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Studenți și profesori ameri-

cani la studii de vară în 

USV 

 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a găzduit 

școala de vară itinerantă “The 

Borderlands between East and 

West: Romania, Moldova, and 

Ukraine”. Organizată de De-

partment of Comparative His-

tory of Ideas, University of 

Washington din Seattle, SUA, 

această suită de explorări so-

cio-culturale examinează con-

ceptul de multiculturalism și 

idealul co-existenței multiet-

nice, oferindu-le studenților 

americani șansa de a înțelege 

realitatea granițelor din Euro-

pa de Est. Granițe vechi, gra-

nițe mai noi, reale, imaginare, 

impuse, acceptate sau contes-

tate, între est și vest, nord și 

sud, între UE și non-UE – 

toate au rolul de a deschide noi 

perspective asupra viitorului, 

fără însă a închide traumele 

trecutului. Aceste aspecte ofe-

ră un material de studiu in-

citant studenților din Statele 

Unite ale Americii, care s-au 

bucurat și la Suceava de cu-

noștințele și ospitalitatea pro-

fesorilor și studenților români. 

Periplul lor, destinat înțele-

gerii profunde și nuanțate a 

diversității culturale și etnice a 

acestei regiuni a lumii brăz-

dată de frontiere, va continua 

în Republica Moldova și în 

Ucraina. Coordonarea activi-

tăților din regiunea Sucevei a 

fost realizată de decanul Fa-

cultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, conf. univ. dr. 

Luminița Elena Turcu, care a 

cooptat în echipă specialiști în 

studii media și culturale, conf. 

univ. dr. Onoriu Colăcel, lec-

tor univ. dr. Codruț Șerban și 

lector univ. dr. Anamaria Ga-

vril, dar și studenți, precum 

Andreea Filip și Tudor Liț-

canu.  

 

Educația secolului XXI – 

problematică de interes glo-

bal. Program de cooperare 

româno – indonezian 

 

Două cadre didactice de la 

Facultatea de Știinte ale Edu-

cației au dezvoltat un program 

complex de cooperare în 

domeniul educației la nivelul a 

trei universități din Indonezia. 

Programul a inclus vizite și 

susținerea de prelegeri în 

cadrul a trei universități din 

trei regiuni diferite ale 

Indoneziei, respectiv Univer-

sitatea Sebelas Maret din Su-

rakarta, Yogyakarta State 

University din Yogyakarta și 

State Islamic University Ja-

karta, precum și participarea 

în calitate de keynote speaker 

a conf. univ. dr. Aurora Adina 

Colomeischi la cea de a treia 

ediție a International Con-

ference on Learning, Innova-

tion and Quality Education, 

ICLIQE – 2019. Prelegerile 

propuse au avut ca temă 

generală dezvoltarea curricu-

lum-ului pentru învățământul 

primar în secolul XXI, 

prezentarea de proiecte și 

bune practici din contextul 

educațional al spațiului euro-

pean și românesc. La Univer-

sitatea Sebelas Maret, în 

cadrul Facultății de Științe ale 

Educației, programul Primary 

Education, lector dr. Tudor 

Colomeischi a susținut pre-

legerea cu tema Organizarea 

și dezvoltarea  curriculum-

ului în învățământul primar 

din România, cu accent pe 

specificul învățării matema-

ticii în învățământul primar. 

De asemena, la aceeași uni-

versitate, s-au prezentat rezul-

tate ale proiectelor de cerce-

tare – dezvoltare – inovare 

derulate de catre Facultatea de 

Științe ale Educației din USV. 

Subiectele propuse au generat 

multiple întrebări, puncte de 

reflecție, deschizând căi pro-

funde de comunicare în ceea 

ce privește problematica glo-

bală a educației și curriculum-

ul bazat pe competențe. În 

cadrul Universităților din 

Yogyakarta și Jakarta, prele-

gerile susținute în fața studen-

ților de la programele de studii 

de licență, masterat și doctorat 

au inițiat discuții pe tema 

specificului dezvoltării curri-

culum-ului în secolului XXI, a 

principalelor provocări și 

dificultăți cu care se confruntă 

lumea contemporană, a mo-

dalităților prin care aceste 

provocări pot fi întâmpinate 

prin educație. Studenții și 

cadrele didactice din universi-

tățile vizitate au arătat interes 

și deschidere spre comunicare 

pe marginea subiectelor pro-

puse dezbaterii, precum și 

interes spre a dezvolta coope-

rări bilaterale cu USV – FSE. 

Programul derulat la nivelul 

universităților indoneziene de-

monstrează încă o dată faptul 

că educația secolului XXI este 

o problematică globală, că 

schimburile de idei și bune 

practici pot contribui la apro-

fundarea înțelegerii rolului 

comunităților educaționale în 

creșterea și educarea tinerelor 

generații, oriunde s-ar afla pe 

planetă. Ideea centrală pro-

movată în contextul prelege-

rilor susținute a fost constru-

irea educației cu scopul 

Evenimente  
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promovării stării de bine 

individuale și colective, prin-

cipalul vector motivator pen-

tru tânăra generație fiind nu 

doar obținerea unui loc de 

muncă bine plătit, ci contri-

buția la generarea stării de 

bine pentru propria persoană, 

dar și pentru prieteni, familie, 

comunitate și întreaga planetă. 

