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Nou proiect la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, derulează în-

cepând cu data de 16 iunie 

2020, proiectul „Personalized 

prevention tools in obesity and 

diabetes - a joint Romanian-

Ukrainian programme of 

health education (PrePOD)”, 

nr. 2SOFT/4.1 /56, co-finanțat 

de Fondul European de 

Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Co-

mun România-Ucraina 2014-

2020, Axa prioritară 4.1, 

„Sprijin pentru dezvoltarea 

serviciilor de sănătate și acces 

la sănătate”. Perioada de im-

plementare a proiectului este 

de 18 luni, iar partenerul din 

cadrul proiectului este Univer-

sitatea Națională Precarpatică 

„Vasyl Stefanyk” din Ivano-

Frankivsk, Ucraina. Bugetul 

total al proiectului este de 

329.200 euro, din care 

296.280 euro (90%) contri-

buția Programului Operaţional 

Comun România-Ucraina 

2014 - 2020 și 32.920 euro 

(10%) contribuția celor 2 

parteneri, Universitatea „Ște-

fan del Mare”, Suceava și 

Universitatea Națională Pre-

carpatică „Vasyl Stefanyk”, 

Ivano-Frankivsk. Obiectivul 

principal al proiectului constă 

în creașterea gradului de conș-

tientizare al personalului 

public și medical cu privire la 

factorii de risc asociați cu 

excesul de greutate, obezitate 

și diabet prin screening-ul la 

fața locului, consiliere și 

educație nutrițională și feed-

back personalizat asupra 

sănătății. Obiectivele specifice 

ale proiectului sunt: consili-

erea persoanelor pentru 

determinarea riscurilor de 

supraponderabilitate, obezi-

tate sau diabet; evaluarea 

practicilor medicale actuale 

ale medicilor de familie și 

instruirea acestora în adop-

tarea unor abordări în ceea ce 

privește nutriția pacienților 

obezi și diabetici; intensifi-

carea cooperării transfron-

taliere dintre specialiști din 

domeniul sănătății din Ro-

mânia și Ucraina, cu scopul 

de: a analiza situația actuală în 

ceea ce privește rata de 

obezitate și diabetul de tip 2;  a 

identifica soluții comune pen-

tru prevenirea și diminuarea 

acestor boli; a implica cadrele 

didactice, medicale și studen-

ții în schimburi de experiență, 

instruiri și activități de cerce-

tare legate de activitatile pro-

puse. Persoana de contact: 

Prof. univ. dr. Mihai Covașă 

 

Teoria şi practica traducerii 

– un masterat câştigător 

 

Institutul Francez din Cluj a 

publicat rezultatele concur-

sului „Mot à monde”, pe care 

îl organizează de zece ani în 

parteneriat cu Organizaţia In-

ternaţională a Francofoniei şi 

Agenţia Universitară a 

Francofoniei. Studenţi din 13 

universităţi româneşti au 

participat la acest concurs de 

traducere, propunând versiuni 

în limba română ale unui text 

extras din romanul „Le 

Tranquille Affligé”, scris în 

limba franceză de autorul 

canadian contemporan Gilles 

Jobidon. Ana-Maria Anto-

nesei, masterandă în anul al  

II-lea la masteratul Teoria şi 

practica traducerii, din cadrul 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării a Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, a obţinut Menţiunea 

I, repetându-şi astfel per-

formanţa din 2018. În 2019, 

premiul I la concursul men-

ţionat mai sus i-a fost decernat 

unei alte masterande suce-

vence, Iulia-Ioana Bădăluţă, 

care reuşeşte să se facă 

remarcată pe plan naţional şi 

în 2020, primind o Menţiune 

la Concursul de traduceri li-

terare şi de specialitate pentru 

elevi şi studenţi organizat în 

zilele de 15-16 mai de Cercul 

de traduceri literare şi de texte 

de specialitate al Universităţii 

„1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia. Ana-Maria Antonesei şi 

Iulia-Ioana Bădăluţă – ale că-

ror reuşite au fost posibile şi 

datorită implicării profesoa-

relor lor, Raluca-Nicoleta Ba-

laţchi şi Corina Iftimia – sunt 

acum absolvente ale mastera-

tului de Teoria şi practica 

Traducerii. 11 dintre cei 21 de 

absolvenţi ale acestui masterat 

care şi-au susţinut disertaţia în 

2020 – printre care şi Ana-

Maria – au reuşit să finalizeze 

atât cursurile oferite de 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re din Suceava, cât şi pe cele 

ale Universităţii de Stat din 

Chişinău, dobândind astfel 

diplome de la ambele univer-

sităţi. Generaţia următoare de 

masteranzi înscrişi la Teoria şi 

practica traducerii nu se lasă 

nici ea mai prejos. Anda 

Costiuc, masterandă în anul I, 

a participat în luna mai 2020 la 

un concurs organizat de 

Agenţia Universitară a Fran-

cofoniei, în parteneriat cu 

Radio France International, 

reuşind performanţa de a fi 

una dintre cele două bursiere 

selecţionate pe baza analizei a 

54 de dosare de concurs 

(incluzând, desigur, traduceri 

realizate de candidaţi). Bursa 

câştigată, dincolo de bene-

ficiul financiar, îi permite 

Andei Costiuc să efectueze un 

Evenimente  
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stagiu de traducere pentru 

presă sub monitorizarea atentă 

a profesioniştilor de la Radio 

France International. Anda e 

foarte încântată, deşi „această 

oportunitate vine cu obligația 

de a traduce 2 articole pe zi, 20 

de zile pe lună, deci 40 de 

articole pe lună. Avantajul, 

din punctul meu de vedere, 

este feedback-ul pe care îl 

primesc în urma efortului 

depus. Chiar dacă acesta nu 

este întotdeauna pozitiv, este 

constructiv, mă ajută să îmi 

dau seama de anumite greșeli 

şi să merg, încrezătoare, mai 

departe.” În concluzie, roadele 

anului 2019-2020 de la maste-

ratul Teoria şi practica tra-

ducerii au fost bogate şi dulci. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării aşteaptă cu 

nerăbdare să îi cunoască pe 

bobocii care se încriu zilele 

acestea la numeroasele specia-

lizări pe care le propune şi să 

transforme provocările viito-

rului an universitar într-un alt 

şir de bucurii.  

 

Conferință internațională 

 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a organizat conferința inter-

națională  cu tema Formarea 

profesorilor pentru promo-

varea stării de bine în școală 

(Teacher Education for 

Promoting Well-being in 

School), sub egida Asociației 

Europene de formare a 

profesorilor Association for 

Teacher Education in Europe 

– ATEE (https://atee.-

education/). Conferința, pro-

gramată inițial pentru luna 

aprilie 2020, a fost amânată și 

s-a desfășurat în mediul 

virtual, fiind singura confe-

rință sub egida prestigioasei 

asociații care a fost susținută 

anul acesta (toate celelalte 

conferințe fiind anulate). Fap-

tul acesta a fost apreciat atât de 

participanții din străinătate, 

cât și de cei din țară, care au 

afirmat ca este prima con-

ferință de acest tip, din do-

meniul educațional, organi-

zată în România. La conferință 

s-au înscris 260 de autori, din 

peste 25 de țări, de pe 4 

continente, care au susținut 

165 de lucrări cu subiecte 

actuale pentru cercetarea și 

aplicațiile din domeniu. Au 

fost organizate 13 sesiuni 

pentru comunicări, 10 sesiuni 

de prezentare de postere și un 

eveniment de îmbinare a 

cercetărilor cu programele de 

dezvoltare a competențelor 

emoționale și a fenomenului 

de epuizare profesională a 

cadrelor didactice, prin care se 

formează o rețea de specialiști 

interesați de subiectul propus. 

