvoltarea spațială 

social-economică sustenabilă 

în bazinele transfrontaliere 

ale râurilor Prut, Siret și 

Nistru, în contextul integrării 

europene și euroatlantice a 

Ucrainei și Republicii Mol-

dova. Alte intervenții în cadrul 

dezbaterilor au venit din 

partea: Oksana Paliychuk, 

directorul Departamentului de 

Educație și Știință a Admi-

nistrației de Stat a Regiunii 

Cernăuți ; Hanna Zhebchuk, 

șeful Direcției pentru Coope-

rare Internațională și Integrare 

Europeană a Administrației de 

Stat a Regiunii Cernăuți; My-

kola Romanyshyn, șef adjunct 

al Direcției, șeful Departa-

mentului pentru Cooperare 

Internațională și Asistență 

Tehnică Internațională; My-

kola Bilokon', șeful Direcției 

pentru Ecologie și Resurse 

Naturale a Administrației de 

Stat a Regiunii Cernăuți; 

Volodymyr Furdyga, șeful 

Departamentului în Chestiu-

nile Turismului al Adminis-

trației de Stat a Regiunii 

Cernăuți; Sergiy Krupko, șef 

adjunct al Departamentului în 

Chestiunile Turismului. Reu-

niunea de la Cernăuți s-a 

finalizat cu adoptarea reco-

mandărilor mesei rotunde. La 

Suceava, masa rotundă a fost 

organizată de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(19 aprilie), moderator fiind 

Prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

prorector cu imaginea univer-

sității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană al USV. 

În debutul dezbaterilor, 

mesaje de salut au fost 

adresate de prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rectorul 

Universității „Ștefan cel 

17-19 aprilie 2019 
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Mare” din Suceava, și de 

Gheorghe Flutur, Președintele 

Consiliului Județean Suceava. 

Acestea au fost urmate de 

sesiunea de comunicări-

impuls susținute de conf. univ. 

dr. Florin Pintescu 

(Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava) - 

Euroregiunea “Prutul de 

Sus”, prezent și perspective și 

lector univ. dr. Marcela 

Slusarciuc (Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava) - Centrul de 

cercetare transfrontalieră – 

oportunitate de dezvoltare de 

proiecte, schimburi și 

parteneriate academice. 

Comunicările au fost 

completate de intervenții ale 

reprezentanților instituțiilor 

prezente la reuniunea de la 

Suceava: Administrația de 

Stat a Regiunii Cernăuți 

(Ucraina), Consiliul Județean 

Botoșani, Consiliul Județean 

Suceava, BRCT Suceava, 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Obiecti-

vele celor două dezbateri, în 

cadrul Mesei Rotunde Ampli-

ficarea rolului Euroregiunii 

„Prutul de Sus”  în fenomenul 

de convergență a teritoriilor 

frontaliere, au fost: exami-

narea realizărilor Euroregiunii 

„Prutul de Sus” și inven-

tarierea problemelor privitoa-

re la evoluția acesteia; analiza 

experienței internaționale a 

euroregiunilor; identificarea 

problemelor de funcționare a 

Euroregiunii „Prutul de Sus” 

și fundamentarea propunerilor 

de ameliorare; stabilirea 

principalelor direcții de reali-

zare a cercetărilor științifice în 

cadrul Euroregiunii „Prutul de 

Sus” și schițarea principalelor 

căi de dezvoltare a științei 

economice în regiune; discu-

tarea propunerilor privitoare la 

diversificarea căilor de comu-

nicare între cercetătorii uni-

versităților din Ucraina, 

România și Republica Moldo-

va amplasate pe teritoriul 

Euroregiunii „Prutul de Sus”. 

Ca urmare a dezbaterilor 

organizate la USV, s-au cris-

talizat  propuneri concrete cu 

privire la dinamizarea și 

extinderea activităților deru-

late în cadrul Euroregiunii 

„Prutul de Sus”, propuneri pe 

care le redăm în continuare:  

1. Având în vedere prioritățile 

de dezvoltare a Euroregiunii 

„Prutul de Sus”, recomandăm 

elaborarea Strategiei de 

funcționare a euroregiunii 

până în anul 2025. 