Profesorii vor fi principalii 

agenți în promovarea compe-

tențelor transformative (crea-

rea de noi valori, reconcilierea 

tensiunilor si dilemelor, asu-

marea responsabilității), care 

vor conduce spre creșterea 

nivelului stării de bine și 

împlinirea potențialului printr-

un proces de învățare deplină, 

încărcată de semnificații și 

sens. 

 

USV la Forumul Economic  

din Krynica-Zdrój, Polonia 

 

Pentru al treilea an consecutiv, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a fost 

reprezentată la Forumul Eco-

nomic (supranumit și Davos-

ul Estului) organizat în orașul 

Krynica-Zdrój din Polonia, 

eveniment care, ajuns la cea 

de-a XXIX-a ediție, adună 

elite din domeniul politic, 

economic și de la nivelul 

intelectualității europene în 

cadrul unor dezbateri privind 

viitorul Europei. În calitate de 

membru fondator al consor-

țiului universitar Collegium 

Carpathicum, din care fac 

parte 7 instituții de învățământ 

superior din Europa Centrală 

și de Est, USV, reprezentată în 

cadrul Conferinței Europa 

Carpaților de către prof. univ. 

dr. Ștefan Purici, Prorector cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană, a participat activ la 

lucrările conferinței, care au 

atins subiecte precum: Ce pot 

face universitățile pentru re-

giunea carpatică?; Figuri ale 

intelectualității Europei Cen-

trale; Cultura libertății – trecut 

și prezent; Europa Centrală 

despre ea însăși: percepția 

mutuală și comunitatea regio-

nală; Economia viitorului din 

perspectiva statelor din Euro-

pa Centrală și de Est; Europa 

Centrală din perspectiva noi-

lor instituții; Poate Europa 

Centrală să schimbe „jocul” în 

Uniunea Europeană?; Războ-

iul informației – diagnostic și 

recomandări; Carpații – me-

diul înconjurător, moștenire, 

societate. La aceste discuții au 

participat personalități impor-

tante, dintre care amintim pe 

Ryszard Terlecki, adjunct al 

Mareșalului Seimului Repu-

blicii Polone, Piotr Babinetz, 

Președintele Comisiei parla-

mentare de cultură și mass-

media, Marek Kuchciński, 

Președintele grupului parla-

mentar pentru regiunea 

carpatică, Jerzy Kwieciński, 

Ministrul Investițiilor și De-

zvoltării Economic al Poloni-

ei, Waldemar Paruch, Șeful 

Centrului de Analiză strate-

gică al Cancelariei Primului 

Ministru al Republicii Polone, 

Zdislaw Krasnodebski, Mem-

bru al Parlamentului Euro-

pean, Andrzej Zybertowicz, 

Consilier privind securitatea al 

Președintelui Republicii Polo-

ne, alături de reprezentanți ai 

mediului academic, societății 

civile, mass-mediei sau ai 

altor instituții cu rol-cheie în 

alcătuirea politicilor publice 

din statele din Europa Cen-

trală și de Est. În cadrul 

panelului intitulat Ce pot face 

universitățile pentru regiunea 

carpatică?, moderat de Jan 

Malicki, Directorul Centrului 

pentru Studii Est-Europene 

din cadrul Universității din 

Varșovia și organizat sub 

auspiciile Fondului Inter-

național Visegrad, al Institului 

de cooperare polono-maghiară 

„Waclaw Felczak” și al 

Centrului pentru Studii Est-

Europene al Universității din 

Varșovia, au fost dezbătute 

aspecte legate de funcționarea 

și rolul rețelei universitare 

Collegium Carpathicum, te-

mele principale atinse de 

participanți fiind: întărirea din 

punct de vedere științific și 

academic a cooperării între 

3-5 septembrie 2019 
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universitățile din regiunea car-

patică prin intermediul con-

sorțiului Collegium Carpa-

thicum, promovarea regiunii 

prin activități în domeniul 

educației și prin publicarea 

unor materiale științifice de 

anvergură, crearea unei 

imagini pozitive a regiunii 

carpatice și extinderea cu-

noștințelor legate de aceasta la 

nivelul cetățenilor UE, crearea 

unui „trend carpatic” în edu-

cație și în cadrul mobilităților 

studențești și științifice, creș-

terea cunoștințelor și a gradu-

lui de conștientizare în rândul 

beneficiarilor proiectelor, ini-

țiativele Collegium Carpathi-

cum sub forma unor propuneri 

adiționale la politicile Parte-

neriatului Estic și ale Grupului 

Visegrad. Alături de prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, și-au 

exprimat opinii privind rolul 

universităților în atingerea 

unor obiective la nivelul re-

giunii carpatice și repre-

zentanții celorlalte universități 

partenere în cadrul consor-

țiului: Jan Lata, rectorul Uni-

versității din Ostrava (Repu-

blica Cehă), Pawel Trefler, 

Rectorul Universității din 

Przemyśl (Polonia), Sándor 

Őze, Decanul Facultății de 

Istorie a Universității Catolice 

din Budapesta (Ungaria), Ihor 

Tsependa, rectorul Universi-

tății Naționale Precarpatice 

Vasyl Stefanyk din Ivano-

Frankivsk (Ucraina), Jan Ma-

licki, Directorul Centrului 

pentru Studii Est-Europene 

din cadrul Universității din 

Varșovia. De asemenea, în 

cadrul unor întâlniri tehnice 

privind funcționarea consor-

țiului Collegium Carpathi-

cum, au fost trasate viitoarele 

direcții ale colaborării în anul 

academic 2019-2020, una 

dintre principalele propuneri, 

care va fi luată în calcul, fiind 

organizarea unor școli de va-

ră/iarnă cu participarea stu-

denților și cadrelor didactice 

din universitățile partenere, 

dorindu-se, astfel, ca pe lângă 

mobilitățile academice efectu-

ate de cadre didactice și 

cercetători, programul consor-

țiului să includă și evenimente 

care să pună în contact și un 

număr mai mare de studenți.  

