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Erasmus Welcome Day. O 

nouă serie de studenți străini 

la USV 

Reprezentanții Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

au urat bun venit studenților 

străini care vor studia în acest 

semestru la USV, în cadrul 

programului ERAMUS+. 

Evenimentul intitulat Eras-

mus+ Welcome Day este con-

ceput ca o întâlnire de cunoaș-

tere în cadrul căreia studen-

ților străini li se prezintă 

universitatea, atât din punct de 

vedere academic, cât și din 

punct de vedere a infra-

structurii și a posibilităților de 

petrecere a timpului liber, 

precum și programul de acti-

vități menite să le faciliteze 

integrarea în spațiul univer-

sitar sucevean. Totodată, 

studenții au ocazia de a se 

cunoaște între ei și de a se 

familiariza cu colegii lor ro-

mâni (Erasmus Buddy), care îi 

vor asista pe parcursul pro-

cesului de integrare. Într-un 

cadru interactiv, au fost dis-

cutate așteptările și temerile 

studenților străini privind șe-

derea lor în campusul USV și 

in Suceava. De asemenea, stu-

denții au participat la un 

exercițiu în care au trebuit să 

își prezinte țara de unde 

provin, în cadrul unui moment 

special de pe agenda întâlnirii. 

Universitatea suceveană în-

cearcă în fiecare an să îi facă 

pe studenții străini (care vin 

din spații culturale diferite, 

reprezentând națiuni din dife-

rite colțuri ale lumii) să se 

simtă bineveniți și să le 

faciliteze inserția în comu-

nitatea suceveană și în 

comunitatea academică. Eve-

nimentul a fost organizat de 

Serviciul de Relații 

Internaționale și Afaceri Euro-

pene al USV, departament 

care, alături de coordonatorii 

Erasmus+ de la nivelul fa-

cultăților, oferă sprijin și în-

drumare studenților străini, pe 

parcursul șederii acestora la 

Suceava. În acest semestru, 

vor studia la USV nu mai puțin 

de 35 de studenți din Armenia, 

Belarus, Franța, Georgia, 

Italia, Kyrgyzstan, Portugalia, 

Republica Moldova, Rusia, 

Senegal, Spania, Tadjikistan, 

Turcia și Ucraina. Anual, 

numărul acestora crește ca 

urmare a deschiderii interna-

ționale manifestată de USV, a 

implementării strategiei de 

internaționalizare de către 

Prorectoratul cu imaginea uni-

versității, relații internaționale 

și dezvoltare europeană și a 

implicării constante a cadrelor 

didactice în semnarea de noi 

acorduri și parteneriate de 

colaborare universitară cu 

instituții de învățământ su-

perior din afara României.  

 

30 de ani de la transfor-

marea Institutului de Sub-

ingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava 

 

Istoria învățământului supe-

rior la Suceava, care începe 

odată cu crearea, în anul 1963, 

a Institutului Pedagogic de 3 

ani, o continuare firească a 

eforturilor de perpetuare şi de 

îmbogăţire a tradiţiilor cultu-

rale şi de învăţământ formate 

de-a lungul secolelor de şcoli-

le domneşti din nordul Moldo-

vei, de Academia de la Putna, 

Institutul Teologic şi Uni-

versitatea din Cernăuţi, mar-

chează o etapă de importanță 

majoră în anul 1990, când 

Institutul de Subingineri de la 

Suceava se transformă în Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV). Această 

etapă, începută pe 7 martie 

1990, considerată cea de-a IV-

a în parcursul instituției, a 

însemnat, în principal, conso-

lidare academică, diversificare 

didactică şi dezvoltare ştiin-

ţifică, alături de afirmare pe 

plan intern şi internaţional, 

urmărind obiective precum: 

individualizarea, flexibiliza-

rea funcţională, marketizarea 

instituţională, sporirea capaci-

tăţii de integrare internaţională 

sau utilizarea noilor tehnologii 

de comunicare. În acest an, 

programul manifestărilor de-

dicate aniversării a 30 de ani 

Evenimente  

2 martie 2020 
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de la transformarea Institu-

tului de Subingineri în Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, desfășurate sub 

genericul Zilele USV, a cu-

prins o serie de evenimente 

dedicate studenților, absolven-

ților, cadrelor didactice, dar și 

întregii comunități locale. 

Zilele USV au debutat joi, 5 

martie, ora 08:00, cu Expo-

ziția de fotografie Itinerare 

geografice, organizată de 

Departamentul de Geografie 

al Facultății de Istorie și Geo-

grafie (responsabil: lector 

univ. dr. Dinu Iulian Oprea, 

parter, corp E). Începând cu 

ora 12:00, Biblioteca USV a 

organizat o serie de mani-

festări sub titlul de Biblioteca 

universitară – spațiu al dia-

logului cultural și științific: 

Cititorii scriu și recită – 

invitat: Ana Maria Antonesei, 

masterand FLSC, an II; 

Lansare de carte - Nu știu..., 

autor Marian-Florin Morariu, 

student FDSA, anul I, Des-

chiderea Cărții de Onoare a 

Bibliotecii USV (Sala de 

lectură cu Publicații tehnico-

economice, Corp E, etaj I). 

Vineri, 6 martie, a avut loc 

Ședința festivă dedicată eve-

nimentului aniversar, înce-

pând cu ora 9:00, în Aula 

Magna din corp A, urmată de 

Simpozionul ALMA MATER 

SUCEVENSIS, ediția XX, 

organizat de Departamentul de 

Științe Umane și Social-Po-

litice al Facultății de Istorie și 

Geografie (ora 10:30, Sala 

E210/E223, corp E), Procesul 

simulat, organizat de Facul-

tatea de Drept și Științe Admi-

nistrative, în colaborare cu 

ELSA (ora 11:00, Aula 

Magna, corp A). Începând cu 

ora 12:00, în Sala de lectură cu 

Publicații tehnico-economice, 

Corp E, etaj I, Biblioteca USV 

a organizat evenimentul  Omul 

și Cartea, avându-l drept in-

vitat de onoare pe prof. univ. 

dr. ing. Mihai Grămăticu 

(USV), și invitați speciali pe 

prof. univ. dr. ing. Vasile 

Puiu, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, și 

prof. univ. dr. Vasile Crăciun, 

Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” din Iași. De ase-

menea, de la ora 14:00, în 

Aula din corp E, Facultatea de 

Științe ale Educației a ani-

versat 20 de ani prin inter-

mediul evenimentului Întâl-

nire între generații. Zilele 

USV s-au încheiat sâmbătă, 7 

martie, cu două manifestări: 

Activitatea de formare intitu-

lată Marketing educațional. A 

fi sau a avea, organizată de 

Biblioteca USV, conf. univ. 

dr. Alexandru Nedelea și asist. 

univ. dr. Costel-Ioan Cioban și 

lansarea volumului „Politicile 

SUA, Germaniei și Rusiei în 

spațiul românesc (1990 - 

2018)”, autor conf. univ. dr. 

