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Reuniuni ale Consorțiului 

universităților europene ti-

nere NEOLAiA, coordonat 

de UJA (Universitatea din 

Jaén, Spania) 

 

În contextul pandemiei, Con-

sorțiul universităților europe-

ne tinere NEOLAiA, coordo-

nat de Universitatea din Jaén, 

a avut primele reuniuni fizice 

pe 15 și 16 noiembrie 2021. 

Întâlnirile au avut loc la Roma 

și la Universitatea din Salerno, 

în Italia, și s-au bucurat de pre-

zența a peste douăzeci de par-

ticipanți de la cele opt univer-

sități partenere. În cadrul re-

uniunilor, au fost prezentate 

toate pachetele de lucru ac-

tualizate, ținându-se cont de 

contribuțiile universităților 

partenere și de noile activități, 

de definirea liniilor de acțiune 

și stabilirea termenelor de re-

dactare a proiectului. În spe-

cial, resursele comune vor fi 

structurate în așa fel încât acti-

vitățile de cercetare, incluziu-

ne, predare, funcționare a in-

frastructurilor antreprenoriale 

și mobilitățile studenților, pro-

fesorilor și personalului 

administrativ să faciliteze 

funcționarea consorțiului. De 

asemenea, au fost propuse noi 

inițiative, precum crearea po-

ziției academice de avocat al 

poporului NEOLAiA (NEO-

LAiA university ombuds-

man), participarea la 

programul Scholars at Risk 

(Cercetători în pericol) și 

realizarea de materiale infor-

mative despre consorțiu. În 

final, NEOLAiA a consemnat 

progresele înregistrate în ceea 

ce privește colaborarea, defi-

nirea zonelor de lucru și pro-

gramarea activităților viitoare. 

Consorțiul NEOLAiA este 

format din opt universități: 

Universitatea din Ostrava (Re-

publica Cehă), Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(România), Universitatea din 

Bielefeld (Germania), Uni-

versitatea de Stat din Šiauliai 

(Lituania), Universitatea din 

Örebro. (Suedia), Universi-

tatea din Salerno (Italia), 

Universitatea din Tours (Fran-

ța) și Universitatea din Jaén 

(Spania), cea din urmă fiind și 

coordonatorul consorțiului. 

Este vorba despre 8 univer-

sități europene tinere, de di-

mensiuni medii sau mici, care 

sunt angajate în mediul lor so-

cial și economic și cu o poziție 

constantă în clasamente - în 

special cele care analizează 

poziționarea universităților ti-

nere, precum „THE Young 

Universities”. În total, aceste 

opt universități au peste 

142.000 de studenți și peste 

10.000 de studenți înrolați în 

mobilități internaționale. Con-

sorțiul NEOLAiA, al cărui 

motto este „Tinere universi-

tăți: susținerea talentelor 

europene cu rădăcini regio-

nale”, este structurat în jurul a 

opt pachete de lucru care de-

finesc domeniile de manage-

ment ale alianței: mobilitate, 

predare, cercetare, antrepre-

noriat, diversitate și incluziu-

ne, multiculturalism și multi-

lingvism, sustenabilitatea/ di-

seminarea acțiunilor proiec-

tului. Obiectivul constă în ge-

nerarea unei structuri comune 

de resurse, care să faciliteze 

sinergiile sub aspectele 

menționate mai sus și să 

îmbunătățească poziția și efi-

cacitatea universităților care 

alcătuiesc consorțiul, pe ter-

men mediu și lung. În paralel 

cu organizarea activităților, 

grupul lucrează deja la pre-

zentarea proiectului pentru 

atragerea finanțării pe anul 

2022. Articolul original poate 

fi consultat la următoarea le-

gătură: 

https://diariodigital.ujaen.es/i

nternacional/reunion-en-

italia-del-consorcio-de-

jovenes-universidades-

europeas-neolaia-que  

 