 

In memoriam Sabina Fîna-

ru 

 

USV anunţă cu durere înceta-

rea din viaţă, mult prea de-

vreme, a distinsei scriitoare şi 

universitare Sabina Fînaru, 

critic literar şi de artă, eseist, 

conferenţiar universitar doctor 

la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării (FLSC), membru în 

Comitetul de conducere al So-

cietăţii Scriitorilor Bucovi-

neni, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România, Fi-

liala Iaşi. De asemenea, s-a 

numărat printre fondatorii 

Fundaţiei pentru Cultură şi 

Ştiinţă „Ştefan Lupaşcu” şi a 

fost membru al Societăţii de 

Studii Clasice, Filiala Iaşi şi a 

Asociaţiei „Tonitza Group 

Art”. „A fost un profesor 

desăvârşit, o colegă deose-

bită. O deplângem cu toţii, a 

plecat mult prea devreme şi 

mai avea atât de multe de 

spus, atâtea lucruri de făcut, 

avea două cărţi în curs de pu-

blicare şi multe proiecte. 

Dumnezeu să o aibă în pază”, 

a transmis colectivul FLSC. 

Sabina Fînaru s-a născut în 

toamna lui 1959, la Suceava, a 

urmat Facultatea de Filologie 

a Universităţii „Al. I. Cuza” 

Iaşi, instituţie în cadrul căreia, 

în 1998, şi-a susţinut şi lu-

crarea de doctorat în domeniul 

Filologie. Activitatea profe-

sională a început-o ca profesor 

la Şcoala Generală Nr. 10 Su-

ceava (1982-1990), la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

4 septembrie 2019 
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din Suceava, Facultatea de Li-

tere şi Ştiinţe ale Comunicării, 

fiind încadrată din 1992. 

Activitatea sa ştiinţifică este 

una deosebit de vastă, cu zeci 

de volume publicate în ţară şi 

în străinătate, dar şi articole în 

reviste de specialitate. Doctor 

în filologie al Universității 

„Al. I. Cuza” din Iași, cu teza 

Mircea Eliade. Mituri şi mo-

tive mitice greco-latine 

(1998), a fost pentru o 

perioadă lector de limba ro-

mână la Delhi University 

(India). A publicat în volume 

colective în ţară şi străinătate. 

A avut numeroase colaborări 

la: Bucovina literară, Ro-

mânia literară, Origini. Caie-

te silvane, Analele Universi-

tăţii „Ştefan cel Mare” Sucea-

va, Poesis, Convorbiri litera-

re, Ţara Fagilor, Vitraliu ş.a. 

A participat la conferinţe na-

ţionale şi internaţionale repre-

zentative şi a fost membru în 

comitete ştiinţifice (reviste, 

congrese, simpozioane). Sa-

bina Fînaru a fost editor şi re-

dactor al revistei Meridian 

critic, Analele Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava, 

Secţiunea Filologie – Literatu-

ră, precum şi la revista Buco-

vina literară. A ocupat în ca-

drul Editurii Universităţii 

„Ştefan cel Mare”, Suceava, 

secţiunea Literatură compara-

tă, poziţia de referent ştiinţific.  

A fost distinsă cu numeroase 

premii, dintre care amintim: 

Premiul pentru monografie al 

Uniunii scriitorilor din Ro-

mânia (2016), Premiul S.S.B. 

pentru creaţiile de istorie şi 

critică literară (de mai multe 

ori); Premiul pentru restau-

rarea culturii clasice din partea 

Fundaţiei Culturale a Buco-

vinei (2005), Diplomă de 

merit pentru întreaga activitate 

literară oferită de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor la 

Festivalul Literar „Mihai Emi-

nescu”, ediția a III-a (iunie 

2010), Diplomă de merit 

„Contribuţii prestigioase la 

revigorarea culturală şi spiri-

tuală a Bucovinei (oct. 2012).

 