2. Susținem ideea constituirii 

unei Fundații/ Asociații (cu 

personalitate juridică) a Euro-

regiunii, al cărei obiectiv 

fundamental să fie identifi-

carea și atragerea finanțărilor 

pentru derularea proiectelor 

orientate spre satisfacerea 

nevoilor locuitorilor regiunii 

transfrontaliere. Membri fon-

datori ar putea fi consiliile 

județene, consiliile regionale 

sau raionale, municipiile, 

universitățile etc. Finanțarea 

acestei structuri se va asigura 

din contribuțiile membrilor 

fondatori, iar ulterior din 

fondurile atrase și din 

proiectele derulate. 

3. Recomandăm crearea și 

menținerea unui site al 

Euroregiunii „Prutul de 

Sus”, gestionat de Fundația/ 

Asociația Euroregiunii. 

4. Recomandăm realizarea 

unor studii referitoare la 

identificarea de domenii în 

care pot fi create clustere 

(de exemplu, în domeniul 

turismului, serviciilor etc.) 

și/sau la posibilitatea 

extinderii clusterelor 
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existente pe teritoriul 

Euroregiunii.  

5. Recomandăm instituțiilor 

de învățământ din Eurore-

giunea „Prutul de Sus” să 

efectueze analiza potențialului 

patrimoniului natural și 

cultural și să elaboreze me-

canisme de popularizare a 

turismului recreativ în 

regiunea de frontieră româno-

moldo-ucraineană; să întoc-

mească un repertoriu al mo-

numentelor culturale și reli-

gioase, investigându-se gradul 

lor de conservare și posibili-

tățile de valorizare în scop 

turistic.  

6. Propunem conducerilor uni-

versităților de pe teritoriul 

Euroregiunii să dezvolte un 

Centru de cercetare transfron-

talieră, în vederea promovării 

cunoașterii, elaborării unor 

strategii de dezvoltare și reali-

zării unor proiecte centrate pe 

nevoile Euroregiunii și ale 

comunităților locale. 

7. Susținem organizarea și 

desfășurarea de către Camera 

de Comerț și Industrie în 

marile orașe ale regiunii a unui 

târg anual de produse realizate 

de întreprinderile din cadrul 

Euroregiunii „Prutul de Sus”. 

8. Încurajăm organizarea unor 

târguri turistice comune de-

dicate sezonului de vară, 

respectiv, iarnă prin atragerea 

unor operatori și agenții de 

turism din afara Euroregiunii 

„Prutul de Sus”.  

 

Două universitare sucevene 

implicate în jurizarea Olim-

piadei naționale de limba 

franceză 

 

Etapa națională a Olimpiadei 

naționale de limbi romanice – 

limba franceză, organizată de 

Ministerul Educației Națio-

nale prin Direcția generală 

învățământ secundar superior 

și educație permanentă și 

Inspectoratul Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud, s-a defășurat 

în acest an la Bistrița.  De la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava au fost 

desemnate să participe  în 

Comisia centrală, care moni-

torizează complexul proces de 

evaluare și  jurizare a perfor-

manțelor elevilor,  prof. univ. 

dr. Elena-Brândușa Steiciuc – 

Președinte și conf. univ. dr. 

Olga Gancevici – Vicepre-

ședinte. Sprijinind în mod 

constant  fenomenul amplu și 

divers al francofoniei, stimu-

lând performanțele înalte ale 

tinerilor în domeniul limbii, 

literaturii și civilizației fran-

ceze și francofone, alma mater 

sucevensis se situează și în 

acest an pe un loc fruntaș în 

promovarea valorilor culturale 

fundamentale, în prezervarea 

tradiției francofile a poporului 

român.  