Florin Pintescu,, prezentat de 

prof. univ. dr. Ștefan Purici și 

lector. univ. dr. Marcela Șlu-

sarciuc.    

 

Venituri de aproape 5 

milioane de euro din pro-

iecte de cercetare, la USV 

 

La ceremonia prilejuită de 

Zilele Universității din Su-

ceava, Rectorul instituției, 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, a prezentat un bilanț al 

activității aferente anului 

2019, trasând și noi obiective 

pentru viitor. Cât privește in-

vestițiile pe care instituția le 

are în vedere în următorii ani, 

Rectorul a punctat câteva 

obiective care ar suplimenta 

spațiile destinate educației și 

cercetării: un sediu pentru 

Facultatea de Medicină, un 

nou corp de clădire în parcul 

Universității, o clădire modu-

lară în campus, cămine stu-

dențești etc. „Din punct de ve-

dere al spațiilor, suntem în-

ghesuiți, deja avem închiriate 

șapte săli în clădirea Centrului 

de Proiectări Bucovina, vizavi 

de Poliția Județeană, foarte 

aproape de campus. Dezvol-

tarea unui număr mare de 

programe de studiu va implica 

în viitor și alte spații necesare 

învățământului și cercetării”, a 

menționat Rectorul. Facul-

tatea de Medicină ar urma să 

aibă sediul vizavi de Ins-

pectoratul pentru Situații de 

Urgență, pe un teren de 1.000 

mp. O altă investiție pe care 

7 martie 2020 
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USV o are în vedere este 

extinderea corpului E, în 

parcarea din față, din parcul 

Areni – Universității. „Pre-

gătim documentația pentru a 

solicita certificatul de urba-

nism și, în paralel, am adresat 

o solicitare primăriei pentru a 

ne acorda în administrare o 

mică suprafață verde din 

parcul Universității. Sperăm 

să găsim înțelegerea și să fie 

aprobată”, a mai arătat Va-

lentin Popa. Acesta a mai 

menționat că cele două in-

vestiții ar urma să fie 

inaugurate în următorii patru-

cinci ani. Un spațiu care ar 

urma să fie dat în funcțiune 

mai repede este o clădire mo-

dulară, ușor de construit, și 

care va funcționa începând din 

noul an universitar. Clădirea 

modulară ar urma să fie 

amplasată în spațiul dintre 

bazinul de înot, corpul F, 

Camera de Comerț și căminul 

2. Referitor la spațiile de 

cazare disponibile pentru 

studenții instituției, USV 

așteaptă demararea lucrărilor 

pentru căminul din Campusul 

de la Moara, cămin ce va 

asigura peste 800 de locuri de 

cazare. „Acesta este prin-

cipalul obiectiv din C2 din 

viitorul apropiat. De cons-

trucția acestuia depinde dez-

voltarea ulterioară a cam-

pusului de la Moara. Acolo 

vom avea și sedii de facultate, 

un teren de sport, un res-

taurant, cantină studențească 

și multe alte obiective. Zona 

este în plină dezvoltare”, a 

subliniat Popa. Printre alte 

investiții, rectorul a mai 

amintit de reabilitarea cămi-

nului de fete din campus (C1) 

și modernizarea căminului 

preluat de la Colegiul Tehnic 

de Industrie Alimentară (C6). 

Veniturile din proiectele de 

cercetare și dezvoltare, des-

fășurate de Universitatea „Ște-

fan cel Mare” Suceava (USV), 

în 2019, au atins suma de 23 

de milioane de lei, adică 

aproape 4.800.000 de euro. 

Prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa a menționat că Univer-

sitatea a avut, anul trecut, 115 

proiecte de cercetare, dezvol-

tare, mobilități și consultanță. 

De asemenea, cele peste 23 de 

milioane de lei reprezintă o 

creștere a veniturilor cu peste 

50% față de anul precedent, 

respectiv o dublare a sumei 

provenite din cercetare din 

2017. Tot referitor la activi-

tatea de cercetare a cadrelor și 

a cercetărilor instituției, Va-

lentin Popa a amintit de 

evoluția numărului de citări 

indexate ISI, de la 62 în 2009, 

194 în 2012, 512 în 2014, 

1194 în 2016, 2001 în 2018 și 

2.464 în 2019, pentru 2019 

datele fiind parțiale. Cât 

privește evoluția publicațiilor 

USV în reviste din prima 

jumătate a clasamentelor in-

ternaționale ISI (reviste știin-

țifice acreditate la cel mai înalt 

nivel pe plan internaţional), 

acestea au crescut exponențial 

ajungând la aproape 90 de 

publicații, de la circa 50 în 

2017. „În aceste condiții, ne 

mândrim cu declarația exper-

ților Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OECD) care au 

oferit USV drept exemplu 

între universitățile românești 

de <instituție ancoră pentru re-

giune, jucând un rol cheie în 

comunitate și în ecosistemul 

înconjurător, fiind clar anga-

jată să dezvolte o agendă 

antreprenorială>”, a mai spus 

Valentin Popa. Anul 2020 

aduce Universității sucevene 

un buget „impresionant”, așa 

cum a menționat rectorul 

instituției, de patru ori mai 

mare decât cel de acum opt 

ani. Finanțarea de bază pentru 

2020 este de 87,8 milioane de 

lei. „Perioada 2011 – 2012 a 

fost una dintre cele mai grele 

pentru universitatea noastră. A 

fost o perioadă în care am fost, 

practic, la limita intrării în 

incapacitate de plată. Șase ani 

ne-au trebuit ca să redresăm 

financiar instituția și să ajun-

gem, în ultimii ani, excelent 

financiar, cu lipsa creditelor în 

bănci, astfel încât să putem 

asigura dezvoltarea Univer-

sității. Pixul unui ministru a 

putut să oprească dezvoltarea, 

mai accentuată, a unei uni-

versități, timp de șase ani”, a 

mai completat Valentin Popa. 

