
usvinfo
BULETINUL INFORMATIV AL UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA      

www.info.usv.ro

aprilie 2020

info@usv.ro

IX, nr.4 (89)

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

Tradiţie şi
performanţă



În această ediţie
3 Evenimente

  6  Legislaţie

  7
  7

Hotărârile Senatului USV

Hotărârile Consiliului de Administraţie



 

 / info USV / Aprilie  2020 

Campusul USV, pus la dis-

poziția cadrelor medicale de 

la SJU Suceava 

 

În contextul tot mai dificil și 

fără precedent pe care îl 

traversează orașul nostru, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava continuă să se 

implice în lupta pe care 

întreaga comunitatea locală și, 

mai ales, cadrele medicale de 

la Spitalul Județean de Ur-

gență o duc împotriva 

COVID-19. Astfel, cel mai 

nou cămin reabilitat din 

campusul universitar, C2, a 

fost pus la dispoziția cadrelor 

medicale cărora nu le mai este 

permisă deplasarea la domi-

ciliu pe perioada carantinei. 

Căminul C2 dispune de 110 

camere, cu 2 sau 3 paturi, 

dotate cu televizor și frigider 

și prevăzute cu grup sanitar 

comun și duș în cameră. 

Cazarea cadrelor medicale se 

face în regim single, dacă nu 

există alte solicitări în acest 

sens. Pentru a beneficia de 

cazare, cadrele medicale au 

nevoie de o trimitere de la SJU 

Suceava și de un rezultat 

negativ la testarea pentru 

COVID-19, rezultat obținut în 

ultimele 5 zile. Menționăm 

faptul că, în ultimele 5 luni, în 

camerele căminului C2 au 

locuit studenții USV, iar 

curățenia generală, incluzând 

zugrăvirea, se face în fiecare 

an, pe perioada vacanței de 

vară, în luna august. Odată cu 

plecarea studenților în urma 

instituirii stării de urgență, în 

toate căminele USV s-a 

efectuat dezinfecția încăpe-

rilor. Având în vedere adresa 

Instituției Prefectului – Jude-

țul Suceava, din 6 aprilie 

2020, prin care se solicită 

suplimentarea spațiilor de ca-

zare pentru personalul me-

dical, precizăm că Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a pregătit deja: 

căminul C3, aflat în spatele 

Colegiului Național „Petru 

Rareș”, care are 88 camere cu 

2 locuri și grup sanitar propriu, 

și căminul C5, situat pe str. 

Universității, care are 18 

camere cu 2 paturi și grup 

sanitar propriu. Totodată, 

USV propune autorităților 

competente să utilizeze și 

toate căminele de elevi ale 

liceelor din municipiu, în 

cazul în care există un necesar 

mai mare de locuri decât cele 

deja oferite. Reamintim faptul 

că, de la decretarea stării de 

urgență, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava s-a 

implicat activ în lupta îm-

potriva noului coronavirus, 

punând la dispoziția SJU 

Suceava un aparat de testare 

PCR și contribuind la punerea 

acestuia în funcțiune. Ulterior, 

echipe din USV au lansat o 

linie telefonică de sprijin emo-

țional și consiliere psihologică 

și au dezvoltat aplicații 

software care să vină în aju-

torul DSP Suceava. Con-

ducerea USV va analiza în 

continuare evoluția situației 

din oraș și va încerca să 

identifice și să implementeze 

noi soluții la problemele care 

vor apărea, rămânând alături 

de întreaga comunitate locală 

în această perioadă dificilă.   

USV, în sprijinul comu-

nității locale din Vatra 

Dornei 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) 

continuă să sprijine autori-

tățile, personalul medical și 

comunitățile locale din județul 

Suceava în lupta împotriva 

COVID-19. Cea mai nouă 

inițiativă în acest sens o 

reprezintă semnarea protoco-

lului de predare către Primăria 

orașului Vatra Dornei a 

imobilului în care funcționea-

ză Centrul de Pregătire și 

Formare Continuă al USV, 

unde urmează să fie cazat 

personalul medical de la Spi-

talul Municipal Vatra Dornei. 