Persoanele interesate de par-

ticiparea la conferință au avut 

acces la un document special, 

în care au ales evenimentele și 

au primit invitații pentru 

fiecare dintre activitățile 

organizate. În total, au fost 

peste 700 de participanți la 

toate evenimentele științifice 

din cadrul conferinței. Tema-

tica generală a conferinței a 

fost una actuală pentru sis-

temul educațional, promo-

varea stării de bine prin 

formare și dezvoltare fiind o 

preocupare majoră a cerce-

tărilor și practicilor din acest 

domeniu. Subtemele propuse 

au fost: formare inițială și 

continuă a profesorilor: Poli-

tici, Practici și Cercetări; 

formarea profesorilor în con-

textul procesului migrației; 

echitate, egalitate și inclu-

ziune în educație; educație 

timpurie; leadership în 

educație. Organizarea confe-

rinței, în colaborare cu 

Asociația Europeană ATEE, a 

6-7 iulie 2020 
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deschis oportunități de cola-

borare în domeniul predării, al 

cercetării educaționale, al pro-

punerilor de proiecte  educa-

ționale și al publicării în 

edituri și reviste internațio-

nale. Asociația ATEE coor-

donează mai multe grupuri 

tematice de cercetare și o 

revistă indexată recunoscută 

în domeniu (European Journal 

of Teacher Education  

https://www.tandfonline.com/

toc/cete20/current). Prelege-

rile în plen, susținute de 

experți europeni, dar și de la 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, și cele din 

secțiuni s-au adresat tuturor 

practicienilor și cercetătorilor 

din învăţământul universitar și 

preuniversitar care doresc să 

contribuie la creşterea calităţii 

educației. Prelegerile în plen 

au fost susținute de experți 

apreciați în domeniul 

Științelor Educației și în do-

menii interdisciplinare: Prof. 

Radu Daniel Vatavu (Uni-

versitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava), Prof. Mariane Fre-

nay (Universitatea Catolică 

Leuvain la Neuve, Belgia) și 

Prof. Carmel Cefai (Universi-

tatea din Malta). În cadrul 

conferinței s-au desfășurat 4 

webinarii, susținute de specia-

liști cu expertiză în domeniul 

educațional din Polonia și 

România (Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, Universitatea 

București și „Transylvania 

College” din Cluj-Napoca), 

cu teme foarte apreciate de 

participanții din țară și 

străinătate. Activitățile 

pentru care a fost primit 

acordul de înregistrare a 

evenimentului de la autori vor 

fi postate pe pagina con-

ferinței și vor putea fi urmărite 

de cei interesați de tendințele 

actuale din domeniu. Am fost 

onorați că ATEE a ales să 

organizeze conferința la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, ca o recunoaștere 

a activității desfășurate în 

domeniul formării profeso-

rilor, precum și a contribuțiile 

aduse de colectivul de cerce-

tare la dinamica și practica 

domeniului. Toți participanții 

au transmis mesaje de apre-

ciere, pline de speranța că vor 

putea vizita universitatea 

noastră. Lucrările susținute 

vor fi evaluate și publicate în 

volume și reviste, la edituri de 

prestigiu din străinătate și din 

țară. Congresul ATEE a bene-

ficiat de sprijinul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, prin alocarea fondurilor 

speciale pentru organizarea 

manifestărilor științifice.

 

Admitere  

 

În acest an, candidații au avut 

posibilitatea de a se înscrie 

atât on-site, în locațiile din 

campusul USV, cât și on-line, 

folosind platforma de înscriere 

disponibilă. În contextul epi-

demiologic existent, USV a 

luat toate măsurile necesare, 

astfel încât procesul de 

admitere să se desfășoare în 

condiții de maximă siguranță 

sanitară, fiind instituite pro-

tocoale specifice privind 

dezinfecția spațiilor, urmarea 

unor circuite intrare-ieșire 

foarte bine delimitate, moni-

torizarea temperaturii la intră-

rile în clădirile din campus, 

adaptarea infrastructurii pen-

tru protecția personalului 

implicat în procedeul de 

admitere și a candidaților care 

vor opta pentru depunerea 

documentelor on-site. Totoda-

tă, pentru a ușura  procedura 

de depunere a actelor în on-

line, platforma de admitere a 

USV pune la dispoziție și un 

sistem electronic de plată a 

taxei de înscriere, care va  pu-

tea fi accesat în momentul 

6-15/17 iulie 2020 
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înscrierii și încărcării docu-

mentelor în platformă. Oferta 

educațională din acest an a 

inclus – dintr-un total de 90 de 

specializări – 9 programe noi 

de licență sau de masterat, 

autorizate sau acreditate, une-

le dintre ele, cu caracter 

interdisciplinar, fiind coor-

donate de mai multe facultăți 

și departamente și implicând 

competențe multiple. Astfel, 

în domeniul Științe ingine-

rești, viitorii studenți au putut 

opta pentru: Echipamente și 

sisteme medicale, Echipa-

mente și sisteme de comandă 

și control pentru autovehicule, 

Științe gastronomice, Ener-

getică și tehnologii informa-

tice și Securitate cibernetică. 

În domeniul Științe socio-

umane, programele nou apăru-

te în oferta USV sunt Resurse 

umane și Globalizare și 

diplomație economică. Aces-

tora li se adaugă alte 2 

programe care au fost auto-

rizate să funcționeze anterior: 

Media digitală și Drept penal 

și criminalistică. Indiferent de 

facultatea sau programul de 

studiu pentru care vor opta, 

toți bobocii vor primi un 

sprijin material sub forma 

unui laptop sau a unei tablete, 

însoţite de o cartelă SIM cu 

abonament de date cu o durată 

de valabilitate de minim 9 luni 

și cu minimum 50 GB pe lună. 

În acest sens, universitatea va 

achiziționa 2200 de laptopuri, 

1300 tablete și 3500 de cartele 

SIM. Informaţii detaliate 

despre procesul de Admitere 

2020, cu repartizarea celor 

peste 2100 de locuri bugetate 

și a celor peste 2500 de locuri 

cu taxă pe programe de studiu 

din ciclul de licență, masterat 

și doctorat, pot fi obţinute 

consultând pagina https 

://admitere.usv.ro/. Tot aici 

sunt cuprinse detalii 

referitoare la specificul fie-

cărei facultăți și explicații 

privitoare la probele de 

concurs. Protecția datelor 

personale este unul dintre 

drepturile fundamentale de 

care se bucură toți cetățenii 

Uniunii Europene, precum și 

persoanele care intră în 

contact cu instituțiile și 

organismele ce funcționează 

pe teritoriul UE.  În 

conformitate cu legislația 

europeană și românească în 

vigoare, respectând dreptul 

candidaților la viața privată, 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va 

asigura confidențialitatea 

numelor candidaților la 

concursul de admitere 2020. 

