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Discipline transversale pen-

tru studenții USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, alături de alte 

trei universități din România 

(Universitatea de Vest din Ti-

mișoara, Universitatea „Con-

stantin Brâncuși” din Târgu 

Jiu și Universitatea „Eftimie 

Murgu” din Reșița), va im-

plementa, în anul universitar 

2020 – 2021, un set de cursuri 

transversale pentru studenți, 

menite să-i ajute pe aceștia în 

tranziția mai ușoară spre piața 

muncii și recuperarea după 

pandemia de coronavirus. Dis-

ciplinele propuse sunt facul-

tative, gratuite și oferă 

tinerilor competențe transver-

sale (sau transferabile), care 

prezintă relevanță pentru acti-

vitățile și ocupațiile vizate de 

studenți și care vin să com-

pleteze competențele cuprinse 

în planurile de învățământ din 

universitățile menționate. A-

ceste competențe sunt ne-

cesare într-un anumit context 

sau pentru stăpânirea unei 

situaţii/probleme şi care pot fi 

transferate în alt context. În-

cepând cu anul universitar 

2020 – 2021, studenții de la 

cursurile de licență și masterat 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava vor 

avea posibilitatea să își for-

meze competențe transversale 

participând, în cadrul proiec-

tului european Împreună uni-

versități și angajatori. Un sis-

tem integrat de programe edu-

caționale inovative (POCU 

121030), la următoarele cur-

suri: Munca în echipă (sem. I); 

Tehnologii multimedia (sem. 

I); Gândire critică (sem. I); 

Gestionarea eșecului (sem. I); 

Comunicare eficientă (sem. 

II); Stimularea creativității 

(sem. II). De asemenea, stu-

denții vor putea beneficia în 

cadrul proiectului și de alte 

activități, precum: Stagii na-

ționale de bune practice; 

Sesiune de consiliere pentru 

carieră; Sesiuni de consiliere 

pentru dezvoltarea tehnicilor 

de învățare; Workshop-ul an-

gajatorului; Cursuri magistra-

le ale personalităților. „Aceste 

cursuri sunt concepute de spe-

cialiști la nivel național și 

internațional și vor fi imple-

mentate de cadre didactice din 

universitatea noastră. Sperăm 

ca în anul universitar 2020 – 

2021 să promoveze măcar 

unul din cursurile propuse un 

număr de 250 de studenți ai 

Universității din Suceava”, a 

declarat coordonatorul proiec-

tului în USV, prof. dr. ing. L. 

Dan Milici. 

 

USV, pe podiumul primei 

ediții a competiției Enterprise 

Challenge Summer School 

2020 

 

JA România – A member of 

JA Worldwide a organizat 

prima ediție online a com-

petiției Enterprise Challenge 

Summer School 2020, la care 

au participat 71 de elevi și 

studenți de la 25 de licee și 8 

universități. Matei Georgiana, 

de la programul de studii 

Controlul și Expertiza Pro-

duselor Alimentare, anul IV 

(Facultatea de Inginerie Ali-

mentară, USV), a făcut parte 

din echipa Young Challen-

gers, alături de Cristina Ga-

briela Amza, de la Colegiul 

Național „Gheorghe Țițeica” 

din Drobeta-Turnu-Severin, 

Tudor Huza, de la Liceul 

Teoretic „Aurel Lazăr” din 

Oradea, Mina-Cristina 

Cojocaru, de la Liceul 

Teoretic „Dimitrie Cantemir” 

din Iași și Emma Ștefania 

Enache, de la Colegiul Na-

țional „Gheorghe Munteanu 

Murgoci” din Brăila. Echipa 

Young Challengers a pre-

zentat în cadrul competiției o 

aplicație universală, un 

agregator de mai multe ser-

vicii educaționale, printre 

care: bibliotecă virtuală, func-

ționalități de tip „classroom”, 

formare online pentru pro-

fesori și resurse interactive în 

format digital. Juriul com-

petiției a recompensat ideea 

echipei Young Challengers cu 

Premiul I. „Experiența din 

cadrul Enterprise Challenge 

Summer School a fost cu 

adevărat o provocare, deoa-

rece echipele au fost formate 

din persoane cu experiențe și 

viziuni diferite, dar care au 

reușit să ajungă la un numitor 

comun. Echipa noastră, 

Young Challengers, a fost 

formată din 5 membri: Amza 

Gabriela, Cojocaru Mina, 

Enache Emma, Huza Tudor și 

Matei Georgiana, împărțind 

toți un scop comun, acela de a 

rezolva problema decalajului 

digital în România. Fiecare 

sesiune de training ne-a 

învățat lucruri noi sau ne-a 

ajutat să le aprofundăm pe cele 

deja asimilate. A fost o ex-

periență minunată și pentru 

asta vreau să le mulțumesc 

celor de la JA Romania și 

celor de la Citi pentru toate 

lucrurile noi pe care le-am 

dobândit, dar și pentru faptul 

că am învățat să lucrez cu 

oameni pe care înainte de 

această competiție nu-i întâl-

nisem. Doresc să le mul-

țumesc și colegilor de echipă 

pentru implicare și pentru 

modul în care am colaborat. 