Workshop tematic  

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV), în 

calitate de coordonator al pro-

iectului transfrontalier Cross-

Border Cooperation Smart 

Energy – CBCSmartEnergy 

derulat în cadrul Programului 

Operațional Comun România-

Ucraina 2014-2020, cod EMS 

ENI 2SOFT/1.2/52, a par-

ticipat, în perioada 24-26 no-

iembrie 2021, alături de Uni-

versitatea Națională Uzhgorod 

(UzhNU) din Ucraina și Aso-

ciația Internațională pentru 

Dezvoltare Regională (IAR-

DI) din Ucraina, la un work-

shop tematic pentru comu-

nitățile partenere și o sesiune 

de instruire pentru grupurile 

de lucru și echipele de audit 

energetic organizate în Regiu-

nea Transcarpatia din Ucraina. 

Scopul acestor evenimente a 

fost creșterea utilizării noilor 

tehnologii și inovații în do-

meniul energiei regenerabile 

și a eficienţei energetice, 

oferite prin promovarea și 

sprijinirea cercetărilor și ino-

vațiilor într-un mod durabil în 

Evenimente  
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regiunile de frontieră ale 

Ucrainei și României. În ca-

drul acestor întâlniri, la care au 

luat parte și reprezentanți din 

conducerea unităților adminis-

trativ teritoriale din regiunile 

de frontieră ale României și 

Ucrainei, a fost semnat un me-

morandum de colaborare pen-

tru implementarea unor pro-

iecte comune de cooperare 

transfrontalieră pe diverse te-

me prioritare de dezvoltare 

energetică durabilă a comu-

nităților locale, prin utilizarea 

de surse de energie regene-

rabilă și abordări energetice 

inteligente. Printre semnatarii 

acestui memorandum de 

colaborare se numără: Ion 

Lungu - primarul municipiului 

Suceava, Adrian Popoiu – pri-

marul orașului Siret, Radu 

Constantin Reziuc - primarul 

comunei Mitocu Dragomirnei, 

Mugurel Bocancea - primarul 

comunei Todirești, Vasile Șoi-

man - primarul comunei Băl-

căuți, Vasyl Hasynets – pri-

marul comunității Neresny-

tsia, Ivan Kovach - primarul 

comunității Tiachiv și Tetyana 

Vachylya - primarul comu-

nității Kholmkivska. 

Memorandum-ul este deschis 

spre semnare și de către alte 

unități administrativ teritoriale 

din regiunea de frontieră 

româno-ucraineană și este 

valabil pe termen nelimitat. 

Perioada de implementare a 

proiectului este de 22 luni, 

bugetul total al proiectului 

fiind de 331,114.00 € 

(1.598.055,49 LEI) din care, 

alocat de Uniunea Europeană 

298,000.00 € (1.438.237,00 

LEI), bugetul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

fiind de 158,114.00 € 

(763.105,59 LEI). Informații 

suplimentare privind derula-

rea proiectului Cross-Border 

Cooperation Smart Energy – 

CBCSmartEnergy, pot fi obți-

nute de la coordonatorul aces-

tuia, prof. univ. dr. ing. Radu-

Dumitru Pentiuc, directorul 

Departamentului de Electro-

tehnică de la Facultatea de In-

ginerie Electrică și Știința Cal-

culatoarelor, USV (E-mail 

radu.pentiuc@usm.ro).

 

Expoziție de materiale di-

dactice utilizate în Educația 

Timpurie 

 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava 

a organizat cea de-a doua 

ediție a expoziției Resurse 

didactice pentru Educație 

Timpurie. La eveniment au 

participat studenți, maste-

ranzi, cadre didactice din 

învățământul universitar și 

profesori din învățâmântul pri-

mar și preșcolar. Activitatea 

face parte dintr-un proiect mai 

amplu al Facultății de Științe 

ale Educației, care intențio-

nează să dezvolte noi direcții 

de cercetare și de formare în 

domeniul Educației Timpurii. 