RoSEF 2019 

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a avut loc 

ediția a X-a a Concursului 

Național de Știință și Inginerie 

pentru Elevi RoSEF. Con-

cursul, care a fost organizat de 

Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava și 

Societatea Științifică Cygnus 

pentru UNESCO, a reunit pro-

iecte ale elevilor din 10 județe 

ale țării și un proiect al unei 

echipe de elevi din Belgia, 

grupate pe 4 categorii tematice 

(științe, științe aplicate, ro-

botică și tehnologia infor-

mației) și două categorii de 

vârstă. Din juriul competiției 

au făcut parte jurnaliști de 

știință, cercetători, inventatori, 

președintele juriului fiind jur-

nalistul și scriitorul Alexandru 

Mironov, Doctor Honoris 

Causa al USV, alături de Cris-

tian Român, senior editor al 

revistei Știință și Tehnică. Ma-

nifestarea a beneficiat și de 

spirjinul financiar al Primariei 

Municipiului Suceava. Câști-

gătorii concursului RoSEF 

2019 vor forma echipa re-

prezentativă a Românei pentru 

concursurile International 

Science and Engineering Fair 

(ISEF) din SUA, Environ-

mental Science Fair (I-

SWEEEP) din SUA, EUCYS 

(European Union Contest for 

Young Scientist), Interna-

tional Environment Sustenabi-

lity Project Olimpiad (IN-

ESPO) din Olanda și Expo 

Science International of In-

ternational Movement for Lei-

sure Activities in Science and 

Technology (MILSET). Pe 

lângă premiile obținute la ju-

niori de Huțanu Iuliana Paula, 

de la Colegiul Tehnic „Lațcu 

Vodă” Siret, și Josanu Rareș 

Ionuț, de la Liceul Teoretic de 

Informatică Grigore Moisil, 

Iași, trebuie menționate, la 

categoria seniori, și proiectele 

altor elevi suceveni ce au fost 

6-8 septembrie 2019 
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recompensate cu medalii: Stu-

diul terapiei anxietății sociale 

prin intermediul jocurilor vi-

deo, TerraBike, OpenNFC, 

Safer home better life, House 

kit, Compact Obstacle avoi-

dance system for blind people, 

de la Colegiul Național „Petru 

Rareș” din Suceava, Plante 

uitate – remedii pentru diabet, 

de la Liceul Teoretic Fila-

delfia din Suceava, Plants on 

Mars, project de la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimen-

tară Suceava. „Suceava este, 

de peste zece ani, promotorul 

celor mai interesante proiecte 

de știință ale elevilor din 

România și centrul în care se 

pregătește participarea Româ-

niei la competițiile inter-

naționale”, a precizat prof. 

Victor Șutac, președintele 

Societății Științifice Cygnus.   

 

Implicare USV la CERN 

 

Lectorul univ. dr. fiz. Cristian 

Pîrghie s-a aflat într-o vizită 

de lucru la CERN, participând 

și la evenimentul CERN Open 

Days (14-15 septembrie), 

unde a prezentat Detectorul 

Large Hadron Collider beauty 

(LHCb) și modul în care 

acesta este folosit pentru 

căutarea de antimaterie. 

LHCb-ul este unul dintre cele 

patru mari experimente de la 

CERN, alături de ALICE, 

ATLAS, și CMS, un loc unde 

se caută răspunsuri la întrebări 

despre universul foarte 

timpuriu, în primele secunde 

după Big-Bang. Oficialii de la 

CERN se așteaptă la peste 

35.000 de vizitatori pe zi, 

dornici să vadă cel mai mare 

accelerator de particule din 

lume, un tunel de 27 km în 

circumferință, situat la o 

adâncime de 100 de metri sub 

pământ. România este stat 

membru CERN din 2016, 

alături de alte 22 de state. 

Menționăm că la CERN se 

reunesc eforturile a peste 

17.500 de cercetători, în încer-

carea de a depăși împreună 

frontierele actuale ale cunoaș-

terii universului.  Cristian 

Pîrghie este cercetător în 

cadrul proiectului de coope-

rare dintre România și Or-

ganizația Europeană pentru 

Cercetări Nucleare (CERN), 

care este coordonat, în cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, de prof. univ. 

dr. Mihai Dimian.  

 

Conferința Internațională 

IUFRO 2019 „Semnificația 

schimbărilor actuale de me-

diu asupra dăunătorilor și 

patogenilor din ecosistemul 

forestier” 

 

USV a găzduit cea de-a XIII-a 

Conferință internațională a 

Grupului de lucru IUFRO 

(International Union of Forest 

Research Organizations) 

7.03.10, Methodology of fo-

rest insect and disease survey 

in Central Europe, cu titlul 

Recent Changes in Forest In-

sects and Pathogens Signi-

ficance. Conferința este or-

ganizată, la fiecare 2 ani, de 

către universități sau institute 

de cercetare din domeniul 

forestier din Europa și, după 

19 ani, conferința revine în 

România. Facultatea de Silvi-

cultură din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a avut onoarea de a fi organi-

zatoarea acestei manifestări 

științifice importante, sub 

coordonarea Grupului de lucru 

IUFRO 7.03.10. La buna des-

fășurare a conferinței au con-

tribuit Asociația „Societatea 

pentru Silvicultură și Mediu 

Suceava”, alături de sponsorii 

evenimentului – Regia Națio-

nală a Pădurilor Romsilva și 

compania AlphaScent (SUA). 