Situat în centrul orașului, 

imobilul dispune de 20 de 

camere cu două paturi, grup 

sanitar propriu, televizor și 

frigider. În contextul în care 

acțiunile de luptă împotriva 

noului coronavirus se vor 

intensifica în următoarele 

săptămâni, atât la nivelul 

județului nostru, cât și la nivel 

național, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava își 
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asumă să rămână în slujba 

comunității din care face par-

te, preocupată să identifice 

demersuri care pot veni în 

ajutorul celor implicați, direct 

sau indirect, în depășirea cu 

bine a acestei perioade de 

criză majoră. 

Instalație de dezinfectare a 

mașinilor, montată de USV 

în curtea SJU Suceava 

 

Reprezentanții Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) au montat și pus în 

funcțiune o instalație de dez-

infectare a mașinilor care intră 

în curtea Spitalului Județean 

de Urgență Suceava, inclusiv a 

ambulanțelor. Componentele 

instalației au fost donate co-

munității sucevene de So-

cietatea EGEA INVEST din 

Ploiești, condusă de domnul 

Edouard George Anisia. De 

asemenea, la realizarea acestei 

instalații au mai contribuit: 

domnul Thomas Singh, CEO 

MEA Metal Applications 

Romania din Dej, care a 

sponsorizat grătarele de trece-

re a autospecialelor, și domnul 

Radu Perpelea, administra-

torul companiei Dyrot Impex 

din Ploiești, care a sponsorizat 

manopera pentru automati-

zarea instalației. USV le 

mulțumește tuturor pentru re-

ceptivitate, susținere și pro-

fesionalism! Transportul, 

montarea și punerea în 

funcțiune a instalației au fost 

asigurate de Universitatea su-

ceveană. De la declanșarea 

crizei actuale, pe lângă această 

instalație de dezinfectare, 

USV s-a mai implicat în lupta 

împotriva noului coronavirus 

prin: linia completă de testare 

cu extractor și PCR, care 

furnizează rezultate în 6 ore de 

la recoltare, pentru toate 

probele care vin din spital, 

cadre medicale sau pacienți; 

Centrul de consiliere pentru 

cadrele medicale, atât pe plan 

emoțional, cu psihologi, cât și 

științific, cu implicarea unor 

medici din Cluj-Napoca; 

pachetul de programe soft-

ware dezvoltate in-house, pen-

tru gestionarea bazei de date a 

probelor și rezultatelor la 

DSP; robotul pentru intero-

garea tuturor persoanelor în 

vârstă și depistarea situațiilor 

problematice (proiect pilot 

pentru Suceava, Cluj, Bucu-

rești, Dolj și Constanța); 

căminele puse la dispoziția 

cadrelor medicale, în Suceava 

și Vatra Dornei.  

 

InfoMED, hartă interactivă 

realizată de USV 

 

Pentru a veni în sprijinul 

autorităților publice și al po-

pulației din județele Suceava 

și Botoșani, un grup de 

profesori și studenți voluntari 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

(USV), coordonat de conf. 

univ. dr. Ionuț Cristea și prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, a 

dezvoltat un proiect carto-

grafic ce își propune 

prezentarea unor informații de 

interes medical utile în 

condițiile situației actuale, dar 

și în perspectivă. Informațiile 

afișate în cadrul aplicației 

provin din diverse surse online 

- Institutul Național de 

Statistică (baza de date 

TEMPO), Casele Județene de 

Asigurări de Sănătate Suceava 

și Botoșani sau Colegiul Far-

maciștilor Suceava. Platforma 

folosită în cadrul proiectului 

este ArcGIS Online, iar harta 

poate fi accesată folosind 

legătura web: 

https://tinyurl.com/y7l6zrzs 

sau prin pagina portalului 

USV 

https://usv.maps.arcgis.com/, 

harta publică InfoMED. 