Evenimente  

2 iunie 2020 
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Felicitări tuturor pentru ideile 

și soluțiile minunate.”, a rela-

tat Loredana-Georgiana Ma-

tei. Competiția Enterprise 

Challenge Summer School 

urmărește implicarea tinerilor 

în lumea inovației în afaceri, 

combinând gândirea 

antreprenorială cu economia, 

știința și tehnologia. Astfel, 

elevii și studenții își dezvoltă 

abilitățile de comunicare, 

muncă în echipă, creativitate, 

cercetare etc., dar și o mai 

bună înțelegere a modului în 

care tehnologia, gândirea 

inovatoare, comportamentul 

responsabil față de resurse, 

înțelegerea în ansamblu a unei 

situații și modul economic de 

abordare a problemelor pot 

contribui la bunăstarea unei 

comunități. 

Masă Rotundă „Meseria de 

Traducător” (ediţia a treia) 

 

Cea de a treia ediţie a mesei 

rotunde intitulate „Meseria de 

Traducător”, în format on-

line, a fost organizată pentru 

studenții din anul I în cadrul 

proiectului ROSE MIRAGES 

FLSC, coordonat de conf. 

univ. dr. Simona-Aida Mano-

lache Acest eveniment se îns-

crie într-o serie de întâlniri 

dedicate meseriilor pe care le 

pot practica absolvenții studi-

ilor de litere şi care au ca 

invitaţi specialişti din dome-

niul presei, al editării şi 

difuzării de carte, al educaţiei 

şi, desigur, al traducerii. La 

masa rotundă, moderată de 

conf. univ. dr. Daniela Hăisan 

şi conf. univ. dr. Raluca-

Nicoleta Balaţchi, studenţii de 

la specializările Franceză-

Engleză /Italiană/ Spaniolă/ 

Germană şi Română-Fran-

ceză, prezenţi la întâlnirea 

electronică, au beneficiat de 

participarea doamnei Mari-

nela Racolţa (Popovici), tra-

ducător freelancer de limba 

engleză şi franceză şi doc-

torand în traductologie la 

USV, şi a lector univ. dr. Dan-

Nicolae Popescu, traducător 

de literatură şi de ştiinţe 

umaniste (pentru edituri de 

prestigiu ca Humanitas, Ne-

mira, Institutul European). 

Distanţa fizică dintre tra-

ducători şi public nu a re-

prezentat o piedică în calea 

comunicării, evenimentul de-

monstrând încă o dată că 

traducătorul, veritabil liant 

între limba-cultură sursă şi 

limba-cultură ţintă, găseşte 

întotdeauna cele mai potrivite 

strategii de a construi punţi, de 

a elimina bariere, de a umple 

goluri şi de a anihila distanţele 

de orice fel (terminologice, 

culturale, stilistice...). Invitaţii 

au captivat publicul prin 

relatări pline de căldură şi de 

entuziasm despre diversele 

etape, provocări, dileme şi 

atuuri ale carierei de tra-

ducător, punând în lumină 

complexitatea actului tradu-

cerii atât literară cât şi tehnică, 

propunând inclusiv direcţii de 

abordare pentru politicile 

lingvistice care ar putea sta la 

baza promovării unei culturi 

prin traducere. 

www.litere.usv.ro/rose 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, mem-

bră a consorțiului univer-

sitar NEOLAiA  

 

La începutul acestui an, la 

Praga, în cadrul unei reuniuni 

care a avut scopul de a dez-

volta un proiect academic, 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV),  împreună cu alți cinci 

rectori ai unor universități 

europene, a semnat acordul de 

colaborare pentru propunerea 

de proiect cu titlul NEOLAiA - 

Young Universities Empower-

ing Regionally Rooted 

European Talents. Consorțiul 

este format din universități 

tinere, dinamice, localizate în 

regiuni mici și mijlocii din 

afara metropolelor, care reu-

nesc peste 80.000 de studenți 

și 4.400 de cercetători și mem-

bri ai comunităților academice 

de la Universitatea Bielefeld 

(Germania), Universitatea din 

Creta (Grecia), Universitatea 

Jaén (Spania), Universitatea 

Ostrava (Republica Cehă), 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (România) și 

