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Career Advice for Students, 

ediția a VIII-a 

 

Cea de-a VIII-a ediție a con-

ferinței „Career advice for 

students” a fost organizată on-

line de Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava şi de 

Asociația studențească „A ȘtI 

DC”. Această ediție și-a pro-

pus să aducă studenții față în 

față cu antreprenori renumiți, 

prin organizarea unor training-

uri care să contribuie la dez-

voltarea tinerilor în domenii 

necesare antreprenoriatului. 

Conferinţa a avut loc pe data 

de 2 decembrie 2020 şi peste 

100 de studenți au avut ocazia 

să discute cu antreprenori care 

au afaceri devenite lider în do-

meniul lor de activitate: Dra-

goș Anastasiu, lider în indus-

tria transportului internațional 

de persoane (Eurolines), Felix 

Patrașcanu, lider în domeniul 

curieratului (Fan Courier), 

Simona Pirtea, în domeniul 

Consultanței juridice (Enache 

Pirtea & Asociații), Alexander 

Stoica-Marcu, în domeniul 

marketingului online (Product 

Lead). „Am fost foarte bucu-

ros când am aflat că voi 

participa la această conferință 

și le voi spune din experiența 

mea, cu greșelile pe care une-

ori le-am făcut și de aici se pot 

învăța multe. Cred că antre-

prenoriatul poate rezolva o 

mulțime de probleme ale Ro-

mâniei, poți rezolva probleme 

sociale și mai poți câștiga și 

bani din asta. Fan Courier este 

unul din copiii mei, dar eu vă 

invit să aveți un echilibru între 

viața personală și business, pe 

parcurs, și un lucru foarte 

important - să vă înconjurați 

de oameni competenți”, a spus 

Felix Patrașcanu, lider în do-

meniul curieratului. De 

asemenea, antreprenorii pre-

zenţi în cadrul conferinţei au 

spus că oamenii de afaceri 

locali trebuie să discute despre 

business-ul lor şi să creeze co-

munităţi prin care să se spri-

jine reciproc, dar au punctat și 

cât de important este să ai ex-

periență în domeniul în care 

vrei să faci performanță. 

„Vârsta la care începi un 

business contează doar prin 

prisma experienței pe care ai 

reușit să o acumulezi, riști să o 

dai de gard dacă ești extrem de 

neexperimentat, poți să ai ex-

periența necesară și la 22 de 

ani, poți să o ai și la 50, că ești 

tânăr, că ești bătrân, nu con-

tează. Eu am cel puțin 10 idei 

de afaceri pe zi, important e să 

găsesc omul cu care să por-

nesc la drum. E nevoie de per-

severență în business, lumea 

abandonează prea repede și de 

asta sunt puțini care duc ideile 

până la capăt”, a mărturisit 

Dragoș Anastasiu, lider în 

industria transportului interna-

țional de persoane.  „Mă bucur 

tare mult să fiu astăzi alături 

de voi, mai ales că sunt suce-

veancă și mă simt acasă. În 

afaceri e nevoie de idei, de 

tineri și de implicare ca să ridi-

căm Suceava prin antrepreno-

riat, iar voi puteți face 

schimbarea”, a punctat Simo-

na Pirtea. Trening-urile oferite 

pentru studenţii USV au fost 

gratuite şi extrem de apreciate 

de peste cei 110 participanţi. 

Scurtele formări au avut urmă-

toarele teme: Leadership (Oa-

na Yucel, Trainer, Couch, 

Founder YEAP), Legislaţie de 

afaceri (Simona Pirtea, Ma-

naging Partner Enache Pirtea 

& Asociaţii), Marketing digi-

tal (Alexandra Manafu, Per-

formance Team Leader Evo-

nomix), Public speaking 

(Cristina Onofrei, DTM 

Toastmasters International) şi 

Antreprenoriat studenţesc 

(Răzvan Ungurașu, Manager 

Raisis Software). Conferinţa 

şi training-urile fac parte din-

tr-un proiect coordonat de 

conf. univ. dr. ec. GHIUŢĂ 

Ovidiu-Aurel şi susţinut 

printr-un minigrant în cadrul 

programului Universitatea 

Antreprenorială, finanțat de 

Romanian-American Foun-

dation. Prin intermediul ace-

luiaşi finanţator, Ovidiu Ghi-

uţă a beneficiat în anul 2019 

de o bursă Fulbright în do-

meniul antreprenoriatului, cu 

durata  de un semestru, la 

Universitatea din Rochester, 

Statele Unite ale Americii.   
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Activitățile lunii decembrie 

la Biroul Francez 

 

În cadrul „după-amiezii fran-

cofone” de miercuri, 2 decem-

brie 2020, elevi ai Școlii Gim-

naziale Zvoriştea, Școlii Gim-

naziale Serbăneşti-Zvoriştea, 

Școlii Gimnaziale „Miron 

Costin”, Școlii Gimnaziale 

„Niculae Popinceanu”, Miho-

veni, Școlii Gimnaziale Ve-

reşti și Colegiului Economic 

„Dimitrie Cantemir” au reali-

zat activitatea intitulată „Tra-

ditions francophones de No-

ёl”, care a îmbinat armonios 

muzica, poezia și desenul. Ei 

au cântat, recitat poezii, au 

dialogat și s-au informat des-

pre tradițiile de Crăciun din 

țările francofone. Activitatea a 

avut ca scop încurajarea elevi-

lor de a se exprima şi de a 

comunica în limba franceză, 

de a descoperi împreună di-

versitatea spațiului francofon. 

În cadrul „după-amiezii fran-

cofone” de miercuri, 9 de-

cembrie 2020, elevi ai Cole-

giului Național „Mihai Emi-

nescu” din Suceava, clasele a 

XI-a A, C, G, îndrumați de 

prof. dr. Daniela-Irina Me-

lisch, și cei ai Liceului Teh-

nologic „Mihai Eminescu” din 

Dumbrăveni, clasele a VII-a și 

a XII-a A, îndrumați de prof. 

Duceac Adriana, au organizat 

petrecerea dedicată Sfântului 

Nicolae, sub genericul „Saint 

Nicolas autour de l’Europe”. 