Aplicația poate fi utilizată 

pentru analiza unor date 

demografice relevante, cum ar 

fi: distribuția populației 

vulnerabile pe grupe de vârstă, 

la nivel de unități ad-

ministrativ-teritoriale; iden-

tificarea duratei traseului până 

la cea mai apropiată unitate 

11 aprilie 2020 
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medicală; identificarea fur-

nizorilor de servicii medicale 

(clinici, laboratoare, servicii 

de ambulanță, farmacii, 

medici de familie, cabinete de 

medicină dentară de urgență, 

centre de îngrijire la 

domiciliu). Datele prezentate 

au caracter interactiv, ceea ce 

îi oferă utilizatorului posi-

bilitatea de a controla tematica 

afișată, dar și de a obține 

detalii „click-on” pentru un 

anumit element (ex. denumire, 

adresă, contact, program etc.). 

Pentru vizualizarea și utili-

zarea optimă a aplicației, 

invităm persoanele interesate 

să folosească un calculator 

personal (desktop / laptop). 

Momentan, aplicația nu este 

adaptată pentru utilizare de pe 

telefoanele mobile. În pe-

rioada următoare, echipa 

proiectului va avea în vedere 

completarea bazei de date, 

verificarea/corectarea infor-

mațiilor obținute prin geo-

codificarea adreselor poștale 

(creșterea acurateței poziției 

geografice) sau modificări la 

nivel de interfață. În acest 

proces, ne bazăm pe sprijinul 

comunităților din județele 

Suceava și Botoșani, orice 

sugestii sau observații fiind 

binevenite și putând fi 

transmise pe adresa de email 

infomedicalsv@gmail.com 

sau prin chestionarul on-line, 

disponibil la adresa 

https://arcg.is/1fq9nb. 

Totodată, autoritățile sunt 

invitate să propună și să ofere 

noi seturi de date, a căror 

prezență pe o astfel de hartă 

interactivă le poate fi utilă, fie 

în organizare, fie pentru 

informarea adecvată a po-

pulației din cele două județe 

selectate pentru această primă 

fază a proiectului 

 

In memoriam Gabriela 

Rangu 

 

Colectivul de engleză al 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării de la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava trece 

printr-o profundă durere, 

pricinuită de pierderea 

neașteptată a prețuitei noastre 

colege, doamna lector univ. 

dr. Gabriela Rangu, profesor 

dedicat, iubit și apreciat de 

generații întregi de studenți. 

Absolventă a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și doctor în Filologie al 

Universității „AI. I. Cuza” din 

Iași, cu teza Metatheory and 

Fiction. Theoretical 

Representations in Anglo-

American Postmodernist 

Fiction (2006), lector dr. 

Gabriela Rangu a fost 

specialist în postmodernism și 

literatură postmodernă. De-a 

lungul carierei, regretata 

noastră colegă a fost membru 

ales în Consiliul Facultății de 

Litere și Științe ale 

Comunicării și în Senatul 

USV. Spiritul ei lucid - 

dezbărat de dogme, șlefuit 

prin lectură și limpezit prin 

nesfârșite interogații –, 

umorul fin și sufletul generos 

o așezau întotdeauna deasupra 

micimii și irosirii cotidiene, 

conferindu-i un loc aparte în 

20 aprilie 2020 

 

 

mailto:infomedicalsv@gmail.com
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sufletul colegilor și al 

studenților săi. Va dăinui în 

amintirea noastră ca un portret 

al celei mai fericite 

îngemănări dintre frumusețea 

minții și cea a sufletului. 

Suntem alături, cu gândurile 

cernite, de colegul nostru, 

lector univ. dr. Alexandru 

Diaconescu, de familie și de 

prieteni și îi vom păstra mereu 

amintirea vie.  

Legislație 

 

 

Ordinul nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului 

superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 299 din 09 aprilie 2020. 

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare 

din 27.01.2015, Consolidarea din data de 10 aprilie 2020 are la bază publicarea din Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 107 din 10 februarie 2015 

 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație din 

20.12.2016, Consolidarea din data de 10 aprilie 2020 are la bază publicarea din Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 7 din 04 ianuarie 2017 

 

Ordinul nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor 

justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 

din 09 aprilie 2020 

 

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de 

asigurat, din 29.11.2018, Consolidarea din data de 10 aprilie 2020 are la bază publicarea din 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1036 din 06 decembrie 2018 

 

Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 10 aprilie 2020. 