Colegiul de Stat Siauliai  

(Lituania). În cadrul consor-

țiului, USV propune să faci-

liteze accesul studenților 

suceveni la mobilități de for-

mare și cercetare în cadrul 

universităților partenere, să 

dezvolte programe cu diplomă 

dublă, să implementeze pa-

chete de dezvoltare antrepre-

norială, să întărească perfor-

manța înregistrată în cercetare 

și educație. Viziunea consor-

țiului universitar NEOLAiA 

este concepută în jurul ideii de 

a atinge obiective ambițioase, 

proiectate până în 2030, atunci 

când fiecare instituție parte-

neră se va putea prezenta ca o 

2 iunie 2020 
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universitate europeană puter-

nică, integrată, reprezentând 

un element principal al va-

lorilor europene și al educației 

de înaltă calitate pentru toate 

regiunile universitare membre 

și care să contribuie substan-

țial la dezvoltarea comunității 

europene, precum și la 

creșterea nivelului mondial de 

cunoștințe. În atingerea obiec-

tivelor, membrii consorțiului 

își propun: să responsabilizeze 

cetățenii  pentru a preveni 

populismul; să adopte o stra-

tegie incluzivă pentru a des-

coperi talente ascunse; să 

încurajeze digitalizarea pentru 

a conecta Europa; să apere 

democrația pentru îmbunătă-

țirea bunăstării; să manifeste 

curajul necesar pentru a 

controla provocările și mega-

tendințele globale. Din dele-

gația USV, care a participat la 

programul reuniunii de la 

Praga, a făcut parte rectorul 

USV,  prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, coordonatorul 

Serviciului de Relații Inter-

naționale și Afaceri Europene 

din cadrul USV, conf. univ. dr. 

Carmen Chașovschi, și drd. 

Anamaria Bucaciuc. Aplicația 

NEOLAiA - Young Univer-

sities Empowering Regionally 

Rooted European Talents a 

fost depusă în luna februarie, 

în cadrul competiției de 

proiecte Erasmus+, organizată 

de Comisia Europeană, prin 

intermediul Agenției Execu-

tive pentru Educație, Audio-

vizual și Cultură. În prezent, 

se află în proces de evaluare, 

timp în care consorțiul lu-

crează, planificând viitoare 

acțiuni și făcând schimb de 

bune practici privind gestio-

narea provocărilor actuale.  

 

Cadet INOVA 2020 

 

Studenți si tineri cercetători în 

proiecte postdoctorale ai Fa-

cultății de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor 

(FIESC) din USV au par-

ticipat la cea de a cincea ediție 

a Salonului Internațional al 

Inovării și Cercetării Știin-

țifice Studențești Cadet 

INOVA 2020, manifestare 

organizată de Academia For-

țelor Terestre „Nicolae Băl-

cescu” din Sibiu, alături de 

Forumul Inventatorilor Ro-

mâni și Asociația Generală a 

Inginerilor din România.  

Tinerii suceveni au obținut 

următoarele rezultate: Premiul 

Societăților Comerciale „Ca-

det INOVA’20” pentru in-

venția Vibromotor, autori 

Oana Vasilica Grosu, Eusebiu 

Vasile Toader, Dumitru Cer-

nuşcă, Mihaela Poienar; Pre-

miul Asociației Române 

pentru Tehnologii Alternative, 

Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, pentru invenția 

Sistem automat de control, au-

tori Anna Sabadaş, Alexei 

Pianîh, Mihaela Poienar, Mar-

cel Pocriş; Medalie de argint 

pentru invenția Termocuplă, 

autori Dumitru Cernuşcă, Oa-

na Vasilica Grosu, Eusebiu 

Vasile Toader, Mihaela Poie-

nar. „Deși trecem printr-o 

perioadă dificilă, activitatea 

de cercetare continuă în Uni-

versitatea din Suceava, cu 

respectarea condițiilor impuse 

de pandemie, iar rezultatele nu 

se lasă așteptate”, a precizat 

coordonatorul Laboratorului 

de inventică și transfer tehno-

logic al USV, prof. dr. ing. L. 

Dan Milici. 