În acest sens, expoziția a avut 

ca obiectiv evidențierea im-

portanței educației pentru 

vârstele timpurii și impactul 

acesteia în dezvoltarea perso-

nalității umane și a pregătirii 

comunităților pentru o dezvol-

tare sustenabilă. În cadrul eve-

nimentului, studenții și-au 

prezentat propriile materiale 

care ar putea fi utile în edu-

cația timpurie și au explicat 

modalitățile multiple de între-

buințare a acestora în acti-

vitățile didactice. Cadrele di-

dactice din cadrul facultății au 

coordonat realizarea unor serii 

de materiale utilizate în educa-

ția timpurie în cadrul activită-

ților de predare specifice 

4 decembrie 2021 
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științelor (lect.univ.dr. Gabriel 

Cramariuc), a activităților de 

educare a limbajului, arte și 

teatru pentru copii (lect. univ. 

dr. Otilia Ignătescu și lect. 

univ. dr. Oana Ruxandra 

Hrișcă), a activităților de sti-

mulare a creativității și a ame-

liorării dificultăților de învă-

țare (conf. univ. dr. Doina 

Maria Schipor) și a educației 

muzicale pentru copii (lect. 

univ. drd. Cristian Doboș). 

Expoziția a fost organizată de 

conf. univ. dr. Otilia Clipa, 

care este coordonatoarea re-

gională a proiectului POCU 

128215 Educație timpurie 

incluzivă și de calitate, proiect 

care are ca obiective creșterea 

interesului pentru cercetarea 

educațională aplicativă și for-

marea în domeniul educației 

timpurii, conștientizarea deci-

denților în domeniul politi-

cilor educaționale cu privire la 

rolul pe care ar trebui să și-l 

asume actorii educaționali în 

formarea profesorilor în con-

textul lumii contemporane, 

dezvoltarea și extinderea rela-

țiilor de colaborare cu prac-

ticienii din regiune. În cadrul 

evenimentului, conf. univ. dr. 

Otilia Clipa a evidențiat care 

au fost pașii importanți pe care 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației i-a făcut până acum în 

domeniul educației timpurii. 

În acest sens, în cadrul pro-

iectului POCU 128215 Edu-

cație timpurie incluzivă și de 

calitate, la nivelul regiunii 

coordonate de USV (15 ju-

dețe), s-au realizat activități de 

cercetare prin crearea a două 

grupuri țintă, la Buzău și Su-

ceava, legate de percepțiile și 

realitățile practicienilor din 

educația timpurie (lect. univ. 

dr. Constantin Florin Do-

munco și secretar Gabriela 

Blumenfeld), s-au elaborat 

suporturi de curs, împreună cu 

alți specialiști din țară, în do-

meniul educației timpurii 

(conf. univ. dr. Adina Aurora 

Colomeischi, conf. univ. dr. 

Daniela Jeder, conf. univ. dr. 

Doina Maria Schipor, lect. 

univ. Otilia Ignătescu și 

conf.univ.dr. Liliana Mâță), au 

fost acreditate la Ministerul 

Educației două cursuri de for-

mare continuă și s-au format 

peste 800 de cadre didactice 

de la nivel preșcolar în do-

meniul educației timpurii. În 

același timp, Proiectul POCU 

128215 Educație timpurie in-

cluzivă și de calitate a facilitat 

dezvoltarea unei noi direcții 

de cercetare în domeniul edu-

cației timpurii. Această direc-

ție de cercetare a fost concre-

tizată prin aparițiile editoriale 

recente la edituri de prestigiu 

internațional (Otilia Clipa (co-

ordonator) Provocările din 

domeniul educațional – Po-

litici, practici si tendințe in 

cercetare, 2021, și Otilia Cli-

pa și Erica Campan, Dez-

voltarea competențelor socio-

emoționale ale preșcolarilor 

prin activități outdoor, 2020, 

ambele apărute la editura 

Peter Lang, Germania). Expo-

ziția Resurse didactice pentru 

Educație Timpurie a avut sus-

ținerea directă a rectorului 

USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, care a asigurat 

finanțarea evenimentului din 

fonduri pentru evenimente 

speciale, aprobate la nivelul 

ME nr 102/GP/26512. Eveni-

mentul a reprezentat un con-

text veritabil de învățare non-

formală, constituindu-se într-

un nou pas spre atingerea unui 

obiectiv comun al Facultății 

de Științe ale Educației și al 

conducerii USV, care este în-

ființarea unui noi program de 

studiu la Suceava: Educație 

Timpurie.    
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25h@USV, ediția a VII-a 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare" din Suceava 