S-a cântat online, s-a desenat, 

și s-a învățat tehnica de a rea-

liza origami. Întrebările – cu-

riozități despre viața Sfântului 

Nicolae, sfințișorii realizați la 

atelierul de origami sau expo-

ziția de desene „La fête de 

Saint-Nicolas en images” s-au 

îmbinat armonios cu poves-

tirile „Il faut de la neige” 

(citită de Albert Apetrei, cl. a 

VII-a) și „L’Hermine et 

l’hiver” (citită de Ana Maria 

Agache, cl. a XII-a A). Sosirea 

Sfântului Nicolae a fost întâm-

pinată cu cântec: Dadju „Ma 

vie” (în interpretarea elevei 

Camelia Seserman), Thalia 

„Equivocado” (în interpreta-

rea elevei Camelia Bindiu), 

Britney Spears „Toxic” (în 

interpretarea elevei Alexia 

Ignat), Indila „S.O.S.” (în 

interpretarea elevei Elisabeta 

Holban), Shy'm „Est-ce que tu 

m’aimes?" (în interpretarea 

elevului Alexandru Gheorghi-

ță), Louane „Je vole” (în in-

terpretarea elevei Naomi 

Bîrsan). Miercuri, 16 decem-

brie 2020, elevii Școlii Gim-

naziale Ipotești și ai Școlii 

Gimnaziale Nr. 1 Suceava, în-

drumați de prof. dr. Aura Mi-

hoc, au organizat un Târg de 

Crăciun virtual, sub genericul 

Marché de Noël. Activitatea 

are o importantă componentă 

socială, adresându-se copiilor 

din medii defavorizate, și are 

ca scop facilitarea accesului 

acestora la activități culturale. 

„Târgul de Crăciun”, organi-

zat în scop caritabil pentru co-

piii Centrului de Zi „Sf. Vi-

neri” Suceava, a reunit elevi 

inimoși care au oferit gazdelor 

recitaluri de colinde în limba 

franceză, felicitări, daruri, 

precum și produse de patise-

rie. Poveștile, glumele și jo-

curile au binedispus și au 

contribuit la realizarea atmos-

ferei tipice Sărbătorilor de iar-

nă. Activitățile tematice pla-

nificate în fiecare miercuri se 

desfășoară online și  pot fi ur-

mărite pe adresa de facebook a 

BF: facebook.com/Biroul-

Francez-Casa-Prieteniei-

1705411698690534, pe site-ul 

CJ: cjsuceava.ro/index.php/ 

biroul-francez sau pe site-ul 

Asociației Alianța Franceză 

din Suceava: https://-

afsuceava.ro. 

 

Absolventă a Școlii Docto-

rale de la FSEAP, premiată 

de Academia Română 

 

Academia Română a decernat 

în cadrul unei ceremonii on-

line premiile pentru anul 2018. 

Printre numele valoroase 

premiate, dintre care amintim 

pe Academicianul Răzvan 

Theodorescu (Premiul „Geor-

ge Oprescu”), regizorul Stere 

Gulea și criticul de teatru 

Marina Constantinescu 

(Premiul „Aristizza Romanes-

cu”), Mircea Platon, redactor-

șef al revistei „Convorbiri 

literare”, pentru cooperarea 

fructuoasă cu Academia Ro-

mână, se numără și o absol-

ventă a Școlii Doctorale de la 

Facultatea de Ştiințe Econo-

mice și Administrație Publică 

(FSEAP) din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Daniela Mihaela 

Neamţu, doctor în economie 

din anul 2016, sub conducerea 

științifică a prof. univ. dr. 

Cristian Valentin Hapenciuc, 

a fost distinsă cu premiul 

„Victor Slăvescu”, domeniul 

Științe economice, pentru teza 

2, 9, 16 decembrie 2020 
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de doctorat „Educația, vector 

al dezvoltării socio-econo-

mice”, publicată în anul 2018, 

la Editura Economică, Bucu-

rești. Tratând o problemă de 

maximă importanţă şi rele-

vanţă în contextul dinamicii 

specifice economiei mondiale 

a secolului al XXI-lea, printr-

o metodologie complexă, con-

cepută ca o sinergie de 

instrumente, metode și tehnici 

de cercetare, lucrarea 

furnizează clarificări și soluții 

cu privire la îmbunătățirea sis-

temului educațional, ca vector 

al dezvoltării socio-econo-

mice. Lucrarea premiată de 

Academia Română are ca 

referenți științifici profesori 

consacrați în mediul uni-

versitar românesc. Numim 

aici pe prof. univ. dr. Gabriela 

Prelipcean, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, prof. univ. dr. D.H.C. 

Constantin Brătianu, Acade-

mia de Studii Economice din 

București, prof. univ. dr. 

Teodora Roman, Universita-

tea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, prof.univ.dr. D.H.C. 

Ionel Bostan, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, prof. univ. dr. Cristian 

Valentin Hapenciuc, Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) 

regretă decesul Academicia-

nului Alexandru Surdu 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) regretă 

decesul Academicianului Ale-

xandru Surdu, președinte al 

Secției de Filosofie, Teologie, 

Psihologie și Pedagogie a 

Academiei Române și director 

al Institutului de Filosofie și 

Psihologie „C. Rădulescu-

Motru” al Academiei Româ-

ne. Academicianului Alexan-

dru Surdu i-a fost acordat titlul 

de Doctor Honoris Causa al 

USV în anul 2013. Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a fost sprijinită per-

manent de Alexandru Surdu, 

pe multiple planuri. Mențio-

năm aici contribuția semnifi-

cativă la crearea programului 

de studiu Filosofie, la toate 

nivelurile – licență, masterat și 

doctorat, şi aportul la creșterea 

calității publicațiilor științifice 

din domeniul filosofiei ale 

Departamentului de Științe 

Umane și Social-Politice al 

Facultății de Istorie și Geogra-

fie (revista ROPHIR - Revista 

română de filosofie pe inter-

net, ROSLIR- Revista română 

de semiologie pe internet și 

ROCSIR- Revista română de 

studii culturale pe internet). 