 

Nouă programe de studiu 

noi la USV 

 

Consiliul ARACIS a decis 

funcționarea a 7 noi programe 

de studii, 5 de licență și 2 de 

masterat. Recunoscută pentru 

de capacitatea de a se adapta la 

cerințele noii piețe a muncii și 

pentru dezvoltarea dinamică, 

politica USV de a-și actualiza 

oferta educațională în funcție 

de cererea de pe piața muncii 

se vede astfel, prin autorizarea 

programelor noi de licență și 

19 iunie 2020 
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prin acreditarea celor de 

masterat, validată și confir-

mată. În fapt, dacă avem în 

vedere că alte două programe 

au fost autorizate în ședințele 

ARACIS din lunile anterioare, 

avem de-a face cu o veritabilă 

schimbare la față a USV. 

Programelor tradiționale li se 

alătură programe noi, pentru o 

nouă generație de studenți. 

Noile programe de licență sau 

de masterat, autorizate sau 

acreditate, aparțin mai multor 

facultăți ale USV, unele dintre 

ele, cu caracter interdis-

ciplinar, fiind coordonate de 

mai multe facultăți și 

departamente și implicând 

competențe multiple. Astfel, 

în domeniul Științe ingi-

nerești, viitorii studenți vor 

putea opta pentru: programul 

Echipamente și sisteme medi-

cale (licență), autorizat să 

funcționeze cu 60 de studenți; 

Echipamente și sisteme de 

comandă și control pentru 

autovehicule (licență, 50 de 

studenți); Științe gastro-

nomice (licență, 50 de stu-

denți); Energetică și tehno-

logii informatice (licență, 60 

de studenți); Securitate ciber-

netică (masterat profesional). 

În domeniul Științe socio-

umane, programele nou apă-

rute în oferta USV sunt: 

Resurse umane (licență, 50 de 

studenți) și Globalizare și 

diplomație economică (maste-

rat profesional). Anterior, au 

fost autorizate să funcționeze 

alte două programe: Media 

digitală, în cadrul Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării, și programul de maste-

rat Drept penal și crimi-

nalistică, în cadrul Facultății 

de Drept și Științe Admi-

nistrative. De remarcat că 

programul Științe gastrono-

mice este primul la nivel na-

țional, specialiștii de la USV 

consultând programe similare 

de succes din Europa. De ase-

menea, specializarea Echipa-

mente și sisteme de comandă 

și control pentru autovehicule 

este unică la nivelul insti-

tuțiilor de învățământ superior 

de stat civile din România, iar 

programul Media digitală 

inițiat la Suceava mai func-

ționează doar la două uni-

versități. USV estimează că, în 

sesiunea de Admitere septem-

brie 2020, oferta educațională 

se va îmbogăți cu programele 

de licență Tehnică dentară 

(domeniul Sănătate) și Auto-

vehicule rutiere (domeniul 

Științe inginerești) și pro-

gramul de masterat Nutriție și 

recuperare medicală (do-

meniul Sănătate). 

 

INTARG, ediția a XIII-a  

 

În luna iunie, în Polonia, s-a 

desfășurat cea de-a XIII-a 

ediție a Salonului Internațio-

nal al Inventicii și Inovării 

INTARG, sub auspiciile Mi-

nisterului Cercetării și Minis-

terului Economiei și Dezvol-

tării. Manifestarea a reunit 

invenții din peste 70 de insti-

tute de cercetare, universități 

și firme, din 15 țări, jurizarea 

desfășurându-se online. Ro-

mânia a fost reprezentată de 

Forumul Inventatorilor Ro-

mâni, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV) 

și Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Ve-

terinară din București. Studen-

ții, cercetătorii și cadrele di-

dactice din universitatea suce-

veană (Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoa-

relor), au participat cu 4 

lucrări, obținând următoarele 

rezultate: Medalie de aur 

pentru Device for continuous 

skeletal traction, autori: Ce-

nușă Mihai, Poienar Mihaela, 

Milici Laurențiu, Rață Mihai, 

Irimia Daniela, Pentiuc Radu-

Dumitru, Lupu Elena, 

Afanasov Ciprian; Medalie de 

aur pentru Automatic ice 

remover device for aerial 

power lines, autori: Cenușă 

Mihai, Poienar Mihaela, Mi-

lici Laurențiu-Dan, Graur 

Adrian, Ungureanu Constan-

tin, Atănăsoae Pavel, Bobric 

Crenguța-Elena, Popa Cezar-

Dumitru; Medalie de aur 

pentru System for monitoring 

the activity of a person in the 

office, autori: Milici Lau-

rențiu-Dan, Poienar Mihaela, 

Nițan Ilie, Ungureanu Con-

stantin, Grosu Oana, Pocriș 

Marcel, Toader V. Eusebiu, 

Medrihan Nicolae; Medalie de 

argint pentru Automatic 

command control system, au-

tori: TOader V. Eusebiu, 

Poienar Mihaela, Milici Ma-

riana Rodica, Rață Gabriela, 

Prodan Cristina, Vlad Valen-

tin, Nițan Ilie, Ungureanu 

Constantin. „Activitățile de 

cercetare și inventică din 

Universitate s-au desfășurat în 

condiții normale pe întreaga 

perioadă a acestui an, cu 

respectarea unor condiții care 

să asigure siguranța celor 

implicați. Am încurajat și spri-

jinit mereu studenții care 

doresc să-și dezvolte abili-

tățile de inventator și să-și 

pună în valoare potențialul 

creativ, punându-le la dispo-

ziție infrastructura necesară 

lucrului de la distanță”, a 

precizat șef lucrări dr. ing. 

Constantin Ungureanu, coor-

donatorul grupului din USV. 

 

30 iunie 2020 
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Legislație 

Ordinul nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 

7 alin. (11), art. 561 și ale pct. 61 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind 

violența psihologică – bullying, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 10 iunie 2020. 

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 și ale pct. 61 din anexa 

la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică - bullying, din 27.05.2020, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 10 iunie 2020. 

 

Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 16 iunie 2020. 

 

Ordinul nr. 4524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master 

didactic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 19 iunie 2020. 

 

Ordinul nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 

domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 19 iunie 2020. 

 

Ordinul nr. 4544/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării 

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

pentru cetățenii străini, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 24 iunie 2020. 

 

Ordinul nr. 4523/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a 

acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfășurării în România de activități de 

cercetare-dezvoltare-inovare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 25 iunie 2020. 

 

Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii 

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

12.06.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 25 iunie 2020. 

 

Ordinul nr. 4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 29 iunie 2020. 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare, din 23.06.2020, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 564 din 29 iunie 2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 80/4 iunie 2020 cu privire la aprobarea modificării și completării criteriilor 

specifice privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere în ciclurile de studii 

universitare de licență, masterat, doctorat şi conversie profesională, anexe ale Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10), aprobate prin Hotărârea 

Senatului USV nr. 127/2019. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 52 / 2 iunie 2020 cu privire la aprobarea listei studenților selectați și a rezervelor 

pentru a participa la mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+, Mobilități cu țări 

participante la program (KA103), pentru anul universitar 2020-2021. 
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Hotărârea nr. 53 / 2 iunie 2020 cu privire la aprobarea componenței comisiei de selecție și a 

calendarului de desfășurare a procesului de selecție al studenților Erasmus pentru anul universitar 

2020-2021 (runda 2). 

 

Hotărârea nr. 54 / 9 iunie 2020 cu privire la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare, a 

casieriilor și responsabililor de casierii – Admitere 2020. 

 

Hotărârea nr. 55 / 9 iunie 2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr 51 din 26.05.2020, anexa referitoare la cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență 

– IF – Români de pretutindeni. 

 

Hotărârea nr. 56/ 16 iunie  2020 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

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

 

Hotărârea nr. 57/ 16 iunie  2020  cu privire la aprobarea obiectivului de investiții Creative Hub – 

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

Suceava. 

 

Hotărârea nr. 58/ 16 iunie 2020  cu privire la procentul de locuri de cazare oferite studenților cu 

taxă/ fără taxa. 

 

Hotărârea nr. 59/ 16 iunie  2020  cu privire la schimbarea administratorului SC ASTDUBEL 

SRL. 

 

Hotărârea nr. 60/ 16 iunie  2020 cu privire la înscrierea la programele de studiu Echipamente 

sisteme de comandă și control pentru autovehicule și Echipamente și sisteme medicale. 

 

Hotărârea nr. 61/ 30 iunie  2020  cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 36 din 14.04.2020 referitoare la valoarea actualizată pentru documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) nr. 0103/2018 în vederea realizării proiectului „Modernizarea 

și echiparea infrastructurii educaționale universitare corp E” Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 

Hotărârea nr. 62/ 30 iunie  2020  cu privire la actualizarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr 51 din 26.05.2020 referitoare la cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență (IF), 

pentru studii universitare de masterat și pentru studii universitare de doctorat aferentă concursului 

de admitere pentru anul universitar 2020-2021. 
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