În același timp, pentru 2020, 

au crescut și fondurile alocate 

burselor studențești, la 16,3 

milioane de lei, peste 3000 de 

studenți ai USV beneficiind de 
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aceste venituri. Cei mai meri-

tuoși doctoranzi ai Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) au fost re-

compensați de conducerea 

instituției, pentru activitatea 

de cercetare pe care o des-

fășoară. Distincția Doctoran-

dul anului 2019 a fost acordată 

studentei doctorand Monica 

Laura Zlati, domeniul Con-

tabilitate, coordonator prof. 

univ. dr. Veronica Grosu, și 

studentei doctorand Mădălina 

Ungureanu-Iuga, domeniul 

Ingineria Produselor Alimen-

tare, coordonator prof. univ. 

dr. Silvia Mironeasa. De ase-

menea, rectorul USV, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, a 

acordat Premiul Special 

pentru recunoașterea inter-

națională a rezultatelor cer-

cetării studentei doctorand 

Florina Dranca, domeniul In-

gineria Produselor Alimen-

tare, coordonator prof. univ. 

dr. ing. Mircea Oroian. Di-

plome de doctor au obținut: 

Carmen Andreea Bădăluță, 

domeniul Geografie, coor-

donator prof. univ. dr. Maria 

Rădoane; Ciprian Dumitru 

Muscă, domeniul Silvicultură, 

coordonator prof. univ. dr. 

ing. Radu Leontie Cenușă; 

Sergiu Dan Pața, domeniul 

Inginerie electrică, coordo-

nator prof. univ. dr. ing. 

Laurențiu Dan Milici; Marius 

Narcis Manoliu, domeniul 

Filologie, coordonator prof. 

univ. dr. Sanda-Maria Arde-

leanu; Lucian Rebrean Mo-

crei, domeniul Filozofie, coor-

donator conf. univ. dr. Bogdan 

Popoveniuc; Mihaela Mutu, 

domeniul Filozofie, coordo-

nator prof. univ. dr. Viorel 

Guliciuc; Olesea Palamarja, 

domeniul Istorie, coordonator 

prof. univ. dr. Gheorghe Oni-

șoru; Silvia Corina Popovici, 

domeniul Filologie, coordo-

nator prof. univ. dr. Ion Horia 

Bîrleanu; Constantin Străpuc, 

domeniul Contabilitate, coor-

donator prof. univ. dr. Elena 

Hlaciuc; Loredana Vlad, 

domeniul Filozofie, coor-

donator prof. univ. dr. Viorel 

Guliciuc.
 

 

USV anunță restrângerea 

temporară a unor activități 

desfășurate în campusul 

universitar 

 

În ședința Consiliului de Ad-

ministrație (CA) al Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava din data de 10 martie 

2020 a fost analizată situația 

generată de răspândirea în 

România a noului coronavirus 

COVID19. În baza informa-

țiilor disponibile la nivel 

național și internațional privi-

toare la implicațiile unei po-

tențiale epidemii, membrii CA 

au adoptat următoarele mă-

suri: suspendarea activităților 

tutoriale și asistate desfășurate 

în campus pentru studenții de 

la Învățământ la distanță, 

precum și pentru programele 

de Conversie profesională, 

până pe data de 26 martie 

2020. Activitățile didactice 

din această perioadă vor fi 

reprogramate în semestrul al 

II-lea; suspendarea activi-

tăților desfășurate cu publicul 

în Complexul de Natație și 

Kinetoterapie, Planetariu și 

Observatorul Astronomic, Sa-

la de sport și terenul de sport 

acoperit, inclusiv a celor de-

rulate în baza contractelor 

încheiate cu terți, până pe data 

de 26 martie 2020; anularea 

tuturor manifestărilor studen-

țești științifice, cultural artis-

tice și sportive, până la data de 

26 martie 2020; sistarea mo-

bilităților externe pentru stu-

denți și cadre didactice și a 

vizitelor externe, până la data 

de 26 martie 2020; limitarea 

mobilităților interne pentru 

studenți și cadre didactice, in-

clusiv a deplasărilor la 

domiciliul aflat în alte loca-

lități, până la data de 26 martie 

2020; amânarea consultațiilor 

pentru bacalaureat, până la o 

dată ce va fi comunicată ulte-

rior; impunerea de norme 

stricte de igienă și ordine în 

toate spațiile în care se des-

fășoară activități didactice; 

amplasarea în toate spațiile 

universității de materiale și 

substanțe dezinfectante. Con-

ducerea universității a dispus 

impunerea de norme stricte de 

igienă și ordine în toate spa-

țiile în care se desfășoară 

activități didactice și ampla-

sarea în toate spațiile uni-

versității de materiale și subs-

tanțe dezinfectante. În ceea ce 

privește studenții cazați în 

căminele universității, CA a 

recomandat limitarea timpului 

petrecut în afara campusului, 

inclusiv amânarea deplasărilor 

la sfârșit de săptămână către 

localitățile de reședință, pre-

cum și respectarea strictă a 

măsurilor de igienă și a re-

gulilor recomandate de Mi-

nisterul Sănătății. Având în 

vedere posibilitatea ca unii 

dintre studenți să opteze pen-

tru autoizolare, membrii CA 

au hotărât ca absențele 

acumulate în perioada 11-

26.03.2020 să nu se ia în 

calcul la acordarea burselor, 

iar recuperarea ulterioară a 

aplicațiilor (seminarii, labo-

ratoare, proiecte) să se facă în 

mod gratuit. Măsurile adop-

tate nu vor afecta structura 

anului universitar. Consiliul 

10 martie 2020 
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de Administrație va continua 

să monitorizeze atent situația 

legată de COVID19. În funcție 

de evoluția epidemiologică la 

nivel național și regional vom 

avea în vedere posibilitatea 

extinderii măsurilor de pre-

venire a răspândirii noului 

coronavirus COVID19. 

 

USV anunță suspendarea 

activităților didactice 

 

În ședința Consiliului de 

Administrație (CA) al Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava din data de 11 

martie 2020, a fost analizată 

evoluția situației generate de 

răspândirea în România a 

noului coronavirus COVID-

19. În vederea  prevenției și 

monitorizării răspândirii in-

fecției cu coronavirus (CO-

VID-19) la nivelul comunității 

academice a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, membrii CA au adoptat 

următoarele măsuri: suspen-

darea, începând cu data de 

12.03.2020 și până la data de 

1.04.2020 inclusiv, a tuturor 

activităților didactice care 

implică întâlnirea față în față 

între cadre didactice și stu-

denți; în perioada de sus-

pendare, se solicită titularilor 

de curs, seminar și proiect să 

transmită studenților, prin 

mijloace electronice, supor-

turile de curs, seminar și 

proiect și să susțină un dialog 

cu studenții, tot prin mijloace 

electronice; în cazul cursuri-

lor, seminariilor sau proiec-

telor pentru care susținerea 

activității didactice nu poate fi 

efectuată prin mijloace elec-

tronice, odată cu reluarea acti-

vităților didactice, acestea se 

vor reprograma în orar; acti-

vitățile didactice susținute în 

regim de plata cu ora (PO) se 

vor efectua în același mod ca 

și activitățile aferente nor-

melor de bază; pentru anii 

terminali, se recomandă ca în 

această perioadă să se lucreze 

și la proiectele/lucrările de 

diplomă/ licență/ disertație; 