 

Hotărârea nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și 

Evaluare în Educație, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 13 aprilie 2020. 

 

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 14 aprilie 2020. 

 

Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 16 aprilie 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 17 aprilie 2020. 

 

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, consolidarea din data de 27 aprilie 2020 are la 

bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 06 ianuarie 2020. 

 

Ordonanța militară nr. 10/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 27 aprilie 2020. 

 

Hotărârea nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 29 aprilie 2020. 

https://lege5.ro/App/Document/gu2tkmjsgy/metodologia-privind-organizarea-si-desfasurarea-procesului-de-obtinere-a-atestatului-de-abilitare-din-27012015?d=10.02.2015
https://lege5.ro/App/Document/gu2tkmjsgy/metodologia-privind-organizarea-si-desfasurarea-procesului-de-obtinere-a-atestatului-de-abilitare-din-27012015?d=10.02.2015
https://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=04.01.2017
https://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=04.01.2017
https://lege5.ro/App/Document/gmytembxhaya/normele-metodologice-pentru-stabilirea-documentelor-justificative-privind-dobandirea-calitatii-de-asigurat-din-29112018?d=06.12.2018
https://lege5.ro/App/Document/gmytembxhaya/normele-metodologice-pentru-stabilirea-documentelor-justificative-privind-dobandirea-calitatii-de-asigurat-din-29112018?d=06.12.2018
https://lege5.ro/App/Document/gm2tmnzygqza/legea-nr-5-2020-a-bugetului-de-stat-pe-anul-2020?d=06.01.2020
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Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului 

de învățământ, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 29 aprilie 2020. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 59/9 aprilie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare al Clubului Sportiv Universitar din Suceava din subordinea Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava.   

 

Hotărârea nr. 60/9 aprilie 2020 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. 61/28 aprilie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare internă 

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

Electronică aplicată, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.  

 

Hotărârea nr. 62/28 aprilie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare internă 

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

Mecatronică, din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 63/30 aprilie 2020 cu privire la aprobarea numirii doamnei conf. univ. dr. Simona 

Aida Manolache pentru mandatul de membru în Senatul USV, 2020-2024. 

 

Hotărârea nr. 64/30 aprilie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (R54). 

 

Hotărârea nr. 65/30 aprilie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

evaluarea studenților (R12). 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 32/7 aprilie 2020 cu privire la efectuarea practicii prevăzută în planul de învățământ, 

pe perioada stării de urgență în România, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 33/7 aprilie cu privire la aprobarea valorilor burselor speciale de performanță 

culturală și a valorilor burselor speciale de performanță artistică 

 

Hotărârea nr. 34/7 aprilie cu privire la aprobarea obiectivului de investiții Creative Hub – Clădire 

modulară ușoară cu destinația birouri pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Hotărârea nr. 35/14 aprilie cu privire la extinderea prevederilor Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr 22 din data de 11.03.2020 până la data de 17.05.2020, inclusiv 

 

Hotărârea nr. 36/14 aprilie cu privire la aprobarea solicitării nr.6964 din 13.04.2020 a Direcției 

General Administrative, referitoare la valoarea actualizată pentru documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) nr. 0103/2018 în vederea realizării proiectului „Modernizarea 
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și echiparea infrastructurii educaționale universitare corp E” Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava – Actualizat pri HCA 61, HCA 62. 

 

Hotărârea nr. 37/14 aprilie raportarea activității didactice desfășurate prin intermediul 

platformelor online. Anexă raport individual. 

 

Hotărârea nr. 38/14 aprilie aprobarea statului de funcții al Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava. 

 

Hotărârea nr. 39/28 aprilie cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare a 

posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 306 din data de 15 

aprilie 2020. 

 

Hotărârea nr. 40/28 aprilie cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 61 

din 23 iulie 2019 cu privire la cumulul de funcții. 

 

Hotărârea nr. 41/28 aprilie cu privire la modul de desfășurare a activităţilor de tip laborator din  

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
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