 

USV între artă, tradiţie şi 

cultură 

 

 

În pragul Sărbătorii Învierii, 

studenții Facultății de Drept și 

Științe Administrative din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, reuniți 

în Grupurile de iniţiativă 

studenţească Administraţie 

Publică şi Poliţie Locală, au 

organizat evenimentul Tehni-

ca de încondeiere a ouălor la 

atelierul de creaţie – USV 

între artă, tradiţie şi cultură.  

Evenimentul a inclus prezen-

tarea meşteşugurilor ce ţin de 

specificul perioadei pascale, 

prin încondeiatul ouălor de 

Paşte şi priceasnă, cu 

participarea a două tinere 

talente (surorile Ionela și 

Marinela PENTELESCU, cea 

de a doua invitată fiind 

studentă a USV-FDSA). Cu 

acest prilej, s-a organizat și o 

expoziție de ouă încondeiate, 

iar după prezentarea tehnicii 

de încondeiere a ouălor, la 

atelierul de creație a fost  

organizată şi o competiție de 

încondeiat ouă. Evenimentul a 

fost organizat în contextul 

implementării proiectului cu 

titlul DEZVOLTĂM IDEI NOI 

PENTRU VOI ŞI PENTRU 

NOI – DIVON, în valoare de 

20.000 lei, finanțat de către 

Casa de Cultură a Studenților 

- CCS din Municipiul Suceava 

și cofinanțat de către un 
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colectiv de cadre didactice ale 

Facultății de Drept și Științe 

Administrative, precum și de 

către Asociația LUMEN. În 

implementarea proiectului, 

pentru care studenții au 

obținut finanțare în cadrul 

Competiției de proiecte 

studențești - Ediția 2019, 

aceștia sunt consiliați de către 

echipa de cadre didactice și 

cercetători a Centrului de 

Formare și Cercetare în 

Administrația Publică – 

CEFCAP. Echipa de proiect 

este formată din studenți de la 

programele de studii 

Administrație Publică, Poliție 

Locală, Management și 

Administrație Europeană: Ma-

rinela PENTELESCU, Andrei 

MALANCIUC, Mihaela-

Brîndușa ȘUHAN și Ingrid-

Roxana ROOS. Fiind o 

aplicație cu caracter deschis, 

la pregătirea și elaborarea 

proiectului au participat și alți 

studenți de la programele de 

studii Administrație Publică și 

Poliție Locală. 

  

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 1 aprilie 2019. 

 

Hotărârea nr. 167/2019 pentru modificarea art. 7 alin. (1) și (2) din Regulamentul-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 

condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia 

ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 01 aprilie 2019. 

 

Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 

concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru 

personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ” din 31.01.2018, 

Consolidarea din data de 02 aprilie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 

95 din 31 ianuarie 2018. 

 

Legea nr. 56/2019 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 252 din 02 aprilie 2019. 

 

Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 252 din 02 aprilie 2019. 

 

Ordinul nr. 455/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul 

Programului de centre de tineret, din 12.03.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221bis 

din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 456/2019 pentru aprobarea Regulamentului de tabără privind desfășurarea taberelor 

pentru copii și tineri, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

Regulamentul de tabără privind desfășurarea taberelor pentru copii și tineri, din 12.03.2019, 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221bis din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 457/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor de odihnă 

pentru copii și tineri, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gi3dqmjxha3q/regulamentul-cadru-privind-stabilirea-locurilor-de-munca-a-categoriilor-de-personal-a-marimii-concrete-a-sporului-pentru-conditii-de-munca-precum-si-a-conditiilor-de-acordare-a-acestuia-pentru-persona?d=31.01.2018
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Metodologia privind organizarea taberelor de odihnă pentru copii și tineri, din 12.03.2019, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221bis din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 458/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor naționale și 

tematice pentru copii și tineri, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

Metodologia de organizare a taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri, din 12.03.2019, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221bis din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 459/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de 

cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, Publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

Metodologia pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului 

Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, din 12.03.2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

221bis din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 460/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor pentru copii, 

tineri și studenți cu handicap, împreună cu asistenții personali/asistenții personali profesioniști, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

Metodologia de organizare a taberelor pentru copii, tineri și studenți cu handicap, împreună cu 

asistenții personali/asistenții personali profesioniști, din 12.03.2019, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 221bis din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 461/2019 privind aprobarea Metodologiei de acreditare a persoanelor juridice și a 

persoanelor fizice autorizate în vederea organizării taberelor studențești și a proiectelor/ taberelor 

proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 

din 21 martie 2019. 