(USV) a organizat ediția cu 

numărul VII a concursului „25 

de ore la USV” (25h@USV), 

deschis tuturor studenților fa-

cultății înscriși la studii de li-

cență și masterat. În acest an, 

concursul a avut loc într-un 

format hibrid, fizic și online, 

cu o temă de dezvoltare a 

aplicațiilor pentru telefoane 

mobile smart, care avertizează 

utilizatorii privind apariția 

anumitor evenimente de inte-

res folosind feedback-ul multi-

senzorial. În acest scop, echi-

pele de studenți au primit ac-

ces la o platformă software 

dezvoltată în cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare" 

din Suceava, prin proiectul de 

cercetare H2020-MSCA-ITN-

2019 Multitouch. Proiectele 

echipelor USV au fost evalu-

ate în dimineața zilei de 10 

decembrie de către un juriu 

condus de către prof. univ. dr. 

Dorin-Mircea Popovici, din 

partea Universității Ovidius 

din Constanța (Laboratorul de 

Cercetare în Realitate Virtuală 

și Augmentată), și alcătuit din: 

prof. univ. dr. ing. Radu-Da-

niel Vatavu și drd. Mihail Te-

renti, din partea universității 

sucevene. Patru echipe au pri-

mit premii pentru soluțiile rea-

lizate: Locul I – echipa alcătu-

ită din studenții Agageldi Dur-

dyyev, Perman Yagmyrov și 

Selim Muhammetgulyyev; 

Locul II – adjudecat, la egali-

tate, de două echipe: cea for-

mată din Baciu Florin-George, 

Lupăștean Daniel și Ene Mir-

cea, respectiv Zagan Paul 

Andrei, Anisie Laurențiu și 

Bezușcu Alin-Eugen; Locul 

III – echipa formată din 

studenții Mariuc Cătălin, 

Batinas Bianca și Ursu Călin. 

Prin tematica sa, concursul 

25h@USV încurajează creati-

vitatea studenților în procesul 

dezvoltării tehnologiilor de 

vârf în domeniul interacțiunii 

cu sistemele informatice. Din 

partea organizatorilor, prof. 

univ. dr. ing. Adrian Graur și 

prof. univ. dr. ing. Radu-

Daniel Vatavu consideră acest 

eveniment ca unul important 

în contextul actual al specifi-

cului competițiilor studențești, 

atât prin tehnologia inovativă 

adresată în fiecare an, cât și 

prin modalitatea specifică de 

implementare. Concursul 25h-

@USV este organizat în ca-

drul Universității „Ștefan cel 

Mare" din Suceava din anul 

2014. 

 

Profesori USV, incluși în 

Topul mondial al cerce-

tătorilor 

 

Șapte profesori ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

au fost incluși într-un top al 

celor mai citați cercetători din 

lume, care a fost realizat de un 

colectiv de cercetători de la 

Universitatea Stanford (SUA) 

şi Editura Elsevier. Topul a 

fost alcătuit pe baza numărului 

de citări din anul 2020 ale 

articolelor publicate și a altor 

indicatori privind vizibilitatea 

internațională a cercetării în 

anul 2020, informații care au 

fost puse la dispoziție de baza 

de date Scopus. Pentru 

alcătuirea clasamentului, au 

fost evaluate rezultatele a 7 

milioane de oameni de știință, 

ale căror publicații au fost 

grupate în 22 de domenii și 

176 de sub-domenii, și s-au 

luat în calcul mai mulți 

indicatori, cum ar fi indicele 

Hirsch, citările în baza de date 

Scopus, numărul de co-autori, 

alături de un indicator com-

pus. La nivel național, în cla-

sament se regăsesc 191 de 

autori, care sunt afiliați la 30 

de universități și la mai multe 

institute de cercetare. Cu cei 7 

cercetători incluși în top, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava are o prezență re-