 Pseudonimizarea prevede ca 

prelucrarea datelor cu 

caracter personal să fie 

făcută în așa fel încât acestea 

să nu mai poată fi atribuite 

unei anume persoane vizate 

fără a se utiliza o serie de 

informaţii suplimentare, în 

măsura în care aceste 

informaţii suplimentare sunt 

stocate separat şi fac obiectul 

unor măsuri de natură tehnică 

şi organizatorică destinate să 

garanteze neatribuirea unei 

persoane fizice identificate 

sau identificabile. Concret, la 

înscriere, fie că aceasta are loc 

on-site sau on-line, fiecare 

candidat va primi un cod 

numeric unic, pe care îl va 

utiliza pentru verificarea 

clasamentului final.

https://admitere.usv.ro/
https://admitere.usv.ro/
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Simpozion online la Biblio-

teca USV 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Asociația Bi-

bliotecarilor din România 

(ABR) – Filiala Suceava, 

având ca parteneri Casa Cor-

pului Didactic „George To-

fan” Suceava și Asociația Ita-

lienilor din România (RO.-

AS.IT), a organizat cea de-a 

IV-a ediție, online, a 

Simpozionului național cu 

participare internațională 

„Contribuția bibliotecii la 

afirmarea diversității culturale 

în spațiul românesc”. Această 

nouă ediție a Simpozionului 

internațional, dedicat Zilei In-

ternaționale a Cărții și a 

Drepturilor de Autor și Zilei 

Bibliotecarului în România, se 

dorește a fi un spațiu al 

dialogului aflat sub semnul 

diversității, bazat pe un 

potențial cultural și intelectual 

puternic, aflat în așteptarea 

descoperirii și a valorizării 

sale în instituția numită Bi-

bliotecă. Au participat peste 

50 de invitați din universități, 

școli, biblioteci publice din 

țară și străinătate (Republica 

Moldova, Ucraina, Franța, 

Italia). Printre temele supuse 

dezbaterii acestei ediții, men-

ționăm: Biblioteca univer-

sitară și actualitatea func-

ționării ei - Ardeleanu Sanda-

Maria; Budui Anișoara; 

Cobzaru Liliana; Emigrația la 

muncă ieri și azi - Nihil nove 

sub sole - Mixich Rodica; 

Tezaurul de carte rară și 

documente de arhivă al co-

munităților germană și ar-

meană din Bucovina istorică – 

studiu de caz - Derla Corina; 

Biblioteca Multiculturală – 

Viitorul Prezent - Zanet Elena; 

Valorizarea colecţiilor de 

bibliotecă: prolegomene la un 

studiu bibliografic al presei 

agricole româneşti din secolul 

al XIX-lea - Bitere Sanda 

Beatrice; Activitatea biblio-

tecii şcolare în Societatea 

digitală - Andrei Avasiloaie 

Lăcrămioara; Valorificarea în 

plan educativ a proiectelor de 

lectură - Popa Iuliana; - 

Tehnologiile moderne între 

prezent şi viitor - Ţuca Ma-

riana Silvia; Cartea în era 

digitală - Ciurea Anghel 

Mihaela Lorelai; Promovarea 

proiectelor culturale în cen-

trul de documentare şi in-

formare - Boicu Mattyllena; 

De la biblioteca clasică la 

biblioteca naturii - Ungureanu 

Nicoleta Alexandra ș.a. 

Lucrările Simpozionului orga-

nizat de Biblioteca USV vor fi 

publicate într-un volum știin-

țific. Menționăm că eve-

nimentul a beneficiat de 

finanțare, prin Ministerul 

Educației și Cercetării, pentru 

susținerea manifestărilor știin-

țifice. 

 

Proiect „Start la 

antreprenoriat, creștem 

ocuparea în zona urbană. 

ANTUR” 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a virat, până la 

data de 30 iunie 2020, tranșa 

finală către 34 dintre cei 37 de 

beneficiari ai proiectului 

„Start la antreprenoriat, creș-

tem ocuparea în zona urbană. 

ANTUR”. Suma reprezintă 

diferența până la valoarea 

totală a ajutorului de minimis, 

de aproximativ 164.000 lei, 

către acei antreprenori care au 

făcut dovada realizării veni-

turilor din activitatea curentă, 

prevăzute în ghidul solicitan-

tului (minimum 30% din 

valoarea tranșei inițiale) și 

angajării a minim 2 persoane. 

Aceste rezultate sunt unele 

importante în contextul eco-

nomic actual, determinat de 

criza sanitară, context în care 

antreprenorii au derulat și de-

rulează activități într-un me-

diu neprielnic, au încercat și, 

de cele mai multe ori, au reușit 

să depășească barierele im-

puse de starea de urgență 

și/sau de alertă, cu sprijin și 

îndrumare atentă din partea 

experților de monitorizare. 

Administratorul schemei de 

antreprenoriat, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, împreună cu partenerul 

Addvances Strategic Solu-

tions SRL, desfășoară acțiuni 

care au ca scop final moni-

torizarea activității între-

prinderilor înființate, inclusiv 

exploatarea și sustenabilitatea 

ideii de afacere, asumată în 

sensul dezvoltării, nu doar al 

supraviețuirii în piață, precum 

și atingerea tuturor rezultate-

lor asumate prin proiect, cu 

acordarea unei atenții deo-

sebite menținerii locurilor de 

muncă, precum și funcțio-

nalității întreprinderilor crea-

te. Obiectivul general al pro-

iectului constă în sprijinirea 

antreprenoriatului și îmbună-

tățirea competențelor antre-

prenoriale la nivel regional, 

pentru a încuraja dezvoltarea 

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). 

16 iulie 2020 
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Șapte decani din cadrul USV 

au câștigat un nou mandat, 

iar două facultăți au con-

ducere nouă 

 

În urma desfășurării concur-

sului pentru selecția decanilor 

facultăților din cadrul Uni-

versității „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), șapte decani 

au primit un nou mandat, iar 

două facultăți au conducere 

nouă. Astfel, decanii conf. 

univ. dr. Camelia Maria 

Cezara Ignătescu, de la 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, prof. univ. dr. 

Petru Ghervan, de la Facul-

tatea de Educației Fizică și 

Sport, prof. univ. dr. ing. 

Mircea Adrian Oroian, de la 

Facultatea de Ingnerie Ali-

mentară, prof. univ. dr. Ilie 

Muscă, de la Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Meca-

tronică și Management, conf. 

univ. dr. Luminița Elena 

Turcu, de la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării, prof. univ. dr. Carmen 

Eugenia Năstase, de la Facul-

tatea de Științe Economice și 

Administrație Publică și conf. 

univ. dr. Adina Aurora Acolo-

meischi, de la Facultatea de 

Științe ale Educației, au câș-

tigat concursul și au obținut un 

nou mandat. La Facultatea de 

Silvicultură, șef lucrări dr. 

Ciprian Palaghianu, prodecan 

până de curând, este câș-

tigătorul concursului și va fi 

noul decan, iar la Facultatea de 

Istorie și Geografie conf. univ. 

dr. Florin Pintescu îi va lua 

locul prof. univ. dr. Vasile 

Efros. În ceea ce privește 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor, 

a fost nevoie de aprobarea 

unui nou calendar de concurs, 

în lipsa numărului suficient de 

candidați. Singurul care și-a 

depus, în primă instanță, 

candidatura pentru ocuparea 

postului de decan este prof. 

univ. Laurențiu Dan Milici, 

actualmente prodecan. Însă, 

potrivit procedurii de orga-

nizare a concursului, cel puțin 

doi candidați trebuie să fie 

avizați de Consiliul Facultății 

pentru a putea fi organizat 

concursul. Candidații la con-

cursul pentru selecția deca-

nului unei facultăți au fost 

evaluați de fiecare membru al 

comisiei de concurs pe baza 

calității planului managerial, a 

compatibilității planului ma-

nagerial al candidatului cu 

planul managerial al Recto-

rului, a cunoștințelor privind 

legislația specifică (Carta 

USV, Legea Educației Na-

ționale, Metodologia de eva-

luare externă a ARACIS, Pla-

nul managerial al Rectorului). 