toate activitățile de laborator, 

la disciplinele la care sunt 

prevăzute aceste activități di-

dactice, vor fi reprogramate 

după reluarea activităților di-

dactice. Dacă perioada de 

suspendare se va prelungi, se 

va lua în calcul prelungirea 

semestrului II și decalarea 

susținerii examenelor de fina-

lizare a studiilor. Legat de 

situația studenților cazați în 

căminele USV, membrii CA 

au hotărât următoarele: că-

minele studențești se vor 

închide începând cu data de 

16.03.2020 până la finalul 

perioadei de suspendare, cu 

excepția unui cămin, în care 

vor putea fi cazați, cu apro-

barea rectorului sau prorec-

torului de resort, doar studenții 

care au o situație specială; 

deoarece înaintea reluării acti-

vităților în campus se va 

efectua o amplă dezinfecție și 

având în vedere că pe durata 

suspendării activităților în 

campus este posibil să fim 

obligați să punem la dispoziția 

autorităților camerele de că-

min în vederea cazării per-

soanelor aflate în carantină, 

studenții au obligația să-și ia 

lucrurile personale din came-

re. Activitatea de cercetare, 

activitatea în proiecte și 

activitățile administrative in-

dispensabile vor continua, cu 

respectarea strictă a măsurilor 

de igienă și a regulilor re-

comandate de Ministerul Să-

nătății.  

 

USV anunță prelungirea 

perioadei de suspendare a 

cursurilor 

 

Având în vedere publicarea 

Decretului prezidențial pri-

vind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul Româ-

niei, în data de 17 martie 2020 

Consiliul de Administrație 

(CA) al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a ana-

lizat situația generată de 

răspândirea COVID-19 și a 

decis ca prevederile Hotărârii 

Consiliului de Administrație 

nr. 22/11.03.2020 cu privire la 

măsurile implementate în 

USV pentru prevenirea epide-

miei să fie extinse până la data 

de 22 aprilie 2020 inclusiv. 

Astfel, dintre măsurile pentru 

care se extinde perioada de 

aplicare, amintim: titularii de 

curs, seminar și proiect vot 

transmite studenților, prin mij-

loace electronice, suporturile 

de curs, seminar și proiect și 

vor menține dialogul cu 

studenții prin aceleași mijloa-

ce; în cazul cursurilor, semina-

riilor sau proiectelor pentru 

care susținerea activității di-

dactice nu poate fi efectuată 

prin mijloace electronice, oda-

tă cu reluarea activităților di-

dactice, acestea se vor repro-

grama în orar; studenților din 

anii terminali li se recomandă 

să lucreze la proiectele/ 

lucrările de diplomă/ licență/ 

disertație; toate activitățile de 

laborator, la disciplinele la 

care sunt prevăzute aceste 

activități didactice, vor fi 

reprogramate după reluarea 

activităților didactice. De ase-

menea, membrii CA au dez-

bătut și aprobat alte hotărâri 

importante. Studenții sunt in-

formați că neachitarea taxelor 
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de școlarizare și a taxelor 

privind contractarea creditelor 

restante, în perioada suspen-

dării activităților didactice, nu 

va atrage exmatricularea și 

nici calcularea dobânzilor sau 

penalităților de întârziere pen-

tru sumele respective, cu 

condiția ca aceste taxe să fie 

plătite în primele 3 zile 

lucrătoare de la reluarea acti-

vităților didactice în regim 

normal. După acest termen, 

vor fi aplicate măsurile pre-

văzute în contractele de studii 

și regulamentele în vigoare. În 

ceea ce privește bursele pentru 

intervalul aprilie-septembrie 

2020, studenții sunt asigurați 

că acestea vor fi alocate con-

form deciziilor de acordare. Pe 

parcursul perioadei de sus-

pendare a cursurilor față în 

față, dosarele pentru acordarea 

burselor se vor putea transmite 

și în format electronic, în 

conformitate cu calendarul de-

ja aprobat, urmând ca, în 

format fizic, dosarele să fie 

depuse în primele trei zile 

lucrătoare de la reluarea acti-

vităților didactice. Conduce-

rea Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va urmări 

îndeaproape evoluția situației 

actuale la nivel regional, 

național și internațional și, în 

funcție de schimbările care 

vor interveni, Consiliul de Ad-

ministrație și Senatul Uni-

versității vor lua toate mă-

surile care se impun și le vor 

comunica cu celeritate întregii 

comunități academice. 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a im-

plementat o linie semi-au-

tomată de testare COVID-

19, care va fi predată Spi-

talului Județean Suceava 

pentru înființarea laborato-

rului de testare  

 

Echipa Laboratorului de Me-

tagenomică și Biologie Mole-

culară din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a 

implementat o linie semi-

automată de testare pentru 

coronavirus (COVID-19), sub 

coordonarea șefului de lucrări 

biolog Andrei Lobiuc și a 

profesorului universitar Mihai 

Dimian, cu consultarea 

colegilor de la Institutul „Ma-

tei Balș” din București și a 

specialiștilor din industria de 

profil. Această linie de testare 

este formată dintr-un aparat 

Real Time PCR, un extractor 

automat de acizi nucleici, 

hotă microbiologică cu 

certificare de siguranță clasa 

II, vortex, centrifugă cu 

răcire, laptop, pipete 

automate monocanal și 

multicanal. Echipamentele 

folosite în acest demers sunt 

de ultimă generație, 

extractorul automat, cu o 

capacitate de 24 de probe, 

permițând reducerea timpului 

de lucru si creșterea siguranței 

microbiologice. De asemenea, 

menționăm faptul că aparatul 

Real Time PCR este de tip 

multiplex, ceea ce înseamnă 

că, în combinație cu kit-urile 

de detecție folosite, permite 

triplarea numărului de probe 

efectuate în același timp, cele 

3 gene ale COVID-19 fiind 

amplificate și cuantificate 

simultan. Astfel, estimările 

efectuate arată că este posibilă 

efectuarea a peste 200 de teste 

de mare precizie zilnic, 

pornind de la probe biologice 
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recoltate de la pacienți. 

Echipamentele au fost achizi-

ționate pe parcursul anului 

2019, prin intermediul unui 

proiect cu finanțare europeană 

coordonat de prof. univ. dr. 

Mihai Covașă și prof. univ. dr. 

Mihai Dimian. Linia de testare 

va fi instalată în cadrul 

Spitalului de Urgență „Sfântul 

Ioan cel Nou” din Suceava în 

zilele următoare, după ins-

truirea personalului implicat și 

amenajarea spațiului alocat 

pentru laboratorul de 

diagnosticare moleculară CO-

VID-19, activități care se află 

în derulare, sub coordonarea 

managerului Spitalului, Vasile 

Rîmbu. 