Totodată, a sprijinit toate ma-

nifestările științifice orga-

nizate de departament prin 

Centrul de cercetare EPHES 

(Etică, filosofie și inginerie în 

societate), în colaborare cu 

SRFIT (Societatea română de 

filosofie, inginerie și tehno-

etică). Născut pe data de 24 

februarie 1938, la Brașov, 

Alexandru Surdu a absolvit 

Liceul „Andrei Șaguna”, apoi 

a urmat cursurile Facultății de 

Filosofie a Universității din 

București (1958–1963), după 

care și-a început cariera la 

Centrul de Logică al Acade-

miei Române (1964–1975), 

unde a devenit un apropiat 

colaborator al filosofului Con-

stantin Noica. A beneficiat, în 

această perioadă, de o bursă de 

studii în logică simbolică și 

fundamentele științelor la Ins-

titutul de Matematici al Uni-

versității din Amsterdam 

(1969–1970). A obținut titlul 

de doctor în filosofie în 1976 

(cu lucrarea Logica clasică și 

logica matematică), perioadă 

în care a contribuit semnifi-

cativ și în domeniul logicii 

intuiționiste (Elemente de lo-

gică intuiționistă, 1976). A 

dezvoltat o serie de contribuții 

originale în domeniul logicii, 

care culminează cu intro-

ducerea unei noi teorii logice 

(„logica formelor prejudica-

tive”) și teoretizarea unui nou 

tip de logică, pe care o va 

numi „logică dialectico-

speculativă”, ambele pregă-

tind teoretic sistemul de mai 

târziu, care, iată, rămâne acum 

neîncheiat. Foarte însemnată 

pentru filosofia românească 

este lucrarea Actualitatea re-

lației gândire–limbaj. Teoria 

formelor prejudicative (1989), 

care, pornind de la Categoriile 

lui Aristotel, instituie un nou 

domeniu al logicii, cel al 

„relaţiilor prejudicative”. Din-

tre cele șase volume în care 

preconizase a-și expune sis-

temul filosofic, au apărut până 

astăzi doar patru (Filosofia 

pentadică I. Problema Trans-

cendenței, 2007; Filosofia 

pentadică II. Teoria Sub-

sistenței, 2012; Filosofia pen-

tadică III. Existența ne-

mijlocită, 2014; Filosofia pen-

tadică IV. Teoria Ființei, 

2020). Alte lucrări importante 

ale sale sunt: Neointuițio-

nismul, 1977; Pentamorfoza 

artei, 1993; Contribuții ro-

mânești în domeniul logicii în 

secolul XX, 1999. Se cuvine să 

14 decembrie 2020 
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amintim aici editarea, împre-

ună cu Constantin Noica, a 

fragmentelor din Critica ra-

țiunii pure traduse de Emi-

nescu (Mihai Eminescu, Lec-

turi kantiene, 1977); de 

asemenea, a editat și comentat 

Scrierile de logică ale lui Titu 

Maiorescu (1988), precum și 

Micul compendiu asupra în-

tregii învățături a logicii, al 

lui Dimitrie Cantemir (1995). 

Nu doar creator de sistem 

filosofic, Alexandru Surdu a 

fost și creator de școală 

filosofică. Ca profesor la 

Facultatea de Filosofie a 

Universității din București 

(1995–2007), a contribuit la 

formarea unui număr însemnat 

de cercetători, dintre care nu 

puțini sunt cei care caută să 

valorifice o seamă dintre 

ideile sale. S-a aflat la 

conducerea Institutului de 

Filosofie și Psihologie „C. 

Rădulescu-Motru” al Acade-

miei Române din 1997, iar 

între 2014 și 2018, a fost 

vicepreședinte al Academiei 

Române. Personalitate influ-

entă și activă în viața culturală 

românească, cu o gândire uni-

tară și o operă care cuprinde 

zeci de volume și sute de studii 

şi articole, inițiator al unor 

serii de simpozioane itinerante 

în principalele centre uni-

versitare din România (dedi-

cate lui Constantin Noica și C. 

Rădulescu-Motru), Alexandru 

Surdu a fost o personalitate de 

prim rang a filosofiei ro-

mânești.  

 

Echipamente și sisteme me-

dicale 

 

Programul de licență Echipa-

mente și sisteme medicale, 

dezvoltat în cadrul Facultății 

de Inginerie Electrică și Ști-

ința Calculatoarelor, va con-

tribui în mod concret la pro-

cesele de inovare şi dezvoltare 

comunitară și socială pe care 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) le 

susține la nivel regional, 

național și internațional. Sco-

pul acestor activități este acela 

de a genera un impact durabil 

în domeniile de inginerie apli-

cată, sănătate, social și eco-

nomic, prin intermediul celor 

trei direcții fundamentale pe 

care USV le urmărește perma-

nent: cercetare, predare / învă-

ţare şi servicii pentru comu-

nitate. În acest context, s-a 

considerat că înființarea pro-

gramului de studiu Echipa-

mente și sisteme medicale, în 

domeniul Științe inginerești 

aplicate (cu durata studiilor de 

4 ani, învățământ cu frec-

vență), începând cu anul uni-

versitar 2020-2021, este justi-

ficată de situațiile existente la 

nivel regional, național și co-

munitar. Misiunea progra-

mului de studiu Echipamente 

și sisteme medicale constă în 

formarea de specialişti de înal-

tă calificare în domeniul in-

gineriei aplicate pentru dome-

niul medical, care să răspundă 

unui ansamblu de priorităţi 

orientate către asigurarea unei 

comunicări adecvate şi exi-

genţelor propagate către şi de 

către utilizatorii din labora-

toare, cabinete, clinici și spi-

tale. Echipamentele și siste-

mele medicale ocupă un loc 

important în cadrul tehnicilor 

de investigație de laborator, 

preclinică, clinică, imagistică 

și de recuperare medicală. 

Așadar, prin acest program de 

studiu, absolvenții vor acu-

mula și aprofunda cunoştinţe 

teoretice, vor dobândi o solidă 

pregătire profesională, for-

mându-și abilități, deprinderi 

şi capacitatea practică de a lu-

cra cu sistemele, echipamen-

tele și instrumentația din do-

meniul medical. În prezent, 

Echipamentele și sistemele 

medicale reprezintă un dome-

niu de mare actualitate, foarte 

important și extrem de dina-

mic. Schimbările majore în 

managementul medical, cu ac-

centul pus pe pacient, asociate 

cu progresele tehnologice în 

abordarea îngrijirii și trata-

mentul pacienților, determină 

pregătirea și formarea con-

tinuă a personalului ingine-

resc, care să facă față nevoilor 

și recomandărilor curente. 