Temele abordate în cadrul 

conferinței s-au încadrat în 

sfera preocupărilor privind 

dăunătorii și bolile care afec-

tează pădurile din emisfera 

nordică și s-au axat pe iden-

tificarea unor soluții tehnice 

pentru controlul lor, cum ar fi: 

actualizarea informațiilor pri-

vind distribuția bolilor și 

dăunătorilor forestieri, moni-

torizarea speciilor invazive de 

boli și dăunători și propunerea 

unor soluții pentru reducerea 

impactului acestora. Conferin-

ța a reunit peste 80 de par-

ticipanți și invitați, cercetători 

11-18 septembrie 2019 
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și practicieni din domeniul 

protecției pădurilor din 19 țări, 

care au împărtășit rezultatele 

activității lor în acest do-

meniu, în cadrul celor 31 de 

prezentări. Un moment im-

portant al conferinței s-a 

desfășurat în corp E al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, unde au fost 

expuse 28 de postere dedicate 

temei centrale a ediției din 

acest an. De asemenea, cu 

sprijinul colegilor de la Di-

recția Silvică Suceava, Ocolul 

Silvic Adâncata și Ocolul 

Silvic Pojorâta, programul 

conferinței a inclus și excursii 

în rezervațiile naturale Pă-

durea Zamostea Luncă și Co-

drul Secular Giumalău, o 

ocazie rară pentru participanți 

de a cunoaște și admira 

frumusețea naturii din județul 

nostru.  

 

Peste 4000 de boboci la USV 

 

La finalul concursului de ad-

mitere 2019, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a înregistrat cele mai bune 

rezultate din ultimii 8 ani, cu 

peste 4000 de noi studenți care 

s-au înmatriculat la ciclurile 

de studii de licenţă, masterat și 

doctorat. Gradul de atrac-

tivitate al programelor de 

studiu oferite de USV poate fi 

măsurat și prin procentele care 

indică creșterea numărului de 

studenți înmatriculați anul 

acesta pe fiecare ciclu de stu-

dii, comparativ cu anul 2018. 

Totodată, precizăm că, dintre 

cei cinci absolvenți de liceu cu 

media 10 la Bacalaureat din 

județul Suceava, doi au ales să 

studieze la USV, optând pen-

tru Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calcula-

toarelor, specializarea Calcu-

latoare, și Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării, 

specializarea Limba și litera-

tura română – Limba și litera-

tura franceză. Un total de 2712 

candidați admiși s-au înmatri-

culat la programele de studii 

universitare de licență aflate în 

oferta USV din acest an, o 

creștere cu aproximativ 10% 

prin comparație cu anul pre-

cedent. Dintre aceștia, 1495 

vor beneficia de unul din 

locurile bugetate, 300 fiind 

etnici români de pretutindeni 

și străini. Evidențiem interesul 

deosebit generat de noile pro-

grame de licență dezvoltate de 

USV în acest an, Psihologie și 

Asistență medicală generală, 

care și-au ocupat toate locurile 

(bugetate și cu taxă) într-o 

singură sesiune de admitere. 

Studiile universitare de mas-

terat s-au dovedit, de aseme-

nea, atractive: la finalul con-

cursului de admitere, la cele 

33 de programe s-au înmatri-

culat 1202 candidați, o creș-

tere cu peste 3% față de anul 

2018. Dintre aceștia, 816 vor 

beneficia de unul din locurile 

bugetate, 161 fiind etnici ro-

mâni de pretutindeni și străini. 

În ceea ce priveşte studiile de 

doctorat, USV începe anul 

universitar 2019-2020 cu un 

număr de 92 de noi doctoranzi, 

61 ocupând locuri bugetate, 

din care 10 sunt etnici români 

de pretutindeni și străini. Co-

munitatea academică mulţu-

meşte tuturor candidaţilor din 

cele două sesiuni de admitere 

pentru interesul deosebit acor-

dat şi în acest an programelor 

de studii ale USV și le urează 

spor la studiu și ani de stu-

denție cât mai frumoși! 

 

Proiect „Start la antre-

prenoriat, creștem ocuparea 

în zona urbană. ANTUR” 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a trans-

ferat suma de 4.559.098,38 lei 

în conturile celor 37 de firme 

înființate în cadrul proiectului 

„Start la antreprenoriat, creș-

tem ocuparea în zona urbană. 

ANTUR”, număr de identi-

ficare contract: POCU /82 /3 

/7 /105924, proiect cofinanțat 

din Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, 

Axa prioritară 3: Locuri de 

muncă pentru toți, Opera-

țiunea 3.7 Creșterea ocupării 

prin susținerea întreprinderilor 

cu profil non-agricol din zona 

urbană, având o perioadă de 

implementare de 36 luni. Su-

ma reprezintă prima tranșă 

(maxim 75%) din ajutorul de 

minimis cu care vor fi 

finanțate cele 37 de firme nou 

înființate. Tranșa finală, re-

prezentând diferența până la 

valoarea totală a ajutorului de 

minimis solicitat, va fi virată 

beneficiarilor după ce aceștia 

vor face dovada că au realizat 

venituri de minim 30% din 

valoarea tranșei inițiale pri-

mite. Semnarea contractelor a 

avut loc în perioada iulie-

august 2019, precedată fiind 

de înființarea celor 37 de în-

treprinderi noi cu profil non-

agricol în zona urbană a 

Regiunii NE, în domenii crea-

tive, cât și clasice, cel puțin 

câte 2 în fiecare județ al re-

giunii, activitate care va con-

duce și la realizarea indica-

torilor de creștere a ocupării 

cu minim 74 de persoane. Ast-

fel, structura pe județe a 

firmelor înființate este urmă-

toarea: 21 de firme în Suceava, 

24 septembrie 2019 
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7 în Iași, 3 în Botoșani, 2 în 