 

USV a venit în sprijinul 

studenților aflați în difi-

cultate 

 

Având în vedere faptul că, din 

motive obiective, unii studenți 

cazați în căminul universității 

s-au aflat în situații dificile, 

care nu le-au permis asigu-

rarea condițiilor minime de 

întreținere, începând cu joi, 19 

martie 2020, acestei categorii 

de studenți li s-a asigurat o 

masă de prânz, în limita sumei 

de 15 lei pe zi, din veniturile 

proprii ale Universității. În 

acest sens, studenții, care nu 

sunt angajați și nu au alte surse 

de venituri, au completat o 

declarație pe proprie răspun-

dere la administrația cămi-

nului C4, comunicând perioa-

da în care au rămas cazați în 

cămin și pentru care au dorit să 

fie sprijiniți cu o masă zilnică. 

De asemenea, conducerea 

USV a cerut studenților uni-

versității să dea dovada de 

spirit de întrajutorare și să 

acorde tot sprijinul posibil 

colegilor aflați în dificultate. 

În cazul în care vor apărea și 

alte situații critice, Univer-

sitatea va încerca să identifice 

cele mai bune soluții pentru a 

rezolva problemele studenților 

aflați în dificultate. 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” monitorizează situa-

ția studenților aflați în 

mobilitățile Erasmus 

 

În conformitate cu contractele 

de mobilitate de studiu sau de 

plasament încheiate de stu-

denții suceveni în cadrul 

Programului Erasmus+ pentru 

semestrul al doilea al anului 

universitar 2019-2020, 58 de 

tineri și tinere de la toate 

facultățile USV se aflau în 

străinătate, la diverse uni-

versități partenere. Serviciul 

de Relații Internaționale și 

conducerea universității a 

menținut o legătură strânsă cu 

toți acești studenți, încercând 

să răspundă prompt tuturor 

întrebărilor și solicitărilor 

venite din partea bursierilor 

Erasmus. În acest sens, 

beneficiarii mobilităților au 

fost anunțați în mod operativ 

cu privire la situația din țară, 

regimul de funcționare a uni-

versității, reglementările a-

doptate în urma instituirii 

stării de urgență etc. Totodată, 

li s-au comunicat informațiile 

importante legate de șederea 

lor în țara gazdă, de ne-

cesitatea menținerii legăturii 

cu birourile Erasmus+ din 

instituțiile la care urmează 

cursurile în semestrul al II-lea, 

precum și cu responsabilii 

Erasmus de la Suceava și 

Biroul Erasmus+ al USV. 

Conducerea USV a dat asi-

gurări tuturor beneficiarilor de 

mobilități internaționale că, în 

situația în care perioada de 

ședere în străinătate va fi mai 

mare decât perioada pentru 

care a obținut bursa Erasmus 

sau – din motive independente 

de voința lor – vor întâmpina 

dificultăți financiare, studenții 

suceveni vor putea obține 

sprijinul financiar necesar din 

partea universității sucevene. 

Menționăm faptul că USV, 

împreună cu Ministerul Edu-

cației Naționale și Ambasa-

dele României din statele în 

care se află studenții, moni-

torizează continuu situația din 

țările respective și caută să 

ofere cele mai bune soluții sau 

sfaturi celor care au nevoie de 

ajutor sau îndrumare. De 

asemenea, Serviciul de Relații 

Internaționale a solicitat stu-

denților aflați la universitățile 

partenere să respecte cu 

strictețe regimul impus de 

autoritățile statelor respective 

în vederea prevenirii infectării 

cu coronavirusul COVID-19.  

 

USV, în Top 10 universități 

din România 

 

 

În cadrul unui top realizat de 

uniRank University Ranking, 

una din cele mai importante 

platforme internaționale spe-

cializate în clasificarea ins-

tituțiilor de învățământ su-

perior, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava se 

plasează pe poziția 10 din 78 

de universități românești luate 

în considerare, o urcare cu 4 

poziții față de clasamentul 

realizat în anul 2018, și pe 

poziția 12 în ceea ce privește 
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popularitatea pe Facebook. La 

nivel mondial, uniRank Uni-

versity Ranking analizează 

peste 13.600 de instituții de 

învățământ superior recunos-

cute oficial, din 200 de țări. De 

la înființarea platformei, în 

anul 2005, metodologia fo-

losită pentru realizarea cla-

samentului a fost periodic 

ajustată și îmbunătățită, pentru 

a oferi rezultate cât mai 

corecte. Spre deosebire de alte 

clasamente, această ierarhi-

zare nu se bazează pe infor-

mațiile raportate de uni-

versități, ci pe surse inde-

pendente de instituțiile de 

învățământ. Actuala metodă 

de lucru uniRank University 

Ranking are la bază un 

algoritm care include 5 valori 

web, imparțiale și inde-

pendente, extrase din 4 surse 

diferite de informații web. 

Scopul uniRank University 

Ranking este acela de a oferi o 

clasare globală aproximativă a 

universităților și colegiilor 

lumii pe baza prezenței și 

popularității lor pe web, anali-

zând: traficul estimat, încre-

derea, autoritatea și calitatea 

link-ului de popularitate. Ast-

fel, platforma devine un 

instrument care să sprijine 

cadrele didactice și studenții 

în a înțelege cât de cunoscută 

este o instituție de învățământ 

superior într-o țară străină. 

Acest nou clasament, publicat 

la puțin timp după aniversarea 

a 30 de ani de universitate și a 

57 de ani de învățământ su-

perior la Suceava, certifică 

inițiativele și eforturile cons-

tante în direcția internațio-

nalizării, având la bază 

activitățile didactice și pe cele 

de cercetare, fiind o recu-

noaștere a dezvoltării 

instituționale pe care USV a 

înregistrat-o. Creșterea vizibi-

lității pe plan internațional, 

calitatea personalului acade-

mic și infrastructura didactică 

și de cercetare modernă 

reprezintă factori care au 

determinat creșterea atracti-

vității USV pentru candidații 

la studii din afara țării. 

Reamintim faptul că în anul 

universitar 2019-2020, la 

nivel de licență, masterat și 

doctorat, 1210 dintre studenții 

USV sunt tineri din Republica 

Moldova, Ucraina, Turkme-

nistan, China, Italia, Polonia, 

Canada și Elveția, la care se 

adaugă 45 de studenți Eras-

mus +, din țări precum Turcia, 

Portugalia, Georgia, Senegal, 

Rusia etc

 

Facultatea de Științe ale 

Educației din USV cele-

brează prima Zi Interna-

țională a Învățării Sociale și 

Emoționale 

 

La inițiativa unor organizații 

americane (SEL4US), în 

această zi se celebrează pentru 

prima dată Ziua Internațională 

a Învățării Sociale și Emo-

ționale (International SEL 

Day) ca semn de recunoaștere 

a importanței abordării 

abilităților noncognitive prin 

învățare formală și non-

formală. Facultatea de Științe 

ale Educației din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava se alătură 

acestui fenomen global în 

calitate de partener, fiind un 

promotor al învățării sociale și 

emoționale la nivelul 

comunității educaționale. 