Acestea personalizează, îmbo-

găţesc şi diversifică îngrijirea 

medicală a bolnavului, aplică 

noi tehnologii, având ca scop 

final îmbunătăţirea şi conser-

varea funcțiilor organismului, 

din dorinţa tot mai puternic 

exprimată a populaţiei de a-şi 

menţine starea de sănătate şi 

de bine, de a-și crește speranța 

de viață, informându-se şi 

respectând indicaţiile medica-

le. În contextul regional, na-

țional și internațional actual, 

creșterea numărului de afec-

țiuni medicale, incidența cres-

cută a acestora asupra stilului 

de viață contemporan și pre-

misele îngrijorătoare de multi-

plicare a acestora, pe fondul 

general al creșterii speranței 

de viață, sunt argumente sufi-

ciente pentru a pleda pentru 

rolul benefic pe care specia-

listul în Echipamente și sis-

teme medicale îl poate avea în 

evoluția societății. Ne aștep-

tăm la o tendință de creștere a 

interesului tinerilor pentru fa-

cultățile de inginerie din Ro-

mânia și considerăm că acest 

program va contribui la ge-

nerarea unei concurențe reale 

15 decembrie 2020 
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în acest domeniu. Prin urmare, 

programul de licență Echipa-

mente și sisteme medicale răs-

punde dezideratelor educa-

ţionale stabilite prin politicile 

naționale și europene și oferă 

oportunităţi de formare profe-

sională într-un domeniu în 

care este nevoie de specialiști 

la nivel local, naţional și 

internațional, în concordanță 

cu cererile de pe piața muncii. 

 

USV în Top 10 universități 

în România 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) se si-

tuează pe locul 10 în Topul 

universităților din România, 

conform clasamentului reali-

zat de către QS University 

Rankings (EECA 2021), ur-

când o poziție prin comparație 

cu anul precedent. În Topul 

internațional al universităților 

din Europa Emergentă și Asia 

Centrală, USV ocupă locul 

164, în contextul în care nu-

mărul instituțiilor evaluate a 

crescut cu 52 față de anul ante-

rior (dintre universitățile ana-

lizate din această regiune, Edi-

ția 2021 QS EECA a publicat 

clasamentul primelor 400). 

Topul QS University Ran-

kings, realizat pe regiuni şi 

domeniu de studiu, are la bază 

zece indicatori: prestigiul aca-

demic internațional; reputația 

în rândul angajatorilor; numă-

rul de publicații raportat la 

numărul de cadre didactice; 

implicarea în rețele interna-

ționale de cercetare; raportul 

dintre numărul de cadre di-

dactice şi numărul de studenți; 

numărul de citări raportat la 

numărul de publicații; pon-

derea cadrelor didactice care 

dețin titlul de doctor; impactul 

instituției în mediul online; 

ponderea cadrelor didactice 

din străinătate și ponderea stu-

denților străini. Precizăm că 

majoritatea datelor utilizate de 

acest clasament sunt obținute 

independent, din baze de date 

și evaluări / sondaje interna-

ționale, iar informațiile ra-

portate direct de universități 

parcurg un proces de validare 

înainte de a fi utilizate în ca-

drul topului. Este remarcabil 

faptul că USV se situează pe 

poziția a doua la nivel național 

în ceea ce privește numărul de 

citări raportat la numărul de 

publicații, după Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Na-

poca, și pe poziția 68 la nivel 

regional (o urcare cu 12 locuri 

față de anul trecut), ceea ce 

confirmă, din nou, înalta cali-

tate a cercetării din USV și 

aprecierea de care rezultatele 

cercetătorilor suceveni se bu-

cură în comunitatea inter-

națională. De asemenea, este 

notabilă clasarea USV pe lo-

cul al 3-lea la nivel național în 

ceea ce privește ponderea ca-

drelor didactice din străi-

nătate, primele poziții fiind 

adjudecate de Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Na-

poca și Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iași. Reliefăm, în 

egală măsură, scorul maxim 

(100) pe care USV l-a înre-

gistrat la indicatorul care mă-

soară ponderea cadrelor di-

dactice care dețin titlul de doc-

tor (scor înregistrat și de alte 

universități din România), 

precum și locul al 2-lea în ceea 

ce privește ponderea stu-

denților străini, după Univer-

sitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați. Constatăm, și în ediția 

2021 a Topului, un rezultat 

scăzut în ceea ce privește ra-

portul dintre numărul de cadre 

didactice și numărul de stu-

denți (poziția 251+), indicator 

care afectează negativ toate 

universitățile publice româ-

nești prezente în top. Această 

situație rezultă din finanțarea 

publică relativ scăzută alocată 

universităților din România, 

fapt ce conduce la 
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imposibilitatea susținerii fi-

nanciare a unui număr mai 

mare de cadre didactice ra-

portat la numărul de studenți. 

QS University Rankings este 

considerat unul din primele 3 

topuri universitare inter-

naționale în ceea ce privește 

vizibilitatea și utilizarea pen-

tru dezvoltarea de politici 

publice în educație. Clasa-

mentul pentru anul 2021 poate 

fi consultat la următoarea 

adresă: https://www.topuni-

versities.com/university-

rankings/eeca-rankings/2021 

 

Marek Kuchciński a mul-

țumit USV pentru impli-

carea valoroasă în derularea 

proiectului „Europa Carpa-

ților” 

 

Prin intermediul unei scrisori, 

Marek Kuchciński, Deputat, 

Președinte al Grupului parla-

mentar carpatic din Parlamen-

tul Poloniei, a mulțumit Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava pentru implicarea 

valoroasă în derularea proiec-

tului „Europa Carpaților” și, în 

mod special, domnului prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, Pro-

rector cu imaginea universi-

tății, relații internaționale și 

dezvoltare europeană al USV, 

cel care a reprezentat USV la 

cea de-a 30-a ediție a Con-

ferinței „Europa Carpaților”, 

organizată în cadrul Foru-

mului Economic, în luna sep-

tembrie, la Karpacz (Polonia). 