Criterii de evaluare au fost și 

modul de relaționare și de 

comunicare și componența 

echipei propuse pentru con-

ducerea facultății. 

 

Noi programe de studiu în 

oferta educațională a USV 

 

Consiliul ARACIS a decis 

autorizarea provizorie a trei 

noi programe de studiu de 

licență la Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

(USV), care vor fi incluse în 

oferta educațională începând 

cu sesiunea de admitere 

septembrie 2020. Astfel, vii-

torii candidați au putut opta și 

pentru următoarele programe: 

Autovehicule rutiere, în cadrul 

Facultății de Inginerie Me-

canică, Mecatronică și Ma-

nagement, învățământ cu frec-

vență, cu o capacitate de 

școlarizare de 50 studenți/an, 

Limba și literatura engleză - 

Limba și literatura modernă 

(spaniolă, italiană), în cadrul 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării, învățământ 

cu frecvență, cu o capacitate 

de școlarizare de 60 stu-

denți/an, și Rețele și software 

de telecomunicații, în cadrul 

Facultății de Inginerie Electri-

că și Știința Calculatoarelor, 

învățământ cu frecvență, cu o 

capacitate de școlarizare de 50 

studenți/an. Reamintim faptul 

că, în sesiunea de admitere 

care tocmai s-a încheiat, USV 

a oferit candidaților șansa de a 

se înscrie, pe lângă pro-

gramele tradiționale, la nu mai 

puțin de 9 programe de studiu 

noi, pentru ciclurile licență și 

masterat: Echipamente și sis-

teme de comandă și control 

pentru autovehicule (licență), 

program gestionat împreună 

de Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calcula-

toarelor și Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatro-

nică și Management; Echi-

pamente și sisteme medicale 

(licență), în cadrul partene-

riatului dintre Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, Facultatea de 

Mecanică, Mecatronică și Ma-

nagement și Departamentul de 

Sănătate și Dezvoltare Uma-

nă; Energetică și tehnologii 

informatice (licență), la 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor; 

Media digitală (licență), în 

cadrul Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării; Re-

surse umane (licență, 50 de 

studenți), la Facultatea de Isto-

rie și Geografie; Științe 

gastronomice (licență), la 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară; Drept penal și 

criminalistică (masterat), în 
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cadrul Facultății de Drept și 

Științe Administrative; Glo-

balizare și diplomație econo-

mică (masterat profesional), la 

Facultatea de Științe Econo-

mice și Administrație Publică, 

și Securitate cibernetică 

(masterat profesional), la 

Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calcu-

latoarelor. Deschiderea aces-

tor programe de studiu noi, 

pentru care înscrierile vor fi 

posibile și în sesiunea septem-

brie, certifică preocuparea 

constantă a Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

pentru o dezvoltare dinamică, 

în directă corelație cu cerințele 

unei piețe a muncii com-

petitive, în transformare acce-

lerată, adaptată paradigmelor 

economice, sociale și educa-

ționale ale secolului XXI. 

Peste 3000 de noi studenți la 

USV 

 

În sesiunea de admitere care 

tocmai s-a încheiat, progra-

mele de studii ale Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

au fost alese de 3061 de 

candidați. Eforturile făcute 

constant în direcția diver-

sificării programelor de studii, 

a atragerii unei resurse umane 

competente și a dezvoltării ba-

zei materiale s-au concretizat 

în creșterea atractivității 

ofertei educaționale a USV.  

Concret, numărul de candidați 

înmatriculați la programele de 

licență (învățământ cu frec-

vență, studenți români) este cu 

13% mai mare față de ad-

miterea din iulie 2019 și cu 

32% mai mare față de 

admiterea din iulie 2018. De 

fapt, suntem în al cincilea an 

consecutiv de creștere a 

numărului de studenți la USV. 

Celor 1990 de candidați ro-

mâni înmatriculați la pro-

gramele de licență și celor 797 

înmatriculați la masterat li se 

adaugă, ca în ultimii ani, un 

număr consistent de candidați 

români de pretutindeni și 

cetățeni străini, 200, la ciclul 

de licență, și 74, la programele 

de masterat. Îmbucurător este 

faptul că, la mai multe pro-

grame de studiu, toate locurile 

scoase la concurs, însemnând 

întreaga capacitate ARACIS 

plus 10% locuri destinate can-

didaților cu domiciliul în 

străinătate,  au fost ocupate din 

această sesiune. Este vorba 

despre programele de licență: 

Poliție locală, Drept, Balneo-

fiziokinetoterapie și recupe-

rare, Asistență medicală ge-

nerală, Educație fizică și sport, 

Pedagogia învăţământului pri-

mar şi preşcolar, Psihologie și 

Administrație publică (ID) și 

despre programele de mas-

terat: Management şi adminis-

traţie europeană, Kinetoprofi-

laxie, recuperare și modelare 

corporală, Managementul ins-

tituţiilor educaţionale și Con-

siliere şcolară şi educaţie emo-

ţională. Având în vedere con-

textul generat de epidemie, 

rezultatele finale dovedesc 

atât atractivitatea programelor 

de studiu oferite de Univer-

sitatea suceveană, cât și faptul 

că USV a reușit să organizeze 

un proces de admitere în con-

diții de maximă siguranță 

sanitară. Următoarea sesiune 

de admitere se va desfășura în 

perioada 7-15 septembrie, 

pentru locurile rămase dis-

ponibile la licență, masterat și 

doctorat. Pentru cele 14 do-

menii de doctorat care or-

ganizează concursul de 

admitere în sesiunea sep-

tembrie, perioada de înscriere 

va fi 7 – 11 septembrie. Oferta 

USV pentru viitoarea sesiune 

de admitere conține un total de 

33 de locuri (dintre care 17 cu 

bursă, pentru forma de în-

văţământ cu frecvenţă, şi 16 

fără bursă, pentru forma de 

învăţământ cu frecvenţă şi cu 

frecvenţă redusă). Alte 11 

locuri sunt destinate etnicilor 

români de pretutindeni (7 din-

tre acestea fiind cu bursă), la 

care se mai  

adaugă 79 de locuri cu taxă.  

 

„Casele vechi fac parte din 

vraja Bucovinei” 

 

 

Conf. univ. dr. Carmen Cha-

șovschi, directorul Centrului 

de Resurse și Cercetare în 

Turism de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, are o experiență ce 

acoperă domenii diverse, 

spații culturale foarte diferite 

și expertiză în înțelegerea și 

promovarea turismului. Ab-

solventă de Turism şi Servicii, 

într-o perioadă în care 

călătoriile se puteau rezuma 

strict la spațiul românesc, mai 

multe burse, după 1989, la 

Viena și München, dar și în 

Japonia, locuri în care a înțeles 

mecanismele cele mai fine ale 

domeniului turismului și 

ecoturismului, doctorat în ma-

nagementul resurselor umane 
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și un domeniu în care s-a 

perfecționat continuu – ma-

nagementul turismului. Am 

discutat, în acest interviu, 

despre strădaniile sale pentru 

păstrarea armoniei între vechi 

și nou în satele din Bucovina 

și pentru integrarea corectă a 

culturii tradiționale în stra-

tegiile turistice ale zonei. 

Dintre numeroasele proiecte, 

cel mai interesant atât prin 

latura de salvgardare a 

patrimoniului construit, cât 

mai ales prin latura sa 

educațională, l-ați iniţiat în 

2011 şi derulat cu studenţii de 

la Facultatea de Științe 

Economice și Administrație 

Publică din Suceava: 

„Salvează Satul Bucovinean. 