 

Metodologia de acreditare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate în vederea 

organizării taberelor studențești și a proiectelor/ taberelor proprii ale Ministerului Tineretului și 

Sportului, din 12.03.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221bis din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 462/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea taberelor sociale, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

Metodologia pentru organizarea taberelor sociale, din 12.03.2019, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 221bis din 21 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 21 martie 2019. 

 

Metodologia pentru organizarea de proiecte proprii, din 14.03.2019, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 221bis din 21 martie 2019. 

 

Rectificarea privind Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 1.006/2018, din 04.04.2019, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 04 aprilie 2019. 

 

Ordinul nr. 1006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a 

acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de 

activități de cercetare-dezvoltare-inovare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11 

ianuarie 2019. 
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Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii 

din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare, din 

05.12.2018, consolidarea din data de 05 aprilie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 32 din 11 ianuarie 2019. 

 

Hotărârea nr. 191/2019 privind modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Normele metodologice pentru 

aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 10 aprilie 2019. 

 

Ordonanța de urgență nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 

instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

275 din 10 aprilie 2019. 

 

Legea educației naționale nr. 1/2011, Consolidarea din data de 15 aprilie 2019 are la 

bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011. 

 

Ordinul nr. 513/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 10 aprilie 2019. 

 

Metodologia privind organizarea taberelor studențești, din 02.04.2019, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 272bis din 10 aprilie 2019. 

 

Ordinul nr. 490/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național/local de proiecte 

de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 260 din 04 aprilie 2019. 

 

Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național 

de proiecte studențești, din 26.03.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260bis din 04 

aprilie 2019. 

 

Hotărârea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 

privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru 

tineri cercetători REGELE CAROL I”, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 18 

aprilie 2019. 

 

Hotărârea nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și 

inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”, consolidarea din data de 19 

aprilie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017. 

 

Ordinul nr. 3871/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 

5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 19 aprilie 2019. 

 

Ordinul nr. 2231/2019 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea 

antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-

CULTURA, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 15 aprilie 2019. 

 

Anexa la Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019 pentru aprobarea 

Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea 

audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, din 04.04.2019, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 286bis din 15 aprilie 2019. 

https://lege5.ro/App/Document/gmytkmrwgy2a/normele-metodologice-privind-procedura-de-avizare-a-acordului-de-primire-pentru-cercetatorii-din-tari-terte-in-scopul-desfasurarii-in-romania-de-activitati-de-cercetare-dezvoltare-inovare-din-05122018?d=11.01.2019
https://lege5.ro/App/Document/gmytkmrwgy2a/normele-metodologice-privind-procedura-de-avizare-a-acordului-de-primire-pentru-cercetatorii-din-tari-terte-in-scopul-desfasurarii-in-romania-de-activitati-de-cercetare-dezvoltare-inovare-din-05122018?d=11.01.2019
https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=10.01.2011
https://lege5.ro/App/Document/ge3dgnjzg44q/hotararea-nr-403-2017-privind-aprobarea-programului-de-granturi-pentru-cercetare-dezvoltare-si-inovare-grantul-pentru-tineri-cercetatori-regele-carol-i?d=14.06.2017
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Ordinul nr. 2238/2019 privind modalitatea de acordare a finantarii pe baza de sume forfetare si 

pe baza de bareme standard de costuri unitare pentru deplasari în cadrul proiectelor finantate prin 

Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014-2021, Publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 23 aprilie 2019. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărâre Senat 44/ 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea contractului de asociere în participațiune 

încheiat între UAT Orașul Siret, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, S.C. 

INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava în vederea 

realizării și exploatării „Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”. 

 

Hotărârea nr. 45/ 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat încheiat  între 

UAT Orașul Siret, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, S.C. INDUSTRIAL PARK EAST 

EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava în vederea promovării proiectului 

„Înființarea Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”. 

 

Hotărârea nr. 46/ 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

descrierea obiectivului de investiție „Înființarea Parcului Științific și Tehnologic EAST 

EUROPEAN BORDER Siret”. 

 

Hotărârea nr. 47/11 aprilie 2019 cu privire la aprobarea revizie Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată (R72). 

 

Hotărârea nr. 48/18 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea 

referendumului universitar alegerea/ numirea structurilor și funcțiilor de conducere.  

 

Hotărârea nr. 49/18 aprilie 2019 cu privire la desemnarea Biroului Electoral al Universității și a 

Biroului Electoral al Secției de votare. 

 

Hotărârea nr. 50/18 aprilie 2019  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 

Informatică Economică din cadrul FSEAP. 

 

Hotărârea nr. 51/18 aprilie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea încadrării în domeniu de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de 

masterat Drept penal și criminalistică din cadrul FDSA. 

 

Hotărârea nr. 52/18 aprilie 2019 cu privire la aprobarea completării Metodologiei specifice 

privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere, pentru anul universitare 2019-2020,  

în cadrul FEFS. 

 

Hotărârea nr. 53/18 aprilie 2019 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2019 – 2020 

și a perioadelor de concediu pentru personalul didactic. 

 

Hotărârea nr. 54/18 aprilie 2019 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2018 al 

Casaei de Cultură a Studenților din Suceava. 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

 

Hotărârea nr. 22 / 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a concursului 

pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz 27, din statul de funcții al departamentului de 

Management, administrarea afacerilor și turism, vacant pe perioadă determinată, anul universitar 

2019-2020, în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 23 / 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea listei personalului selectat pentru a 

participa la mobilități de predare și formare în cadrul programului Erasmus+, Mobilități cu țări 

partenere. 

 

Hotărârea nr. 24 / 2 aprilie 2019 cu privire la acordarea unor burse speciale pentru implicarea în 

activități extra curriculare și de voluntariat conform Regulamentului cadru de acordare a burselor 

și a altor forme de sprijin material. 

 

Hotărârea nr. 25 / 2 aprilie 2019 cu privire la valorile burselor speciale de performanță culturală 

și artistică, acordate de CCABU în semestrul II al anului universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 26 / 2 aprilie 2019 cu privire la bursele speciale de performanță culturală acordate 

de CCABU.  

 

Hotărârea nr. 27/ 9 aprilie 2019 repartiția mobilităților de predare (STA) și formare (STT) pentru 

anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 28/ 9 aprilie 2019 cu privire la modificarea Calendarului privind evaluarea 

performanței personalului didactic - modificare Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 din 

19.02.2019. 

 

Hotărârea nr. 29/ 12 aprilie 2019 cu privire la organizarea unei noi sesiuni de admitere la studii 

postdoctorale de cercetare avansată. 

 

Hotărârea nr. 30/ 15 aprilie 2019 cu privire la modificarea calendarului de desfășurare a 

concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz 27, din statul de funcții al 

departamentului de Management, administrarea afacerilor și turism, vacant pe perioadă 

determinată, anul universitar 2019-2020, în cadrul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică, aprobat prin Hotărârea nr. 22 din 2 aprilie 2019. 

 

Hotărârea nr. 31/ 16 aprilie 2019 cu privire la scoaterea la concurs a unui loc la domeniul 

Economie, la studii postdoctorale de cercetare avansată, în cadrul celei de-a doua sesiuni de 

admitere. 

 

Hotărârea nr. 32 /18 aprilie 2019 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr.16 din data de 19.03.2019, referitoare la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material.  

 

Hotărârea nr. 33 / 23 aprilie 2019 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material. 
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