În scrisoarea sa, Marek 

Kuchciński își exprima 

gratitudinea față de implicarea 

reprezentantului USV la Con-

ferința „Europa Carpaților”, 

apreciind că devotamentul față 

de scopurile comune ale na-

țiunilor implicate, cunoștințele 

și experiența profesională ale 

prof. univ. dr. Ștefan Purici au 

contribuit substanțial la îm-

bogățirea conținutului confe-

rinței și la dezbaterea unor 

aspecte importante pentru vi-

itorul regiunii carpatice și pen-

tru întreaga Europă Centrală și 

de Est. Totodată, Domnia Sa a 

mulțumit pentru faptul că, par-

ticipând și implicându-se activ 

la lucrările conferinței, prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, alături 

de reprezentanții celorlalte 

universități membre ale con-

sorțiului „Collegium Carpa-

thicum”, a dedicat timp și 

atenție problemelor privind 

cooperarea în cadrul Inițiativei 

celor Trei Mări, rolul par-

lamentarismului contempo-

ran, numeroasele inițiative din 

zona carpatică, dezvoltarea 

sustenabilă în cadrul țărilor 

membre ale Grupului Vi-

segrad, resursele de apă în 

Carpați, precum și privind 

viitorul învățământului supe-

rior în era pandemiei. Marek 

Kuchciński și-a exprimat spe-

ranța că, în viitor, va fi întărită 

cooperarea parlamentară în 

vederea dezvoltării Europei 

Centrale și de Est și a pro-

movării acestei regiuni din 

perspectiva patrimoniului eu-

ropean comun, lansând con-

ducerii USV invitația de a 

participa la următoarea ediție 

a conferinței „Europa Carpa-

ților”, care va avea loc în 

prima parte a anului 2021, da-

că contextul epidemiologic va 

permite organizarea acesteia. 

Tot cu prilejul acestei scrisori, 

Marek Kuchciński a anunțat și 

lansarea proiectului de înfi-

ințare a unui portal web de-

dicat subiectelor comune pri-

vind „Europa Carpaților”.   

 

Cursuri intensive de limba 

germană pentru studenții 

economiști 

 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Administraţie Publică 

(FSEAP) din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, în colaborare cu 

firma EGGER România, con-

tinuă, pentru al treilea an 

consecutiv, susținerea cursului 

facultativ de limba germană 

pentru aproximativ 30 de 

studenți din cadrul facultății. 

În acest an academic, cursurile 

vor fi organizate în sistem 

hibrid: vor începe în on-line, 

urmând ca în semestrul al II-

lea să se desfășoare on-site. 

Pentru studenți, participarea la 

acest proiect reprezintă o 

oportunitate de consolidare a 

cunoștințelor sau de 

acumulare de noi cunoștințe, 

dar și un moment de îm-

părtășire de bune practici 

legate de experiența învățării 

unei limbi străine. Cursul de 

limba germană se organizează 

în cadrul disciplinelor facul-

tative din planul de învă-

țământ, cu un număr de 84 de 

ore de curs pe parcursul 

întregului an universitar 2020-

2021. „Facultatea a promovat 
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și selectat studenții partici-

panți la acest proiect, a con-

tractat lectorul de limba ger-

mană, conf. univ. dr. Raluca 

Dimian, şi se va ocupa de buna 

organizare a cursurilor, iar 

EGGER România pune la 

dispoziția facultății suma ne-

cesară derulării acestui pro-

iect. Studenții cei mai buni au 

posibilitatea să fie premiați. 

Cooperarea mai strânsă cu 

mediul de afaceri ajută insti-

tuțiile de învățământ supe-

rior să dezvolte programe de 

studiu adaptate nevoilor pie-

ței”, declară prof. univ. dr. 

Carmen Năstase, decan 

FSEAP. „În cadrul colaborării 

fructuoase de peste 11 ani din-

tre Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și EGGER 

România, susținem si organi-

zarea acestui curs de dezvol-

tare a competențelor lingvis-

tice de limba germanǎ. 

Considerăm cǎ educația re-

prezintă cea mai sigură cale 

pentru creșterea calității vieții 

comunității, de aceea 

continuăm participarea alături 

de mediul universitar, la 

dezvoltarea aptitudinilor și 

competențelor individuale ale 

studenților și adaptarea mai 

eficientă a acestora la cerințele 

obiective actuale ale pieței 

muncii”,  a declarat Daniela 

Ungureanu, Director Resurse 

Umane Divizia Est România/ 

Rusia/CEE în cadrul Grupului 

EGGER.

 

Webinar PortCultural 

 