Adoptă o casă!” Cum s-a 

înfiripat proiectul acesta? 

Ideea s-a născut în 2009, după 

o perioadă în care am lucrat în 

Transilvania pentru un proiect 

al guvernului german în 

România, care avea drept scop 

protejarea peisajului cultural 

al satului transilvănean. 

Atunci am realizat pentru 

prima dată că, de fapt, în 

Bucovina și Maramureș si-

tuația era mult mai gravă decât 

în Transilvania: ambele des-

tinații, renumite pentru auten-

ticitate, cultură tradițională, se 

confruntau cu schimbări 

majore în peisajul construit, cu 

deteriorarea rapidă a acestuia. 

Dacă în satele săsești unele 

modificări ale caselor de 

cărămidă erau reversibile, 

casele din Bucovina și 

Maramureș deveneau lemn de 

foc. Din 2010 m-am tot gândit 

la o serie de propuneri de 

conservare a caselor. Din 

păcate, recomandările valabile 

pentru Transilvania nu au fost 

valabile și pentru Bucovina. 

Dacă în Transilvania era vorba 

de schimbări ale fațadelor, ale 

porților de lemn, în Bucovina, 

poluarea arhitecturală era dată 

de construcții noi, cu forme și 

culori atipice, cu volume prea 

mari față de peisajul existent. 

Drept urmare, am făcut echipă 

cu arh. Liliana Cazacu și cu 

Violeta Enea, de la Muzeul 

Bucovinei, și am încercat să 

formulăm propuneri potrivite 

zonei: volume și forme si-

milare cu casele tradiționale 

ale zonei, culori neutre, 

preluarea de elemente deco-

rative specifice. Am lucrat 

circa un an, în timpul nostru 

liber, până când am reușit să 

finalizăm broșura „Satul 

Bucovinean ca Destinație 

Turistică. Cum îl protejăm și 

promovăm”, care conține 

recomandări și pentru cei ce 

vor să construiască, dar și 

pentru autoritățile locale, 

despre cum ar trebui să 

păstreze spațiul public și să îl 

amenajeze de o manieră 

atractivă. În paralel, din 2011, 

am început împreună cu 

studenții o inventariere a 

caselor tradiționale care încă 

mai existau în Bucovina, cu 

documentare în teren (fișă de 

observație, interviu cu 

proprietarii, fotografii). Baza 

noastră de date cu case 

tradiționale din Bucovina a 

crescut de la an la an. În 

prezent, avem circa 400 de 

case documentate. Efortul 

studenților este continuat cu 

ajutorul unei finanțări primite 

în 2018 de la UEFISCDI, 

pentru un proiect numit PORT 

Cultural, în care suntem 

parteneri pentru zona Buco-

vinei cu Institutul Bucovina al 

Academiei Române, cu Fa-

cultatea de Arhitectură a 

Universității Tehnice „Gheor-

ghe Asachi” din Iași și cu 

Institutul de Economie Na-

țională. În acest proiect a fost 

realizată o cercetare mult mai 

aprofundată a peisajului cons-

truit. Casele identificate vor fi 

plasate, împreună cu povestea 

lor, pe o hartă interactivă, iar 

colegii arhitecți vor propune 

10 planuri de reamenajare a 

caselor vechi sau de case noi, 

care vor fi puse la dispoziția 

tuturor primăriilor din 

Bucovina, astfel încât cei care 

vor dori să construiască să nu 

caute modele străine, atipice 

pentru această zonă.  

Ce ați propus dumneavoastră, 

inițiatorii proiectului, din 

punctul de vedere al tehnicilor 

de restaurare? 

Prin campania noastră am 

încercat să transmitem că se 

poate construi fără a dărâma 

casele vechi. Mai toate casele 

au grădini generoase, care ar 

permite plasarea în zona din 

spate a unor construcții noi, 

retrase din frontul de la stradă, 

care să se armonizeze ca 

volum, culoare, regim de 

înălțime cu peisajul existent.  

Recomandăm păstrarea case-

lor vechi pe locul lor, deoarece 

fac parte din peisaj, din vraja 

Bucovinei. Soluții tehnice au 

fost date de Ordinul Arhi-

tecților din România (OAR), 

Filiala Nord-Est, prin grupul 

de lucru „Rural”, în ghidurile 

de arhitectură care au fost 

realizate pentru Bucovina de 

Sud și zona Fălticeni. Acestea 

pot fi descărcate și pot servi 

drept îndrumar pentru res-

ponsabilii de urbanism din 

primării, dar și pentru oricare 

locuitor din mediul rural. 

Câte dintre case au fost 

salvate până acum? 

Dintre toate clădirile iden-

tificate, am reușit să avem 

activități concrete, aplicate, 

doar pentru două obiective: 

Casa Aionițoaie din Putna, pe 

care am reușit să o strămutăm 
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cu ajutorul membrilor co-

munității, și Clădirile Salinei 

din Cacica, care au făcut 

obiectul de studiu a trei şcoli 

de vară la care au lucrat 

studenți de la USV, cu 

arhitecți de la OAR Suceava și 

cu studenți de la Arhitectură. 

Casa Aionițoaie a intrat de 

curând în etapa finală a 

salvării sale - lutuirea 

pereților pe interior. Ați or-

ganizat o clacă de călcat lut, 

ca în vechime, la care a par-

ticipat o parte din comu-

nitatea putneană. Care e po-

vestea acestei case? 

Casa Aionițoaie este o casă 

care a avut noroc, o casă 

specială. A fost găsită, în 

2013, de echipa de studenți 

care a făcut cercetare acolo, și 

îmi amintesc cât de emoționați 

au fost de doamna Aionițoaie, 

care locuia singură și care 

avea pe pereți fotografii trase 

la xerox cu „oamenii mari” din 

Putna. Au documentat po-

vestea casei, au realizat 

fotografii, au reținut dorința 

doamnei ca, după ce ea nu va 

mai fi, casa să devină muzeu. 

Francezul Pascal Garnier, 

stabilit în Putna, a salvat-o. El 

este un apărător al valorilor 

culturale din Putna, înțelegând 

cât de importante sunt pentru 

imaginea comunității și cât de 

interesante sunt pentru turiști. 

A înființat Asociația de Dez-

voltare Locală Putna, știe 

fiecare semn de pe casele 

vechi din Putna, semne care se 

acoperă, pe rând, cu izolațiile 

noi, de polistiren. Poate că 

dacă el nu ar fi existat, Casa 

Aionițoaie ar fi ajuns în alt sat 

sau ar fi fost vândută ca lemn 

de foc. Pascal a găsit bani ca 

să o cumpere și a pus la cale 

mutarea și reamplasarea pe un 

lot din spatele Casei Muzeu 

Bîcu din Putna, o casa soră 

geamănă aproape. În anul 

2018, casa a fost desfăcută cu 

ajutorul voluntarilor și al unei 

echipe din sat. De asemenea, 

am beneficiat și de sprijin 

tehnic de la Muzeul Bu-

covinei, pentru explicarea 

tehnicilor de desfacere, nume-

rotarea bârnelor. O altă grupă 

de voluntari a reconstruit casa 

în 2019. A crescut într-o zi, 

sub ochii noștri. Anul acesta, 

la „Clacă în Bucovina”, s-a 

reușit ungerea cu lut a casei. 

Acum stă cuminte și se usucă 

„până crapă lutul și încolțesc 

semințele din paie”. Așteptăm 

cu nerăbdare fețuitul. Casa va 

fi muzeu și centru de inter-

pretare a tehnicilor de cons-

trucție a caselor tradiționale. 