Fenomenul SEL (educația 

emoțională) este larg răspândit 

în lume și în ultimul timp a 

devenit tot mai prezent în 

curricula școlilor din sistemul 

preuniversitar din tot mai 

multe țări. Învățarea socială și 

emoțională este procesul prin 

care copiii și adulții dobân-

desc abilitățile necesare să 

gestioneze emoții, să stabi-

lească și să urmărească 

obiective pozitive, să stabi-

lească și să mențină relații 

pozitive și să întărească 

capacitatea de a lua decizii în 

mod responsabil.  Modelul 

CASEL (Centrul de cola-

borare pentru învăţare acade-

mică, socială şi emoţională) al 

învățării sociale și emoționale 

se dezvoltă prin cinci di-

mensiuni: Conștientizare de 

sine- Abilitatea de a recu-

noaște corect propriile emoții 

și gânduri și influența lor 

asupra comportamentului; 

evaluarea precisă a punctelor 

tari și slabe; încredere în sine; 

optimism); Managementul si-

nelui (personal) - Abilitatea 

de reglare efectivă a emoțiilor, 

gândurilor, comportamentelor 

în diferite situații, manage-

mentul stresului, controlul 

impulsurilor, automotivarea, 

stabilirea de scopuri, urmă-

rirea scopurilor personale și 

academice; Conștientizare so-

cială - abilitatea de a prelua 

perspectiva altuia, de a em-

patiza cu o persoană din 

culturi diferite pentru a înțe-

lege normele etice și sociale 

ale comportamentului, pentru 

a recunoaște resursele și 

sprijinul social (familie, 

școală, comunitate); Abilități 

relaționale - abilitatea de a 

stabili și menține relații 

sănătoase și recompensatoare, 

comunicare clară, ascultare 

activă, cooperare, rezistența la 

presiunea socială, negociere 

de conflicte, căutare și oferire 

de ajutor; Luarea deciziilor în 
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mod responsabil - abilitatea de 

a face alegeri constructive, 

bazate pe respect, privind 

propriul comportament și 

interacțiunile sociale, alegeri 

bazate pe standarde etice, 

norme sociale, evaluări rea-

liste ale consecințelor acțiu-

nilor proprii, starea de bine 

proprie și a altora). Toate 

aceste abilități s-au dovedit 

extrem de benefice în deve-

nirea copiilor care au avut 

acces la programe de tip SEL. 

Studiile realizate ca urmare a 

implementării de astfel de 

programe în școli au de-

monstrat eficiența acestei 

abordări, prin faptul că s-a 

constat o creștere a nivelului 

stării de bine, o creștere a 

calității rezultatelor școlare, 

dezvoltarea unui climat școlar 

pozitiv și abilitarea copiilor cu 

acele calități care îi vor ajuta 

să exceleze la locul de muncă. 

Centrul pentru învățare aca-

demică, socială și emoțională 

(CASEL) a analizat efica-

citatea intervențiilor SEL, 

realizând studii la nivelul a 

peste 100.000 de elevi de toate 

vârstele, din întreaga lume, iar 

rezultatele arată că aceste 

programe au impact pozitiv la 

nivelul performanțelor acade-

mice, al vieții sociale, precum 

și la nivelul capacității de a lua 

decizii în mod responsabil. 

Într-o cercetare bazată pe 

meta-analiză  (Durlak et al, 

2011), fiind analizate 213 de 

programe de învățare socială 

și emoțională care au implicat 

270.034 preșcolari și elevi, de 

la grădiniță până la liceu, s-a 

evidențiat că elevii care au 

participat la programe de învă-

țare socială și emoțională au 

dobândit abilități, atitudini și 

comportamente sociale și 

emoționale și performanțe 

academice mai bune cu 11 

procente în comparație cu un 

grup de control. Beneficiile 

SEL s-au dovedit prin efecte 

asupra rezultatelor școlare, 

relațiilor interpersonale, sănă-

tate mentală: clasa funcțio-

nează mai eficient, crește 

eficiența învățării când copiii 

au abilități de concentrare a 

atenției, gestiune a emoțiilor 

negative, a relațiilor negative 

cu colegii și adulții, și perse-

verează în fața dificultăților  

(e.g., Ladd, Birch & Buhs, 

1999; Raver, 2002);  copiii 

care au un mangement eficient 

al gândirii, atenției, compor-

tamentului au note mai bune și 

rezultate mai bune la testele 

standardizate (Blair & Razza, 

2007; Bull et al., 2008; Epsy et 

al., 2004; Howse, Lange et al., 

2003; McClelland et al., 2007; 

Ponitz et al., 2008); copiii cu 

bune abilități sociale sunt mai 

predispuși la a dezvolta și 

menține prietenii, a iniția rela-

ții pozitive cu profesorii, a 

participa la activitățile clasei 

și a se angaja pozitiv în învă-

țare (Denham, 2006). De 

asemenea, abilitățile sociale și 

emoționale s-au dovedit a fi 

factori protectivi pentru a face 

față evenimentelor negative și 

stresului cronic (Buckner, 

Mezzacappa & Beardslee, 

2003; 2009) și pentru a susține 

starea de bine generală (secu-

ritatea locului de muncă, 

financiară), precum și sănă-

tatea fizică și mentală în 

perioada adultă (Mischel et 

al., 1989; Jones, Greenberg & 

Crowley, 2015). Reevaluarea 

recentă a competențelor cheie 

propuse de către cadrul euro-

pean identifică Competența 

personală, socială și de a 

învăța să înveți ca fiind 

prioritară pentru adresarea 

nevoilor de învățare a tinerei 

generații. Așadar, această 

competență, constând în abili-

tatea de a reflecta asupra si-

nelui, de a gestiona eficient 

timpul și informația, de a lucra 

cu alții în mod constructiv, de 

a rămâne rezilient și de a 

gestiona propria învățare și 

carieră, devine țintă pentru 

programele educaționale din 

școala românească. Această 

competență include abilitatea 

de a face față incertitudinilor 

și complexității, de a învăța să 

înveți, de a sprijini propria 

stare de bine fizică și emoțio-

nală, de a menține starea de 

sănătate fizică și mentală și de 

a fi capabil de o viață sănă-

toasă și orientată spre viitor, 

de a empatiza și de a gestiona 

conflictele într-un context in-

clusiv și suportiv și poate fi 

formată prin intervenții expli-

cite și implicite care pro-

movează învățarea socială și 

emoțională. Vestea bună, ofe-

rită de experiența academică și 

de cercetare, este că progra-

mele de învățare socială și 

emoționala pot fi coordonate 

și implementate cu succes de 

către profesori, care sunt inte-

resați de propia lor dezvoltare 

profesională și parcurg for-

mări în domeniu. La Facul-

tatea de Științe ale Educației 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava se 