Bogăția patrimonială a Buco-

vinei este valoroasă și im-

portantă, dar în lipsa unei 

valorificări adecvate și în lipsa 

unei armonizări cu o viziune 

corectă de dezvoltare a zonei, 

riscă să fie pierdută pentru 

totdeauna. Acesta este motivul 

pentru care, în cadrul proiec-

tului  „PORT Cultural” (POR-

Tofoliu de instrumente inova-

tive pentru dezvoltarea durabi-

lă a comunităților rurale cu 

potențial turistic, prin valorifi-

carea elementelor de patrimo-

niu și identitate culturală), im-

plementat de către Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” Sucea-

va, a avut loc un webinar al 

grupului local de protejare a 

peisajului cultural al Bucovi-

nei. Această inițiativă dorește 

să fie începutul unui șir de 

întâlniri la care sunt invitați 

toți cei ce iubesc patrimoniul 

cultural și satele Bucovinei 

(grupuri de interes, instituții 

publice, organizații locale, 

persoane interesate). Obiecti-

vul grupului local de protejare 

a peisajului cultural al Buco-

vinei este acela de a aminti 

faptul că satele Bucovinei pot 

fi dezvoltate frumos, îmbi-

nând modernul cu zestrea 

bogată pe care o avem. În ca-

drul întâlnirii au participat 

specialiști și persoane intere-

sate de protejarea patrimoniu-

lui cultural al Bucovinei, aceș-

tia prezentând diferite puncte 

de vedere din partea comuni-

tății locale, mediului academic 

și a administrației publice lo-

cale. După o incursiune în ini-

țiativele luate până în prezent 

pentru valorificarea patrimo-

niului cultural, au avut loc o 

serie de dezbateri cu privire la 

activitățile pe care participan-

ții la grupul de lucru le consi-

deră necesare a fi luate și cu 

privire la aportul pe care aceș-

tia îl pot aduce în protejarea 

peisajului cultural al Bucovi-

nei. Detaliile întâlnirii, cât și 

inițiativele ulterioare vor fi 

promovate pe pagina web a 

proiectului (http://portcultu-

ral.usv.ro/) și pe pagina de 

Facebook aferentă (Port Cul-

tural). Întâlnirile ulterioare vor 

fi organizate în prima săptă-

mână a fiecărei luni calenda-

ristice, vor cuprinde o sesiune 

educativă și discutarea proble-

melor diferitelor comunități 

din Bucovina. Vor fi, de ase-

menea, organizate sesiuni gra-

tuite de training în domeniul 

patrimoniului pentru repre-

zentanți ai primăriilor, pentru 

agenți de turism și persoane 

interesate de păstrarea caselor 

tradiționale din Bucovina. 

Proiectul „PORT Cultural: 

PORTofoliu de instrumente 

inovative pentru dezvoltarea 

durabilă a comunităților rurale 

cu potențial turistic, prin 

valorificarea elementelor de 

patrimoniu și identitate cultu-

rală” PN-III-P1-1.2-PCCDI-

2017-0884 este implementat 

de către Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava în pe-

rioada Aprilie 2018 – Septem-

brie 2021, fiind finanțat de 

către Unitatea Executivă pen-

tru Finanțarea Învățământului 

Superior, a Cercetării, Dezvol-

tării și Inovării (UEFISCDI). 

Parteneri în cadrul proiectului 

sunt Universitatea Tehnică 

„Gh. Asachi” din Iaşi, Insti-

tutul „Bucovina” al Academi-

ei 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.
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Student în Bucovina 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul Universi-

tății „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a organizat cea de-a 

IX-a ediție a Conferinței inter-

naționale Student în Bucovina. 

Evenimentul s-a desfășurat în 

format on-line, sub egida 

Ministerului Educației Na-

ționale (MEN). Conferinţa a 

debutat la ora 10.00, pe plat-

forma Google meet. La aceas-

tă ediție au participat apro-

ximativ 100 de studenți de la 

programele de studii de licen-

ţă, masterat şi doctorat, care au 

reprezentat următoarele 

universități: Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Ve-

terinară din Cluj-Napoca, Uni-

versitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați, Universitatea Teh-

nică a Moldovei – Republica 

Moldova, Universitatea Națio-

nală de Tehnologii Alimentare 

din Kiev– Ucraina, Universi-

tatea Națională „Yuriy Fedko-

vych” din Cernăuți – Ucraina, 

Universitatea de Stat de Medi-

cină din Cernăuți – Ucraina, 

Academia Națională de Teh-

nologii Alimentare din Odessa 

– Ucraina, Universitatea de 

Stat de Tehnologii Alimentare 

şi Comerţ din Kharkiv – 

Ucraina, și Universitatea din 

Rzeszow - Polonia. Eveni-

mentul se adresează exclusiv 

studenţilor, având rolul de a-i 

ajuta să deprindă interesul şi 

abilităţile necesare pentru cer-

cetare, începând de la nivelul 

studiilor de licenţă. Prezenţa 

studenţilor din alte centre uni-

versitare româneşti şi din 

străinătate dovedeşte presti-

giul internaţional al confe-

rinţei şi, în acelaşi timp, re-

prezintă o nouă oportunitate 

pentru universitatea noastră de 

a dezvolta proiecte didactice şi 

de cercetare în parteneriat cu 

alte centre universitare. 

 

Proiecte finanțate pentru 

cooperarea științifică bilate-

rală între România şi Belgia 

 

În cadrul competiției de pro-

iecte pentru cooperarea știin-

țifică între România și Belgia, 

care s-a desfășurat în perioada 

octombrie – decembrie 2020, 

au fost aprobate pentru fi-

nanțare de către comisia ro-

mâno-belgiană 19 proiecte, 2 

dintre acestea fiind câștigate 

de proiectele coordonate, în 

România, de către prof. univ. 

dr. Radu Vatavu și conf. univ. 

dr. Aurelian Rotaru, din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Primul pro-

iect, intitulat „Algoritmi, teh-

nici și aplicații bazate pe 

tehnologii radar pentru noi 

tipuri de interacțiuni cu siste-

me informatice” se va desfă-

șura în cadrul Laboratorului 

de Mașini Inteligente și Vi-

zualizarea Informației din 

cadrul Centrului integrat 

MANSiD al USV, sub con-

ducerea prof. univ. dr. ing. 

Radu-Daniel Vatavu (USV) și 

prof. univ. dr. Jean Vander-

donckt (Université Catholique 

de Louvain). Proiectul se în-

cadrează în tendințele recente 

în cercetarea științifică pe plan 

internațional, axate pe utili-

zarea tehnologiilor inovatoare 

în scopul dezvoltării de noi 

generații de interfețe utili-

zator. Printre rezultatele 

urmărite, se estimează noi 

tehnici prin care utilizatorii 

vor putea interacționa cu 

sistemele informatice 

folosind tehnologia radar 

pentru detecția și recu-

noașterea de comenzi 

naturale bazate pe mișcare și 
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gesturi. Cel de-al doilea 

proiect, intitulat „Noi 

materiale moleculare 

comutabile pentru aplicaţii cu 

funcţii multiple”, va fi 

implementat în cadrul labo-

ratorului de Materiale Avan-

sate Multifuncţionale al Cen-

trului de cercetare MANSiD, 

coordonat de către conf. univ. 

dr. Aurelian Rotaru (USV), şi 

se va derula în colaborare cu 

grupul de cercetare condus de 

către prof. univ. dr. Yann 

Garcia de la Université Catho-

lique de Louvain. Cele două 

grupuri de cercetare îşi propun 

dezvoltarea de noi materiale 

moleculare bistabile, care să 

răspundă la multipli stimuli 

externi (temperatură, presiu-

ne, lumină sau câmp electric), 

ce vor fi folosiţi în modularea 

proprietăţilor electronice ale 

acestora. Această cercetare re-

prezintă o miză majoră în 

înțelegerea mecanismelor care 

stau la originea caracterului 

bistabil și a dinamicii de co-

mutare a acestor materiale, 

care pot fi exploatate în dez-

voltarea unei noi generaţii de 

dispozitive electronice multi-

funcţionale. Proiectele se vor 

desfășura în perioada 2021-

2022.  