Pascal a avut ideea să lase 

secțiuni în peretele casei, în 

care să se poată vizualiza 

tehnicile și straturile de 

materiale folosite. „Nu putem 

conserva autenticitatea, dar 

putem să nu o agresăm prin 

intervenții violente” 

Prinde tot mai mult contur, în 

ultima vreme, o anumită nos-

talgie, la nivelul discursului 

public, dar și în obiceiurile 

comportamentale, legată de 

lumea satului de odinioară. 

Ca specialist în manage-

mentul turismului, cât de im-

portantă vi se pare pentru 

acest domeniu revalorizarea 

lumii vechi, 

recontextualizarea acesteia, 

mai ales a celei din Bucovina, 

și mă refer în special la pa-

trimoniul construit? 

Din păcate, nostalgia asta are 

fațete diferite. În ce privește 

peisajul și elementele sale 

„tradiționale”, lucrurile sunt 

extrem de complicate. Au 

existat multe privațiuni în 

mediul rural, care au generat o 

dinamică specifică, descrisă 

de mulți antropologi români. 

Mult timp locuitorii satelor au 

avut aspirații către „o viață 

mai bună”, dar nu au avut cu 

ce. Acum avem cu ce și vrem 

altfel. Vrem mult, mare și 

modern. Vrem case făloase. 

Am avut de multe ori dispute 

cu antropologii care acceptă și 

îmbrățișează cu o seninătate 

pe care o admir modificarea 

peisajului cultural. Sunt de 

acord cu ei. Dar, dacă dorești 

să valorifici turistic o 

destinație, atunci interven-

ționismul pentru păstrarea 

peisajului construit este ne-

cesar. Fără acest interven-

ţionism, nu ne-am mai fi dorit 

să vedem azi Santorini sau 

satele din Grecia, Franța, 

pentru că nu ar mai fi existat. 

Autenticitatea vinde. Da, e 

adevărat, nu putem conserva 

autenticitatea, dar putem să nu 

o agresăm prin intervenții 

violente, discordante, care să 

deranjeze profund. Armonia 

între vechi și nou este foarte 

importantă. Nu cred în 

înghețarea peisajului, cred în 

reinterpretare și în estetica 

peisajului cultural, care tre-

buie planificată în destinațiile 

turistice, nu lăsată la în-

tâmplare. Ce nu se înțelege 

este că modificările actuale 

sunt ireversibile. Dispariția 

caselor vechi duce la dispariția 

unei părți importante a 

motivației turiștilor de a veni 
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în zonă: atmosfera satului 

tradițional. Odată cu casele 

dispare produsul turistic Bu-

covina, așa cum este cunoscut 

de către turiști și cum este 

conturat în mentalul acestora. 

Dacă oferim doar modernitate 

impersonală, de ce ar trebui să 

bată atâta drum până în nordul 

țării, când pot găsi același 

lucru în alte zone, mai aproape 

de casa lor? Un expert german 

cu care am lucrat spunea că 

trebuie „să vezi, să simți, să 

auzi, să miroși că ești în 

Bucovina”. De asemenea, se 

ajunge la o neconcordanță 

între mesajul promoțional și 

realitatea din teritoriu. Se 

folosesc etichetări de tipul 

„autentic”, „tradiții ca acum 

100 de ani”, „peisaj neatins” 

pentru destinațiile Bucovina și 

Maramureș. Realitatea în 

teren este de multe ori alta, 

cele două zone suferind 

mutații majore începând cu 

anii 2000. Studiile de prin 

2010 arătau că turiștii străini 

doresc cazare în spații 

autentice, dar cu facilități 

sanitare moderne. Românii 

doreau cazare într-o pensiune 

care să arate „ca la oraș, cu 

faianță, gresie, inox”, dar care 

să fie plasată la țară. Din 

fericire, lucrurile s-au schim-

bat și din ce în ce mai mulți 

români aleg structuri de cazare 

ce oferă înnoptare în case 

vechi reamenajate, care au fost 

adaptate într-un mod creativ. 

„Turismul românesc suferă de 

«adamism»; o luăm mereu de 

la capăt” 

Cum putem integra cultura 

tradițională în mod corect 

într-o strategie turistică? 

Ar trebui să îi recunoaștem 

locul între avantajele unice pe 

care le avem, să analizăm cum 

o percepem noi, cum o percep 

turiștii români, cum o percep 

turiștii străini. Ce așteptări și 

motivații au aceștia? Apoi să 

facem propuneri clare, coe-

rente de conservare, pro-

movare, valorificare. Cu ter-

mene clare, indicatori. Din 

păcate, nu suntem foarte buni 

nici la făcut strategii, nici la 

implementarea lor în mod 

consecvent (cu puține excep-

ții), nici la nivel național, nici 

la nivel regional. Cunosc 

destul de bine situația din țară, 

deoarece din 2001 am con-

tribuit la constituirea primelor 

asociații de dezvoltare regio-

nală a turismului, iar din 2008 

am făcut parte din grupul de 

lucru pentru organizațiile de 

management al destinațiilor. 

Cred că în România turismul 

trebuie profesionalizat și lăsat 

pe mâna profesioniștilor. De 

asemenea, turismul românesc 

suferă de „adamism”. O luăm 

mereu de la capăt, ca în 

legenda meșterului Manole. 

O schimbare politică aduce 

adesea schimbarea 

strategiei de turism. Nu 

avem valori asumate la 

nivel de țară, pe care să 

construim un brand, nu 

avem valori asumate la 

nivel de destinații, pe care 

să construim viziune și 

strategii coerente. Pentru a 

produce rezultate pe termen 

lung și pentru a opri 

destinațiile să se autodistrugă, 

turismul trebuie gândit și 

implementat strategic. De 

asemenea, aș spune că 

activismul trebuie să existe nu 

doar la nivel de ONG-uri, ci și 

în instituțiile statului. Trebuie 

să existe o conlucrare deschisă 

între sectorul privat și cel 

public pentru dezvoltarea 

turismului. Au existat zone în 

care acest lucru a fost posibil 

și care au crescut extrem de 

frumos. Nu este o soluție să nu 

facem nimic; această pa-

sivitate se întoarce, în timp, 

împotriva noastră.  

„Bucovina Brunch”, un alt 

proiect pe care l-ați dezvoltat, 

promovează experiențe de tip 

„slow travel”. Ce potențial 

are acest tip de turism în 

Bucovina?  

De la prima ediție, din 2017, 

„Cacica: Oameni și Sare”, am 

încercat să fie nu doar un 

eveniment gastronomic, ci am 

invitat voluntarii să facă ceva 

pentru comunitate, în cadrul 

unor ateliere de arhitectură, în 

care prietenii de la OAR 

Suceava au făcut relevee la 

Clădirile Salinei, de curățare a 

vechiului cimitir din Cacica, 

în care sunt monumente 

funerare ale primilor coloniști 

germani și polonezi, de 

marcare a unei poteci de 

interpretare. Am continuat la 

Putna, Adâncata și din nou la 

Putna. La Cacica am organizat 

în fiecare an o şcoală de vară, 

care a păstrat numele primei 

ediții și atelierele organizate în 

primul an. Am adăugat unul de 

turism și unul de gastronomie. 