derulează, din anul 2015, un 

program de master intitulat 

Consiliere Școlară și Educație 

Emoțională (CSEE) și a fost 

înaintat spre aprobare, în 

contextul unui parteneriat 

european coordonat de Uni-

versitatea Malta, un program 

de master internațional de tip 

Erasmus Mundus, Resilience 

in Education. În cadrul 

programului CSEE, cursanții 

dezvoltă abilități de proiectare 

a activităților de educație 

emoțională, fiind în măsură să 
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coordoneze implementarea 

unui program de învățare so-

cio–emoțională în școală, 

indiferent de vârsta elevilor cu 

care lucrează. La nivelul Fa-

cultății de Științe ale Educației 

din USV există preocupări 

academice, de cercetare și 

aplicare a cunoașterii SEL în 

sfera practicii educaționale și 

prin intermediul proiectelor 

internaționale derulate. În 

prezent, FSE dezvoltă o cola-

borare la nivel european 

pentru dezvoltarea de politici 

educaționale care să susțină 

promovarea sănătății mentale 

în școală, în contextul unui 

proiect ERASMUS+ KA3, 

care este centrat pe dezvol-

tarea unui curriculum de tip 

SEL, formarea profesorilor și 

validarea programului printr-o 

intervenție educațională la 

nivelul clasei de elevi. 

Preocupările facultății con-

verg către direcția susținerii 

intervențiilor de educație 

emoțională în școală, astfel 

încât elevii să beneficieze de o 

formare completă, care să-i 

abiliteze pentru viață.  

 (https://selday.org/), 

 

Centrul de sprijin emoțional 

și consiliere psihologică 

dedicat cadrelor medicale 

din Spitalul Județean de 

Urgență Suceava 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a deschis 

liniile de sprijin emoțional și 

consiliere psihologică gratu-

ită, dedicate cadrelor medicale 

din cadrul Spitalul Județean de 

Urgență „Sfântul Ioan cel 

Nou” din Suceava afectate de 

pandemia COVID-19. Grupul 

de consiliere a cuprins 15 

cadre universitare de specia-

litate, psihologi și medici 

psihiatrici asociați centrului 

USV – Reziliență COVID-19 

și a fost constituit, în mod 

voluntar, sub coordonarea 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

pe baza Hotărârii nr. 7 din data 

de 27.03.2020 a Comitetului 

Județean pentru Situații de 

Urgență Suceava. Datele de 

contact telefonic au fost 

transmise conducerii Spitalu-

lui pentru procedura de 

informare internă, iar datele de 

contact on-line se regăsesc pe 

pagina http://covid19.-

usv.ro/consiliere Printre vo-

luntarii USV care au oferit 

sprijin emoțional și consiliere 

psihologică cadrelor medicale 

s-au numărat: Liliana Bujor – 

Psihoterapie de cuplu și fami-

lie; Ionela Bogdan – Psiho-

terapie de cuplu și familie; 

Adina Acolomeischi – Psiho-

logie clinică / Psihologie edu-

cațională; Maria Cosovanu - 

Psihologie educațională, con-

siliere școlară și vocațională; 

Diana Duca - Psihoterapie de 

cuplu și familie; Alina Ionescu 

Corbu - Terapie ericksoniană 

și hipnoză clinică; Maria 

Irimciuc - Psihologie educa-

țională, consiliere școlară și 

vocațională; Paul Pașcu – Psi-

hologie clinică / Psihoterapie 

integrativă; Doina Schipor - 

Terapie ericksoniană și Hip-

noză clinică / Psihologie edu-

cațională. De asemenea, au 

oferit consiliere psihologică și 

psihiatrică o serie de cola-

boratori externi: Mărioara Ar-

delean – Psihoterapie de cuplu 

și familie; Romina Bondor - 

Psihoterapie integrativă; An-

dreea Olteanu - Psihoterapie 

cognitiv – comportamentală / 

Psihologie clinică; Andreea 

Petriceac - Psihologie clinică / 

Psihoterapie Pozitivă; Bogdan 

Atănăsoaie – medic psihiatru 

– Consiliere psihiatrică; An-

drei Perdeica – medic psi-

hiatru – Consiliere psihiatrică. 

Operatorii centrului s-au aflat 

la dispoziția cadrelor medicale 

în intervalul orar 10:00-18:00, 

pentru a redirecționa apelurile 

primite și a programa ședin-

țele de consiliere psihologică, 

online sau prin telefon, cu 

durata de până la 30 de minu-

te. Persoanele care s-au ocupat 

de realizarea programărilor au 

fost voluntarii Brumea Gea-

nina, Filip Cornelia și Bursuc 

Mihai. Mesajul USV a fost: 

„Dacă sunteți cadru medical la 

Spitalul Județean de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” și vă 

simțiți copleșiți de situația 

actuală, atunci apelați la spri-

jinul nostru. Vă mulțumim 

pentru ajutorul medical de 

care am beneficiat din partea 

dumneavoastră de-a lungul 

timpului și ne dorim să trecem 

ÎMPREUNĂ și prin această 

perioadă dificilă.” În perioada 

imediat următoare, a continuat 

și activitatea de recrutare, 

selecție și instruire a consi-

lierilor de specialitate care au 

dorit să se alăture voluntar 

grupului nostru pentru a putea 

extinde activitatea Centrului  

USV – Reziliență COVID-19 

și către cadre medicale din alte 

spitale ale județului Suceava, 

precum și către studenții 

universității sucevene afectați 

de pandemia COVID-19.

 

 

 

30 martie 2020 

 

 

https://selday.org/
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Legislație 

 

Ordinul nr. 3241/2020 privind aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia 

privind echivalarea pe baza ECTS/ SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin  

 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-

2020, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 6 martie 2020. 

 

Decizia nr. 1/2020 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general 

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ce face obiectul Dosarului nr. 

2.236/1/2019, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 6 martie 2020. 

 

Ordinul nr. 3371/2020 pentru aprobarea conținutului și formatului foilor matricole anexe la 

Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I și nivelul II), 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 186 din 9 martie 2020. 

 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020. 

 

Ordinul nr. 3463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 18 martie 2020. 

 

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

09.03.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 18 martie 2020. 

 

Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 24 martie 2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 26/6 martie 2020 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor directorilor de 

departament și a mandatelor de membru în Consiliul departamentului. 

 

Hotărârea nr. 27/6 martie 2020 cu privire la revizia Metodologiei pentru avizarea candidaților la 

funcția de decan de către Consiliul facultății. 

 

Hotărârea nr. 28/6 martie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Metodologiei de desfășurare a 

concursului public pentru ocuparea funcției de director al Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat (CSUD). 

 

Hotărârea nr. 29/6 martie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 30/6 martie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind ocuparea 

posturilor didactice vacante (R14). 