 

SmartEnergy USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava derulează 

proiectul transfrontalier 

Cross-Border Cooperation 

Smart Energy – CBC Smart-

Energy, care este în curs de 

implementare începând cu 12 

aprilie 2020, în cadrul Joint 

Operational Programme Ro-

mania – Ukraine, ENI CBC – 

2SOFT/1.2/52. Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) participă la acest pro-

iect în calitate de coordonator, 

director de proiect fiind prof. 

univ. dr. ing. Radu-Dumitru 

Pentiuc, directorul Departa-

mentului de Electrotehnică din 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din USV, alături de Universi-

tatea Națională Uzhgorod 

(UzhNU) din Ucraina și 

Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare Regională 

(IARDI) din Ucraina. 

Perioada de implementare a 

proiectului este de 18 luni, 

bugetul total al proiectului 

fiind de 331,114.00 € din care, 

alocat de Uniunea Europeană 

298,000.00 €, bugetul USV 

fiind de 158,114.00 €. 

Obiectivul principal al 

proiectului constă în creșterea 

utilizării noilor tehnologii și 

inovații în domeniul energiei 

regenerabile oferite prin 

promovarea și sprijinirea 

cercetărilor și inovațiilor într-

un mod durabil în regiunile de 

frontieră ale Ucrainei și Ro-

mâniei. În același timp, se 

dorește crearea unei platforme 

solide pentru acțiuni și studii 

comune de cercetare (inclusiv 

achiziționarea de echipamente 

conexe) în domeniul energiei 

regenerabile și al eficienței 

resurselor. Luând în consi-

derare faptul că obiectivul 

general al Programului Opera-

țional Comun România – 

Ucraina 2014 – 2020 se referă 

la îmbunătățirea dezvoltării 

economice și îmbunătățirea 

calității vieții prin investiții 

comune, proiectul CBCSmart-

Energy contribuie la acest 

obiectiv prin furnizarea de noi 

soluții privind conservarea 

energiei și dezvoltarea econo-

mică la nivel local. Ca obiec-

tive specifice, se urmărește 

crearea bazei instituționale și 

informaționale pentru desfă-

șurarea unor cercetări teore-

tice și practice comune referi-

toare la consumul eficient de 

energie în regiunile de fronti-

eră ale României și Ucrainei, 

cu accent pe universități și 

comunitățile participante în 

acest proiect. Promovarea 

energiei regenerabile și 

eficienței energetice prin 

implementarea inițiativelor 

comune de cercetare, 

înființarea de laboratoare 

energetice pentru comunitățile 

din Suceava și Uzhhorod 

destinate monitorizării ener-

giei, dezvoltarea de noi soluții 

pentru comunitățile și locațiile 

pilot, reprezintă obiective 

specifice considerate în cadrul 

proiectului CBCSmartEnergy. 

Se are în vedere pregătirea 

unor specialiști în domeniul 

eficienței energetice, introdu-

cerea unor programe de 

instruire în domeniul manage-

mentului energiei în România 

și Ucraina  precum și institu-

irea unor laboratoare inteli-

gente de energie de care să 

beneficieze populația din re-

giunile de frontieră. În cadrul 

proiectului CBC SmartEnergy 

se vor elabora studii de audit 

energetic prin aplicarea de noi 

tehnologii și inovații pentru 

comunitățile locale implicate 

în proiectul menționat. Se 

dorește îmbunătățirea situației 

regionale prin utilizarea dura-

bilă a energiei în zona trans-

frontalieră ca urmare a coo-

perării universităților parte-

nere cu instituțiile profesio-

nale. Abordarea strategică în 

materie de eficiență energetică 

va fi introdusă, iar activitățile 

care vizează promovarea și 

acordarea de sprijin cercetă-

rilor în domeniul eficienței 

energetice vor fi armonizate 

cu cele ale Uniunii Europene. 

24 decembrie 2020 

 

 



 

 
Decembrie 2020 / info USV /  

Mesajul central al proiectului 

este ”Energie inteligentă 

pentru cooperarea transfron-

talieră”. Întrucât succesul 

proiectului depinde în mare 

măsură de crearea unui mediu 

antreprenorial favorabil, este 

crucial să fie implicate toate 

părțile interesate inclusiv o 

parte cât mai mare din 

populația celor două regiuni, 

deoarece creșterea cunoștin-

țelor publicului pe domeniul 

eficienței energetice va de-

clanșa o schimbare a per-

cepției și va încuraja dezvol-

tarea un mediu antreprenorial. 