Avem nevoie de evenimente 

de calitate, pentru a aduce 

turiști de calitate. Zona rurală 

a Moldovei se pretează la 

experiențe „slow”, la savu-

rarea în tihnă a naturii, a 

culturii locale, a gastronomiei 
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și la o interacțiune cu oamenii 

locului, care sunt o poveste ei 

înșiși. Acest tip de turism lasă 

banii în zonă, nu turismul de 

tranzit. „Mi-aș dori să vedem 

lucrurile care ar trebui făcute 

ca Bucovina să rămână sau să 

redevină frumoasă” 

Cum ați resimțit până acum 

impactul acestor proiecte la 

nivel de comunitate? 

Cred că reînvierea comunității 

presupune un soi de misio-

narism, animarea oamenilor, a 

valorilor pe care le-au avut și 

le-au pierdut pe parcurs, în 

comunism. Trebuie să reîn-

vățăm să muncim împreună. 

Ni s-a întâmplat să fim într-un 

sat, să muncim și să nu avem 

oameni care să ne vină în 

ajutor. Însă încet, încet, 

lucrurile s-au schimbat și, 

când văd că nu am venit doar 

în treacăt, ci că vrem să lăsăm 

ceva, capătă încredere. Minuni 

se întâmplă mereu. Și pentru 

mine o minune a fost 

participarea localnicilor la 

claca de la Putna, mobilizați 

de Pascal. Și o altă minune 

care m-a umplut de bucurie a 

fost apariția grupurilor de 

inițiativă locală. În Bilca, un 

grup de tineri - Grupul Civic 

„Inițiative pentru Bilca” - se 

întâlnește în fiecare sâmbătă și 

oferă o zi de muncă în folosul 

comunității - au făcut un parc 

cu spații de joacă, au ajutat 

bătrânii în pandemie, acum 

refac acoperișul unei bătrâne. 

O clacă va fi organizată și la 

ei, deoarece doresc să mute o 

casă primită donație și să o 

transforme într-un muzeu al 

satului. Apariția lor a fost ca o 

gură de aer proaspăt; ne-au 

arătat că nu suntem singuri în 

efortul nostru. 

Ca om care înțelege în 

profunzime domeniul turis-

mului și care a făcut și mult 

teren, ce vă doriți pentru 

Bucovina în următorii ani? 

Mi-aș dori cât mai multe 

inițiative similare cu cea a 

tinerilor din Bilca, care au 

făcut minuni pentru comu-

nitate. Mi-aș dori cât mai mulți 

oameni ca Pascal, care să 

strângă sătenii și să le aducă 

aminte că se poate face clacă 

și ridica o casă. Mi-aș dori să 

ne păstrăm simțul realității și, 

atunci când ne uităm pe 

paginile de social media la 

fotografiile mirifice cu Bu-

covina, să nu uităm să privim 

și în jur și să vedem lucrurile 

care trebui făcute ca Bucovina 

să rămână sau să redevină 

frumoasă. Mi-aș dori foarte 

mult ca Bucovina și oamenii ei 

să învețe să prețuiască fiecare 

piatră de mănăstire, casă 

memorială, poartă cioplită, 

casă unsă cu lut, orice martor 

tăcut al istoriei. Și să-și 

reamintească să fie gospodarii 

care se laudă că sunt. Un 

articol de:Otilia Bălinișteanu. 

Sursa: ziarullumina.ro

 

 

Legislație 

 

Legea nr. 103/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind 

luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 583 din 02 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, 

formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea 

proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către 

instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din 

domeniul diplomatic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 03 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 4657/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 

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

Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 06 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 5552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar, 

Consolidarea din data de 07 iulie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 

975 din 08 decembrie 2017. 

 

Decizia nr. 452/2020 asupra admiterii obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 

unic pct. 2 și pct. 6 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 

https://ziarullumina.ro/autor/otilia-balinisteanu.html
https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/interviu/casele-vechi-fac-parte-din-vraja-bucovinei-156418.html
https://lege5.ro/App/Document/gi3denjzgiyq/ordinul-nr-5552-2017-privind-componenta-consiliului-de-etica-si-management-universitar?d=08.12.2017
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privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 598 din 08 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 4655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum 

și a componenței nominale a acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 09 iulie 

2020. 

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării, din 30.06.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

601 din 09 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 4676/2020 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 10 iulie 2020. 

 

Hotărârea nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 627 din 16 iulie 2020. 

 

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020. 

 

Hotărârea nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, 

finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 631 din 17 iulie 2020. 

 

Hotărârea nr. 570/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 641 din 21 iulie 2020. 

 

Hotărârea nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, consolidarea din data de 22 iulie 

2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 16 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 22 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 4714/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și 

dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și 

selecția lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură și 

civilizație românească în universități din străinătate și a Regulamentului privind funcționarea 

Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 673 din 29 iulie 2020. 

 

Ordinul nr. 5076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor de 

limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură și civilizație românească 

în universități din străinătate și a Regulamentului privind funcționarea Corpului lectorilor în 

https://lege5.ro/App/Document/gm3tqobwgeyq/hotararea-nr-553-2020-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-17-iulie-2020-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-s?d=16.07.2020
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cadrul Institutului Limbii Române, consolidarea din data de 30 iulie 2020 are la bază publicarea 

din Monitorul Oficial, Partea I nr. 952 din 29 decembrie 2014. 

 

Regulamentul privind funcționarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române din 

05.12.2014, consolidarea din data de 30 iulie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 952 din 29 decembrie 2014. 

 

Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor de limba română care urmează să predea 

cursuri de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate din 

05.12.2014, consolidarea din data de 30 iulie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 952 din 29 decembrie 2014. 

 

Ordinul nr. 4742/1334/2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în 

vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului școlar/anului universitar 2020-

2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 05 august 2020. 

 

Ordinul nr. 858/2020 privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru 

organizarea și derularea de programe de formare a adulților, „Îmbunătățirea nivelului de 

cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate 

conform SNC și SNCDI ale angajaților”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-

2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți -, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătățirea 

nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor 

identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor 

europene nr. 931/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 04 august 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării 

procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 

România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 31 iulie 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din 

fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în 

contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 06 august 2020. 

 

Hotărârea nr. 642/2020 privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților 

învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 724bis din 

11 august 2020. 

 

Ordinul nr. 4812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și 

funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 13 august 2020. 

 

Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de 

învățământ preuniversitar, din 30.07.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 13 

august 2020. 

 

Hotărârea nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 742 din 14 august 2020. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gqydsnzzhe/ordinul-nr-5076-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-recrutarea-si-selectia-lectorilor-de-limba-romana-care-urmeaza-sa-predea-cursuri-de-limba-literatura-cultura-si-civilizatie-romaneasca-in-uni?d=29.12.2014
https://lege5.ro/App/Document/gqydsnzzhe/ordinul-nr-5076-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-recrutarea-si-selectia-lectorilor-de-limba-romana-care-urmeaza-sa-predea-cursuri-de-limba-literatura-cultura-si-civilizatie-romaneasca-in-uni?d=29.12.2014
https://lege5.ro/App/Document/gqydsobrgq/regulamentul-privind-functionarea-corpului-lectorilor-in-cadrul-institutului-limbii-romane-din-05122014?d=29.12.2014
https://lege5.ro/App/Document/gqydsobrgq/regulamentul-privind-functionarea-corpului-lectorilor-in-cadrul-institutului-limbii-romane-din-05122014?d=29.12.2014
https://lege5.ro/App/Document/gqydsobrga/metodologia-privind-recrutarea-si-selectia-lectorilor-de-limba-romana-care-urmeaza-sa-predea-cursuri-de-limba-literatura-cultura-si-civilizatie-romaneasca-in-universitati-din-strainatate-din-05122014?d=29.12.2014
https://lege5.ro/App/Document/gqydsobrga/metodologia-privind-recrutarea-si-selectia-lectorilor-de-limba-romana-care-urmeaza-sa-predea-cursuri-de-limba-literatura-cultura-si-civilizatie-romaneasca-in-universitati-din-strainatate-din-05122014?d=29.12.2014
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Ordonanța de urgență nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020,modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, Publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 751 din 18 august 2020. 