 

Hotărârea nr. 31/6 martie 2020 cu privire la aprobarea semnării contractului de management. 
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Hotărârea nr. 32/6 martie 2020 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU. 

 

Hotărârea nr. 33/6 martie 2020 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere, pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul 

Facultății Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 34/6 martie 2020 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere, pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul 

Facultății Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 35/6 martie 2020 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere, pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul 

Facultății Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 36/6 martie 2020 cu privire la modificarea componenței  Comisiei de Etică în 

Cercetare la nivelul Universității „Ștefan cel Mare” numită prin Hotărârea de Senat USV nr. 

151/2016. 

 

Hotărârea nr. 37/6 martie 2020 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru programul de studii universitare de masterat Educație Fizică Școlară și 

Activități Extracurriculare în vederea acreditării a domeniului de masterat Știința sportului și 

educației fizice din cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 38/6 martie 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 

Tehnică dentară, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 39/6 martie 2020 cu privire la aprobarea organizării cursului de formare 

profesională „Metode didactice moderne corelate cu educația antreprenorială” în cadrul 

Proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane 

și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților  - ProForm”  (POCU/379/6/21, cod 

MySMIS: 124981). 

 

Hotărârea nr. 40/19 martie 2020 cu privire la validarea Raportului privind starea universității 

2019. 

 

Hotărârea nr. 41/19 martie 2020 cu privire la validarea rezultatului alegerii pentru mandatul de 

membru în Consiliul Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană, Facultatea de Educație 

Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 42/19 martie 2020 cu privire la aprobarea organigramelor din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava pentru mandatul 2020-2024 și a măsurilor tranzitorii. 

 

Hotărârea nr. 43/19 martie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a grădinii botanice (R70). 

 

Hotărârea nr. 44/19 martie 2020 privind susținerea cu hrană pentru studenții cazați în căminele 

studențești ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pe perioada suspendării activităților 

didactice care implică întâlnirea față în față între cadrele didactice și studenți. 
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Hotărârea nr. 45/19 martie 2020 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere, pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 46/19 martie 2020 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere, pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul 

Facultății de Inginerie Alimentară. 

 

Hotărârea nr. 47/19 martie 2020 privind aprobarea proiectului „Înființarea parcului științific și 

tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”, cod SMIS  128730 și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

 

Hotărârea nr. 48/19 martie 2020 cu privire la aprobarea modificării anexei Hotărârii Senatului 

USV nr. 46 din 02.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

„Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”, cod SMIS 

128730 cu finanțare din POR 2014-2020 

 

Hotărârea nr. 49/19 martie 2020 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui nou 

program de studii universitare de masterat, denumit  „Comunicare, media și industriile creative” 

în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 50/19 martie 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 masterat Comunicare, media și industriile creative, din cadrul Facultății de Litere 

și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 51/19 martie 2020 cu privire la aprobarea depunerii în vederea acreditării de către 

A.R.A.C.I.S.  a unui nou domeniu de studii universitare de masterat Științe ale comunicării pentru 

programul de studii universitare de masterat  Comunicare media și industriile creative, 

învățământ cu frecvență, durata studiilor de 2 ani, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 52/19 martie 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 masterat Politici publice în sănătate, din cadrul Facultății de Drept și Științe 

Administrative. 

 

Hotărârea nr. 53/19 martie 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 masterat Inginerie mecanică asistată de calculator, din cadrul Facultății de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 54/19 martie 2020 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru domeniul de masterat Drept, programul de studii universitare de masterat 

Drept european, în vederea evaluării periodice din cadrul Facultăţii de Drept și Științe 

Administrative. 

 

Hotărârea nr. 55/19 martie 2020 cu privire la aprobarea depunerii la A.R.A.C.I.S a rapoartelor de 

evaluare aferente unui număr de 9 programe de studii universitare noi, aprobate prin Hotărârea 

de Senat nr. 16 din 06.02.2020. 
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Hotărârea nr. 56/19 martie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare internă 

în vederea acreditării de către A.R.A.C.I.S a unui nou domeniu de studii de masterat Inginerie 

mecanică pentru programul de studii universitare de masterat Inginerie mecanică asistată de 

calculator, învățământ cu frecvență, durata studiilor de 2 ani, din cadrul Facultății de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 57/19 martie 2020 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de evaluare internă 

în vederea autorizării provizorii de către A.R.A.C.I.S a două programe de studii universitare 

licență, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 16 /10 martie 2020 cu privire la măsurile implementate în cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava pentru prevenirea răspândirii COVID19. 

 

Hotărârea nr. 17 /10 martie 2020 cu privire la aprobarea formularelor pentru contractele de studii, 

valabile începând cu anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 18 /10 martie 2020 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul public de 

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

desfășurare a concursului. 

 

Hotărârea nr. 19 /10 martie 2020 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 

studenților care vor efectua mobilități de studiu (SMS) și plasament (SMP), în cadrul programului 

Erasmus+, în anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 20 /10 martie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii de stabilire a 

drepturilor salariale – PO-SRU-01. 

 

Hotărârea nr. 21 /10 martie 2020 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat la studii de licență, 

anul I de studiu, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 22 /11 martie 2020 cu privire la extinderea măsurilor implementate în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru prevenirea răspândirii COVID19. 

 

Hotărârea nr. 23 /17 martie 2020 cu privire la extinderea prevederilor Hotărârii Consiliului de 

administrație nr. 22 din data de 11.03.2020 până la data de 22 aprilie 2020, inclusiv. 

 

Hotărârea nr. 24 /17 martie 2020 cu privire la unele măsuri referitoare la neachitarea taxelor de 

școlarizare și a taxelor privind contractarea creditelor restante, în perioada suspendării. 

 

Hotărârea nr. 25 /17 martie 2020 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2019 – 2020. 

 

Hotărârea nr. 26 /17 martie 2020 numire în funcțiile de coordonare din structura academică a 

USV. 

 

Hotărârea nr. 27 /17 martie 2020 cu privire la redistribuirea a două locuri bugetate la studii de 

licență, anul II de studiu, în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. 
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Hotărârea nr. 28/23 martie 2020 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

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

 

Hotărârea nr. 29 /24 martie 2020 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat la studii de licență, 

anul I, în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 30 /31 martie 2020 cu privire la aprobarea Statului de funcții pentru personalul 

TESA didactic auxiliar și nedidactic și Statul de funcții pentru personalul didactic auxiliar și 

nedidactic la Cămine – Cantină. 

 

Hotărârea nr. 31 /31 martie 2020 cu privire la aprobarea valorilor burselor la nivelul facultăților 

pentru semestrul II al anului universitar 2019 – 2020 și modalitatea de utilizare a sumelor 

necheltuite din fondul de burse primit prin contractul instituțional pentru semestrul I. 
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