marcabilă, ocupând poziția 6 

(locul 9) între universitățile 

românești, primele 3 poziții 

fiind ocupate de Universitatea 

Politehnica din București (14 

autori), Universitatea Bucu-

rești (13 autori) și Univer-

sitatea Politehnica din Timi-

șoara (12 autori). Acest rezul-

tat este cu atât mai valoros 

dacă ne raportăm la faptul că, 

în ultimii ani, personalul de 

cercetare din USV, deși a 

reprezentat doar 0,8% din to-

talul la nivel național, a pu-

blicat mai mult de 1,30% din 

totalul articolelor indexate la 

nivel național. Cei 7 membri ai 

comunității academice suce-

vene ale căror rezultate re-

marcabile au condus la inclu-

derea lor în acest prestigios 

clasament sunt: prof. univ. dr. 

Mircea Oroian (Facultatea de 

Inginerie Alimentară), profe-

sor asociat Ian S. Evans (Fa-

cultatea de Istorie şi Geogra-

fie), prof. univ. dr. ing. Radu-

Daniel Vatavu (Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor), prof. univ. 

dr. Mihai Covașă (Facultatea 

de Medicină și Științe Bio-

logice), şef lucr. dr. ing. 

Alexandru Lavric (Facultatea 

de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor), conf. 

univ. dr. Oana Geman 

(Facultatea de Educație Fizică 

9-10 decembrie 2021 
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și Sport) și șef lucrări dr.ing. 

Alin Mihai Căilean (Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor). 

Redăm, mai jos, reacțiile 

colegilor noștri cu privire la 

prezența lor în topul celor mai 

relevanți autori la nivel mon-

dial în anul 2020, în cadrul 

domeniilor în care își des-

fășoară activitatea de  cerce-

tare: Mircea Oroian: „Prezența 

în acest clasament mă ono-

rează, dar în același timp re-

prezintă și un imbold ca să 

continui activitatea de cerce-

tare pe care o desfășor la USV. 

Acest rezultat reprezintă, pe 

de o parte, munca colectivului 

de cercetare pe care îl coordo-

nez în domeniul autentificării 

produselor alimentare și de-

pistării falsurilor, care a reușit 

să disemineze rezultate remar-

cabile în cele mai puternice 

reviste de specialitate din do-

meniu, la nivel internațional. 

Pe de altă parte, această reușită 

confirmă, dacă mai era nevoie, 

nivelul educațional ridicat al 

instituției noastre. Spun asta 

pentru că eu sunt un produs 

marca USV.”  Ian S. Evans: 

„Cu numeroasele sale lanțuri 

muntoase, fiecare cu parti-

cularitățile sale, România este 

o țară ideală pentru studiul 

glaciației montane. Asocierea 

mea cu tânăra Universitate din 

Suceava a început în 1999, 

când am convenit cu Maria 

Radoane să cooperăm în 

schimburile Erasmus de stu-

denți. Odată cu primul student 

Erasmus care a vizitat Dur-

ham, Marcel Mîndrescu, am 

dezvoltat o lungă colaborăre 

cu USV privind glaciația 

munților României, care a 

condus la o serie de lucrări, 

inclusiv articole în „Geomor-

fologie” și „Journal of Quater-

nary Science”, precum şi la un 

curs de analiză statistică pe 

computer a datelor geografice 

susţinut la un masterat USV.” 

Radu-Daniel Vatavu: „Este o 

bucurie imensă să pot vedea 

rezultatele cercetării obținute 

în cadrul Laboratorului de 

Mașini Inteligente și Vizu-

alizarea Informației recunos-

cute și confirmate astfel. Me-

ritele aparțin în egală măsură 

tuturor colegilor, doctoran-

zilor și studenților care s-au 

implicat de-a lungul anilor în 

activitatea laboratorului. Do-

meniul de cercetare în care 

activăm este cel al interac-

țiunii om-calculator, iar efor-

turile noastre urmăresc proiec-

tarea de interacțiuni eficiente 

și naturale cu toate sistemele 

informatice.” Mihai Covașă:  

„Această realizare este con-

firmarea și validarea faptului 

că, la USV, activitatea de 

cercetare este de cea mai înaltă 

calitate internațională. Este 

meritul unui efort colectiv al 

colegilor noștri, al univer-

sității și studenților deopotri-

vă, contribuind la dezvoltarea 

cunoașterii și științei în bene-

ficiul general al societății.” 