Pentru a crea un astfel de 

mediu antreprenorial favo-

rabil, este crucial să se implice 

cât mai mulți tineri antre-

prenori și să se creeze o 

mentalitate socială pozitivă cu 

privire la inovație și 

antreprenoriat, făcând din 

acest lucru un obiectiv cheie al 

strategiei de comunicare a 

proiectului. Este urmărită și 

implicarea autorităților locale 

în atingerea obiectivelor pro-

iectului pentru ca mesajul 

principal al acestuia să fie 

transmis cât mai eficient către 

publicul larg precum și enti-

tăților interesate. Potrivit co-

ordonatorului proiectului, 

prof. univ. dr. ing. Radu-

Dumitru Pentiuc, directorul 

Departamentului de Electro-

tehnică din Facultatea de In-

ginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor din USV, 

„creșterea gradului de conști-

entizare a celor implicați 

(studenți, masteranzi, docto-

ranzi) precum și a publicului 

general cu privire la utilizarea 

noilor tehnologii și a inova-

țiilor în domeniul energiei 

regenerabile, reprezintă un 

obiectiv extrem de important 

și conștientizat de toți parte-

nerii din cadrul proiectului 

transfrontalier finanţat CBC 

SmartEnergy”. Comunități te-

ritoriale administrative din 

fiecare regiune (România și 

Ucraina) vor beneficia de 

audituri de planuri de măsuri 

și soluții inovatoare privind 

eficiența energetică a clă-

dirilor și monitorizarea ener-

giei cu echipamente de ultimă 

generație. În acest scop au fost 

încheiate acorduri de parte-

neriat cu Unităţi Adminis-

trative Teritoriale-UAT din 

judeţul Suceava: Suceava, 

Siret, Vama, Liteni, Dăr-

măneşti, Şcheia, Mitocu 

Dragomirnei. Rezultatele pro-

iectului vor fi diseminate 

mediului academic, dar și 

reprezentanților mediului 

economic și de cercetare care 

doresc promovarea noilor 

tehnologii în regiunile de 

frontieră prin acțiuni diverse. 

Vor fi create echipe de 

specialiști în regiunile par-

tenere prin sesiuni de instruire 

comune ale experților din la-

boratoarele specializate, pen-

tru a instrui și a consilia per-

soanele interesate cu privire la 

problemele energetice dura-

bile și schimbările climatice, 

prin organizarea de ateliere 

tematice și sesiuni de schimb 

de bune practici. Vor fi 

înființate laboratoare specifice 

care vor desfășura activități 

legate de eficiență energetică 

și consiliere/instruire în do-

meniul surselor regenerabile. 

Laboratoarele vor fi dotate cu 

echipamente de ultimă gene-

rație. De dotarea acestor la-

boratoare vor beneficia câte 

20 de studenți și 8 cadre di-

dactice de la Universitatea 

Națională Uzhgorod din Ucra-

ina care vor fi instruiți în 

domeniul eficienței energetice 

de către experții de la uni-

versitatea suceveană prin in-

termediul echipamentele achi-

ziționate de ultimă generație 

 

 

 

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 1032/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 

pentru aprobarea Planului național de cercetare dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 

(PNCDI III). 

 

Ordinul nr. 6100/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din 

învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS). 

 

Hotărârea nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 



 

 
Decembrie 2020 / info USV /  

 

Ordinul nr. 6265/2020 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii 

universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din 

instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021. 

  

Ordonanța de urgență nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 135/9 decembrie 2020 cu privire la modificarea obiectului principal de activitate  

al Societății Comerciale ASTDUBEL S.R.L. la care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

este asociat. 

 

Hotărârea nr. 136/17 decembrie 2020 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și a 

comisiilor de soluționare a  contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 137/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea propunerilor Consiliului de 

Administrație de acordare a gradațiilor de merit, disponibile începând cu anul 2021, în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 138/17 decembrie 2020 privind aprobarea modificării plafoanelor maximale pe 

principalele linii bugetare pentru anul 2020. 

 

Hotărârea nr. 139/17 decembrie 2020 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele 

linii bugetare pentru anul 2021. 

 

Hotărârea nr. 140/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției Economice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (R36). 

 

Hotărârea nr. 141/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R40).  

 

Hotărârea nr. 142/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției de Achiziții Publice din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (ROF-DAP-01).  

 

Hotărârea nr. 143/17 decembrie 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 Ecologie și protecția mediului, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de 

Silvicultură. 

 

 

Hotărârea nr. 144/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea 

Națională pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente programului 

de studii universitare de licență Educație timpurie din cadrul Facultății de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 145/17 decembrie 2020 cu privire la decontarea definitivă din sursa de finanțare 

venituri proprii a unor cheltuieli. 
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Hotărârea nr. 146/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea a unui 

nou  program de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 147/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

masterat, doctorat şi conversie profesională, anexe ale Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 148/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea metodologiilor privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 149/17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Strategiei de internaționalizare a 

Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, în perioada 2021 – 2027. 

 

Hotărârea nr. 150/17 decembrie 2020 cu privire la validarea rezultatelor parțiale a alegerilor 

studenților reprezentanți în structurile de conducere ale Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 

Hotărârea nr. 151/17 decembrie 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 Kinetoterapie și motricitate specială, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de 

Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 152/17 decembrie 2020 cu privire la modificarea Anexei 2 a  Regulamentului cadru 

privind activitatea profesională a studenților (R05). 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.126/3 decembrie 2020 cu privire la completarea structurii anului universitar 2020-

2021 pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport – Departamentul de Educație Fizică și Sport 

și Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană. 

 

Hotărârea nr.127/3 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Procedurii privind descărcarea, 

păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare – 

Forexebug (PO-DE-33) și a Procedurii privind înregistrarea angajamentelor legale și 

angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor – FOREXEBUG (PO-DE-34). 

 

Hotărârea nr.128/8 decembrie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2021-2022 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și 

doctorat. 

 

Hotărârea nr. 129/8 decembrie 2020 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr.130/8 decembrie 2020 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de 

administrație nr. 111 din 27 octombrie 2020 prin completarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material de la nivelul Facultății de Științe ale Educației, la 

studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020-2021. 
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Hotărârea nr. 131/8 decembrie 2020 cu privire la suplimentarea fondului de burse al Facultății de 

Științe ale Educației aferent semestrului I al anului universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 132/8 decembrie 2020 cu privire la stabilirea datei unice de afișare a rezultatelor 

definitive la examenul de finalizare a studiilor – licență și master pentru anul 2021. 

 

Hotărârea nr.133 /15 decembrie 2020 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate, începând 

cu data de 1 ianuarie 2021. 

 

Hotărârea nr. 134 /15 decembrie 2020 cu privire la aprobarea componenței comisiilor de selecție 

și contestații și a calendarului de desfășurare a procesului de selecție a cadrelor 

didactice/nedidactice care vor desfășura mobilități de studiu/predare/formare în cadrul 

programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere, pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 135 /17 decembrie 2020 cu privire la numirea comisiei de negociere a prețului de 

achiziție a imobilului situat pe Bdul 1 Decembrie 1918. 
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