Neamț, 2 în Bacău și 2 în 

Vaslui. Printre cei 37 de be-

neficiari selectați să primească 

finanțare nerambursabilă cu 

granturi maxime de 

164.964,50 lei/ plan de afacere 

se numără și studenți/ absol-

venți ai Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Aceș-

tia au beneficiat de asistență 

personalizată pentru demara-

rea afacerii, precum și 

asistență concentrată pe ur-

mătoarele domenii: manage-

ment, drept comercial, mar-

keting, vânzări și negociere în 

afaceri, contabilitate și fiscali-

tate, TIC, creditare - fonduri 

europene și achiziții. Obiec-

tivul general al proiectului 

constă în sprijinirea antrepre-

norialului și îmbunătățirea 

competențelor antreprenoriale 

la nivel regional, ca factor 

pentru încurajarea dezvoltării 

de noi afaceri și creșterea 

ocupării în Regiunea de Nord-

Est. Proiectul va avea un 

impact pozitiv atât asupra me-

diului de afaceri din Regiunea 

de Nord Est (37 de firme nou 

înființate – minim 2/ județ), 

cât și asupra balanței forței de 

muncă (creșterea ocupării cu 

cel puțin 74 de persoane – 

minim 2/ afacere). 

 

Noaptea Cercetătorilor Eu-

ropeni  

 

Peste 2500 de suceveni au 

explorat standurile experi-

mentale pregătite de organi-

zatori pentru Noaptea Cerce-

tătorilor Europeni, pe espla-

nada Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Compara-

tiv cu anul trecut, spațiul de-

dicat manifestării a fost du-

blat, realizându-se, prin inter-

mediul a mai mult de 50 de 

activități, o legătură între Ob-

servatorul Astronomic și 

Punctul de Informare Turistică 

din Parcul Universității. Cei 

114 cercetători, profesori și 

tineri pasionați de știință și 

tehnologie, care au coordonat 

și prezentat activitățile, și-au 

propus să promoveze uni-

versul științei și tehnologiei în 

rândul publicului larg și să 

atragă interesul tinerilor către 

o carieră în cercetare și ino-

vare. Astfel, vizitatorii au 

putut explora atât lumea 

microscopică, cât și evoluția 

universului, au participat la 

experimente inedite de fizică, 

chimie și biologie dar și la 

testarea de tehnologii moderne 

precum Li-Fi, comunicații 5G, 

realitate augmentată, bio-

metrie forestieră, sisteme au-

tomate, roboți, drone, scann-

ere și imprimante 3D, vehicule 

electrice și semafoare inteli-

gente. În realizarea acestor 

activități, reprezentanților fa-

cultăților de profil ingineresc 

din USV (Facultatea de Ingi-

nerie Electrică și Știința Cal-

culatoarelor, Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatro-

nică și Management, Faculta-

tea de Inginerie Alimentară și 

Facultatea de Silvicultură) li s-

au alăturat profesori și elevi de 

la Colegiul Național „Petru 

Rareș” Suceava, Colegiul Na-

țional „Ștefan cel Mare” Su-

ceava, Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” Sucea-

va, Colegiul Tehnic de In-

dustrie Alimentară Suceava, 

Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți, Cole-

giul Tehnic „Lațcu Vodă” 

Siret și Liceul Tehnologic 

„Tomșa Vodă” Solca. Bene-

ficiind de caracterul compre-

hensiv al USV, activitățile 

Nopții Cercetătorilor Euro-

peni de la Suceava s-au extins 

și în afara ariilor obișnuite de 

științe exacte și inginerești și 

au inclus și procese simulate 

desfășurate de Facultatea de 

25 septembrie 2019 

 

 



 

 
Septembrie 2019 / info USV /  

Drept și Științe Adminis-

trative, jocuri și activități crea-

tive pentru copii organizate de 

Facultatea de Științe ale 

Educației, activități multi-

media organizate de Facul-

tatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, informare turis-

tică și un Port Cultural 

organizate de Facultatea de 

Științe Economice și Adminis-

trație Publică, consiliere me-

dicală și demonstrații sportive 

realizate de Facultatea de 

Educație Fizică și Sport, in-

clusiv Touchball, un joc 

sportiv inventat și omologat 

de către USV, precum și 

laboratorul mobil de cri-

minalistă al Inspectoratului 

Județean de Poliție Suceava și 

activitățile informative reali-

zate de Direcția Generală 

Anticorupție Suceava. Cel mai 

vizionat experiment la această 

ediție a constat în descărcările 

electrice generate de Bobinele 

Tesla, pe ritmul unor melodii. 

Această atmosferă electrizantă 

a fost completată de un 

program artistic asigurat de 

Casa de Cultură a Studenților 

Suceava. Principalii organi-

zatori ai evenimentului de la 

Suceava au fost: Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava, Societatea 

Științifică Cygnus, Inspecto-

ratul de Poliție a Județului 

Suceava, MILSET Romania, 

alături de 50 de tineri vo-

luntari. Totodată, subliniem 

faptul că zeci de școli și licee 

din Suceava, Fântâna Mare, 

Ipoteşti, Şerbăuţi, Marginea, 

Fălticeni, Broşteni, Gura Hu-

morului, Moara, Drăguşeni, 

Rădăuţi, Solca, Liteni, Coşna, 

Udeşti, Bosanci, Dumbrăveni 

au participat în grupuri 

organizate, facilitând astfel 

desfășurarea activităților. Des-

fășurată simultan în peste 400 

de orașe din întreaga Uniune 

Europeană, Noaptea Cerce-

tătorilor Europeni face parte 

din seria de evenimente finan-

țate de Comisia Europeană 

prin Programul Cadru de 

Cercetare și Inovare H2020, 

acțiunile Marie Sklodowska-

Curie, cu scopul de a arăta 

publicului larg ce înseamnă să 

fii cercetător și cât de 

interesantă poate fi munca de 

cercetare.     