 

Legea nr. 187/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 20 august 2020. 

 

Legea nr. 184/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 20 august 2020. 

 

Ordinul nr. 780/1432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi 

respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer 

liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru 

reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea 

desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimația activităților 

sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli 

de fitness și aerobic, consolidarea din data de 26 august 2020 are la bază publicarea din Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 757 din 19 august 2020. 

 

Ordinul nr. 978/1442/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și 

sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1.432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind 

condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării 

sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către 

sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber 

din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță 

și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării 

activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic din 20 august 2020, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 21 august 2020. 

 

Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 

privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către 

bugetul general consolidat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 21 august 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 21 august 2020. 

 

Ordinul nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de 

abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la 

nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența 

plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 27 

august 2020. 

 

Metodologia privind soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate 

sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de 

doctorat, din 17.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 27 august 2020. 

 

Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat, din 17.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 783 din 27 august 2020. 

 

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

din 17.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 27 august 2020. 
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Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 787 din 28 august 2020. 

 

Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea 

copiilor și tinerilor, din 25.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 28 august 

2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 81/9 iulie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

acordarea burselor și a altor forme de sprijin material (R53). 

 

Hotărârea nr. 82/9 iulie 2020 cu privire la completarea Anexei Hotărârii Senatului USV nr. 99 

din 14.09.2017 privind aprobarea cuantumurilor minime și maxime ale burselor acordate 

studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 83/9 iulie 2020 cu privire la modificarea Anexei 2 a  Regulamentului cadru privind 

activitatea profesională a studenților (R05). 

 

Hotărârea nr. 84/9 iulie 2020 cu privire la aprobarea Metodologiei cadru pentru recunoaşterea 

parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale. 

 

Hotărârea nr. 85/9 iulie 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 

Administrație publică, din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 86/27 iulie 2020 cu privire la înlocuirea unor studenți reprezentanți în Senatul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 87/27 iulie 2020 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2019-

2020. 

 

Hotărârea nr. 88/27 iulie 2020 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului pentru acordarea 

gradației de merit (R16). 

 

Hotărârea nr. 89/27 iulie 2020 cu privire la validarea propunerilor Comisiei de selecţie a decanilor 

facultăţilor din structura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 90/27 iulie 2020 de aprobare a modificării a Hotărârii Senatului USV nr. 116/2016 

cu privire la validarea reprezentanților corpului profesoral în Comisia pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 91/27 iulie 2020 cu privire la aprobarea numirii domnului conf. univ. dr. Florin 

Clinovschi ca membru în corpul propriu de evaluatori ai Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității din cadrul USV  și a numirii studentului Ionuț Girigan ca membru în Comisia de Evaluare 

și Asigurare a Calității.  

 

Hotărârea nr. 92/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Adrian Graur, pentru anul universitar 2020 – 2021. 
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Hotărârea nr. 93/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Ștefan Gheorghe Pentiuc, pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 94/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei conf. univ. 

dr. ing. Mariana Graur, pentru anul universitar 2020 - 2021. 

 

Hotărârea nr. 95/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei șef de lucrări 

dr. Doina Elena Ganea, pentru anul universitar 2020 – 2021. 

 

Hotărârea nr. 96/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei prof. univ. 

dr. ing. Sonia Amariei, pentru anul universitar 2020-2021.  

 

Hotărârea nr. 97/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe Gutt, pentru anul universitar 2020-2021.  

 

Hotărârea nr. 98/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Radu Leontie Cenușă, pentru anul universitar 2020-2021.  

 

Hotărârea nr. 99/27 iulie 2020 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Dumitru Amarandei, pentru anul universitar 2020-2021.  

 

Hotărârea nr. 100/27 iulie 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 

Calculatoare, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.  

 

Hotărârea nr. 101/27 iulie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare internă 

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

din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării.  

 

Hotărârea nr. 102/10 august 2020 cu privire la aprobarea propunerilor decanilor de numire a 

prodecanilor, pentru mandatul 2020-2024 și de aprobare a derogării de la termenul prevăzut în 

art. 54 alin. (2) din Metodologia privind organizarea referendumului universitar, 

alegerea/numirea structurilor și funcțiilor de conducere pentru numirea celui de-al doilea 

prodecan de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 103/10 august 2020 privind aprobarea cererii de afiliere a doamnei profesor univ. 

dr. Aurora CIUCA la Școala Doctorală a Facultății de Drept a Universității „Titu Maiorescu” din 

București. 

 

Hotărârea nr. 104/26 august 2020 cu privire la aprobarea modificării calendarului stabilit în 

metodologia specifică privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, 

pentru anul universitar 2019-2020, în cadrul Facultății de Istorie și Geografie. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 63/ 7 iulie 2020 cu privire la modificarea Calendarului pentru concursul public de 

ocupare a funcției de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat și a modalității de 

desfășurare a concursului. 
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Hotărârea nr. 64/ 7 iulie 2020 cu privire la modificarea 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. 65/ 7 iulie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a concursului 

pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz. 28, din statul de funcții al departamentului de 

Calculatoare, vacant pe perioadă determinată, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 66/ 7 iulie 2020 cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul universitar 2020 – 2021. 

 

Hotărârea nr. 67/ 7 iulie 2020 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr. 68/ 14 iulie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de admitere la studii 

postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea iulie 2020, și a numărului de locuri scoase la 

concurs la domeniul Calculatoare și tehnologia informației. 

 

Hotărârea nr. 69/ 14 iulie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a concursului 

pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz. 25, din statul de funcții al departamentului de 

Științe ale Educației, vacant pe perioadă determinată, în cadrul Facultății de Științe ale Educației 

 

Hotărârea nr. 70/ 14 iulie 2020 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr 25 din 17 martie 2020. 

 

Hotărârea nr. 71/ 21 iulie 2020 cu privire la aprobarea notei conceptuale nr. 347 STI/ 17.06.2020  

Extindere și reabilitare Corp J. 

 

Hotărârea nr. 72/ 21 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului pentru contractul de studii 

postdoctorale de cercetare avansată, valabil începând cu anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 73/ 28 iulie 2020 cu privire la încadrarea  în cazuri de forță majoră a mobilităților 

studenților Erasmus+ incoming și outgoing – semestrul II al anului universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 74/ 28 iulie 2020 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr. 75/ 28 iulie 2020 cu privire la prelungirea perioadei de înmatriculare la Facultatea 

de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, 

studii universitare de licență 2020 sesiunea iulie 2020. 

 

Hotărârea nr. 76/28 iulie 2020 cu privire la aprobarea criteriilor de reținere a unor garanții 

angajaților USV cu atribuții de gestionar. 

 

Hotărârea nr.77 /28 iulie 2020 cu privire la actualizarea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență (IF) și pentru studii universitare de masterat, începând cu 3 august 2020, 

pentru concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 78/19 august 2020 aprobarea repartizării locurilor pentru Românii de pretutindeni 

la programele de studii de licență și masterat, sesiunea de admitere septembrie 2020. 
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