 

Conferința Științifică Inter-

națională 1919-2019 Cente-

nary. The Great National 

University and its Legal Tra-

ditions 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost gazda 

Conferinței Științifice Interna-

ționale 1919-2019 Centenary. 

The Great National University  

and its Legal Traditions, 

organizată de Facultatea de 

Drept si Științe Administrative 

(FDSA), în parteneriat cu 

Lumen Research Center in 

Social and Humanistic Scien-

ces & Lumen Conference 

Center, Iași, şi Universitatea 

Națională „Yuriy Fedkovych” 

din Cernăuți, Ucraina. Lucră-

rile din prima zi a conferinţei 

s-au desfășurat la Cernăuţi, la 

Universitatea Națională „Yu-

riy Fedkovych”. În campusul 

USV, manifestarea științifică 

a debutat cu festivitatea de 

conferire a titlului de Doctor 

Honoris Causa renumitului 

profesor universitar doctor 

Mircea Duțu, director al Insti-

tutului de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române, deschiză-

tor al unor noi ramuri de drept, 

al mediului și al urbanismului, 

din România, pentru promo-

varea și susținerea națională și 

internațională a Universității 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava, pentru contribuția 

decisivă în întemeierea unor 

noi ramuri de drept, mediul și 

urbanismul, pentru importanța 

Domniei sale la aprofundarea 

cercetării în domeniul ști-

ințelor juridice. Cu acest pri-

lej, Domnia sa a lansat ultimul 

volum, Temeiuri juridico-

instituționale ale Marii Uniri. 

27-28 septembrie 2019 
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În prima sesiune a conferinței, 

Marea Universitate Națională 

și tradițiile sale juridice, 

auditoriul a avut privilegiul să 

asculte și alte personalități 

marcante ale lumii academice 

din domeniul dreptului din 

România, printre care: prof. 

univ. dr. Ovidiu Predescu, 

consilier al Procurorului 

General al României, vi-

cepreședinte al Uniunii Ju-

riștilor din România, cercetă-

tor ştiinţific de onoare al Ins-

titutului de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române și director 

al publicației „Dreptul”; prof. 

univ. dr. DHC Alexandru Ţi-

clea, de la Universitatea Eco-

logică din București, consi-

derat părintele dreptului mun-

cii în România, și prof. dr. 

Constantin Scurtu, director al 

Muzeului Național Militar 

„Regele Ferdinand I”, filiala 

Constanța. În cadrul sesiunii a 

II-a – Probleme dificile în 

dreptul fiscal, în faţa unui 

auditoriu numeros, constituit 

din cadre didactice, consul-

tanţi fiscali, experţi contabili 

şi avocaţi, au fost susţinute 

următoarele prelegeri: (Pre)-

texte la limita legii pentru a 

colecta impozite (prof. univ. 

dr. Radu Bufan, de la Uni-

versitatea de Vest din Timi-

şoara), conducător de doctorat 

în materie de Fiscalitate, 

Dreptul insolvenței, Drept fis-

cal european, Drept fiscal și 

contabil, expert contabil, con-

sultant fiscal al Camerei Con-

sultanţilor Fiscali şi avocat 

membru al Baroului Timiş, 

fondator al IFA România; 

Comunicările ANAF, GDPR-

ul şi drepturile contribuabi-

lilor (lector univ. dr. av. Felix 

Raul Hodoş, de la Universi-

tatea de Medicină, Farmacie, 

Știință și Tehnologie din 

Târgu Mureș); Modalităţi de 

impozitare a dividendelor tri-

mestriale (Dragoş Călin, di-

rectorul departamentului juri-

dic SIF Transilvania); Noua 

procedură referitoare la „me-

dierea” fiscală (conf. univ. dr. 

Răzvan Viorescu, de la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava). Discuţiile pe 

marginea lucrărilor susţinute 

s-au bucurat de un real succes 

în rândul audienței și al parti-

cipanților, care au apreciat atât 

dezbaterile și implicarea orga-

nizatorilor, cât și atmosfera 

campusului USV. Toate aces-

tea au fost desfășurate sub 

egida sărbătoririi a 100 de ani 

de la înființarea Școlii Buco-

vinene de Drept, a cărei moș-

tenire obligă FDSA să lupte 

pentru a se ridica la o înălțime 

onorantă. 

 

 

Legislație 

 

Ordonanța nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 14 august 2019. 

 

Ordonanța nr. 14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 

privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice 

naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 14 august 2019. 

 

Ordinul nr. 455/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației 

și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea 

activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul 

operațional Competitivitate (POC)”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 27 august 

2019. 

 

Ordinul nr. 1266/2730/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucțiunile de aplicare a 

prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul 
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ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425/2016, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 30 august 2019. 

 

Ordinul nr. 4866/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română 

pentru cetățenii străini, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 30 august 2019. 

 

Hotărârea nr. 640/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 

universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 03 septembrie 2019. 

 

Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la 

Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 

pentru anul universitar 2019-2020, din 27.08.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

724bis din 03 septembrie 2019. 

 

Hotărârea nr. 641/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul 

maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 727 din 04 septembrie 2019. 

 

Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 641/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de 

master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, 

din 27.08.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 727bis din 04 septembrie 2019. 

 

Ordinul nr. 4789/2019 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.141/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru 

Desegregare și Incluziune Educațională, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 06 

septembrie 2019. 

 

Ordinul nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 

2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 06 septembrie 2019. 

 

Ordinul nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a 

studenților, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 12 septembrie 2019. 

 

Metodologia privind mobilitatea academică a studenților, din 11.09.2019, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 744 din 12 septembrie 2019. 

 

Ordinul nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către 

Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în 

cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului 

operațional Capital uman, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 23 septembrie 2019. 

 

Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor 

art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale 

în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 

21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri 
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structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman, din 12.09.2019, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 23 septembrie 2019. 

 

Ordinul nr. 5191/2019 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care 

pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică, în anul universitar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 

din 26 septembrie 2019. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 92/17 septembrie 2019 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. Mircea Duțu.  

 

Hotărârea nr. 93/17 septembrie 2019 cu privire la suplimentarea cifrei de școlarizare pentru 

programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar și preșcolar, an universitar 

2019-2020.  

 

Hotărârea nr. 94/17 septembrie 2019 cu privire la organizarea unor sesiuni de examinare 

extraordinare la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară și la 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 95/20 septembrie 2019 privind cuantumurile pentru Bursa de excelență „Ștefan cel 

Mare” 2019 și pentru bursele speciale de excelență acordate în anul 2019.  

 

Hotărârea nr. 96/30 septembrie 2019 cu privire la desemnarea unor noi reprezentanți în Senatul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 97/30 septembrie 2019 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei conf. 

univ. dr. ing. Mariana GRAUR, pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 98/30 septembrie 2019 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. 99/30 septembrie 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 

Economia comerțului, turismului și serviciilor din cadrul Facultăţii de Științe Economice și 

Administrație Publică.  

 

Hotărârea nr. 100/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

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

licență Comunicare și relații publice din cadrul Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 101/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea inițierii demersului pentru 

înființarea Centrului de Studii Europene din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 102/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea organigramei Clubului Sportiv 

Universitar din Suceava, anexă a organigramei sistemului de management al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 103/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea modificării și completării 

organigramei sistemului academic și organigrama sistemului de management al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Hotărârea nr. 104/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare R50. 

 

Hotărârea nr. 105/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind activitatea profesională a studenților (R05).  

 

Hotărârea nr. 106/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea continuării activității membrilor 

consiliilor departamentelor.  

 

Hotărârea nr. 107/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea delegării Consiliului de 

Administrație pentru distribuirea locurilor bugetate din ani superiori.  

 

Hotărârea nr. 108/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea dosarului aferent programului 

postuniversitar Management curricular – optimizare și creativitate în educație, de la Facultatea 

de Științe ale Educației, în vederea introducerii sale în evidențele Autorității Naționale pentru 

Calificări (ANC) și ale Registrului Național al Programelor Postuniversitare.  

 

Hotărârea nr. 109/30 septembrie 2019 cu privire la desemnarea unui nou student reprezentant în 

Consiliul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 69/10 septembrie 2019 cu privire la stabilirea întâlnirilor între studenți și tutori. 

 

Hotărârea nr. 70/10 septembrie cu privire la menținerea coordonatorilor structurilor academice 

în anul – 2020 și a drepturilor aferente. 

 

Hotărârea nr. 71/10 septembrie 2019 cu privire la revizia Procedurii privind organizarea și 

derularea mobilităţilor de personal didactic şi nedidactic, în scop de predare / formare / 

monitorizare, în cadrul programului Erasmus - PO-SAE-04. 

 

Hotărârea nr. 72/11 septembrie 2019 cu privire la componența comisiilor de susținere a 

examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2019. 

 

Hotărârea nr. 73/17 septembrie 2019 cu privire la aprobarea componenței comisiilor de selecție 

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

în cadrul programului Erasmus+, cu țări partenere, în anul academic 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 74/17 septembrie 2019 cu privire la revizia Procedurii operaționale - Selecţia 

personalului care efectuează mobilităţi în cadrul programului Erasmus+ mobilităţi cu ţări 

partenere - PO-SRIAE-15. 

 

Hotărârea nr. 75/17 septembrie 2019 cu privire la suplimentarea numărului de locuri cu taxă 

pentru admiterea la studii de licență din sesiunea septembrie 2019. 

 

Hotărârea nr. 76/23 septembrie 2019 privind acordarea sporului pentru conducere doctorat, 

stabilit în conformitate cu prevederile Legii 153/2017. 

 

Hotărârea nr. 77/23 septembrie 2019 cu privire la redistribuirea locurilor bugetate pentru 

admiterea la studii de licență, master și doctorat din sesiunea septembrie 2019. 
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Hotărârea nr. 78/23 septembrie 2019 cu privire la prelungirea mandatului coordonatorului 

Complexului de kinetoterapie. 

 

Hotărârea nr. 79/26 septembrie 2019 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

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

 

Hotărârea nr. 80/27 septembrie 2019 cu privire la acordarea bursei de excelență „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și a burselor speciale de excelență acordate în 2019, conform Regulamentului cadru 

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