Alexandru Lavric: „Prezența 

numelui meu în cadrul acestui 

clasament mă onorează. Am 

ales să-mi continui activitatea 

de cercetare în România, în 

cadrul USV, datorită con-

dițiilor excelente oferite pen-

tru o cercetare de prestigiu. 

Totul pornește de la pasiune, 

de la dăruire, care, alături de 

suportul Universității, gene-

rează un microclimat prielnic 

excelenței academice cu 

rezultate vizibile, apreciate și 

recunoscute la nivel inter-

național.” Oana Geman: „Am 

aflat despre publicarea acestor 

rezultate de la colaboratorii 

mei din străinătate. Este, 

desigur, o mare onoare pentru 

mine, dar aceste rezultate nu ar 

fi fost posibile fără lucrul 

susținut într-o echipă in-

ternațională și interdiscipli-

nară, din care fac parte. Este, 

apoi, și mândria națională, 

când știi că ești citit și citat de 

cercetători din centre uni-

versitare din întreaga lume.” 

Alin Mihai Căilean: „Sincer, 

am fost plăcut surprins să aflu 

că am fost inclus într-un 

clasament atât de prestigios. 

Oricum, scopul meu nu a fost 

cel de a ajunge în vreun top, ci 

de a face cercetare de calitate 

și de a dezvolta și promova o 

tehnologie nouă. Mă bucur să 

văd că atunci când fiecare 

dintre noi își face corect 

treaba, rezultatele și recunoaș-

terea rezultatelor vin de la 

sine, și că succesul nu se arată 

celor care îl caută, ci succesul 

urmărește persoanele dedicate 

muncii și idealurilor lor.” 

Prezența USV în topul celor 

mai importanți oameni de 

știință din lume atestă rezul-

tatele politicii susținute de 

stimulare a cercetării la ni-

velul cadrelor didactice și al 

studenților, reprezintă o nouă 

confirmare a valorii științifice 

ridicate a activității de cer-

cetare din universitate și, 

totodată, demonstează faptul 

că universitatea suceveană 

ocupă un binemeritat loc între 

universitățile de elită din Ro-

mânia. Pentru mai multe de-

talii privind acest clasament, 

vă rugăm să accesați ur-

mătoarea legătură:  

https://elsevier.digitalcommo

nsdata.com/datasets/btchxktz

yw/3  

 

 

 

 

 

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
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USV la Expo2020 Dubai 

 

Pavilionul României la Expo 

2020 Dubai a găzduit Se-

minarul „Study in Romania", 

eveniment organizat de Con-

siliul Naţional al Rectorilor 

pentru promovarea ofertei 

educaţionale naţionale adre-

sate studenţilor, masteranzilor 

şi doctoranzilor din străină-

tate. Seminarul s-a desfăşurat 

în prezenţa secretarului de stat 

pentru relaţii interinstituţio-

nale, Daniela Gîtman şi a 

comisarului general al Sec-

ţiunii Române la Expo 2020, 

Ferdinand Nagy. Preşedintele 

interimar al Consiliului Na-

ţional al Rectorilor, prof. dr. 

Ioan Vasile Abrudan, a 

prezentat conceptul „Study in 

Romania”, prin care sunt pro-

movate peste 3.500 de progra-

me educaţionale oferite de 100 

de universităţi din România 

tinerilor din străinătate. Parti-

cipanţilor la seminar le-au fost 

prezentate ofertele educaţio-

nale a 11 universităţi din Ro-

mânia: Universitatea din Bu-

cureşti, Universitatea „Tran-

silvania” din Braşov, instituţii 

de învăţământ care susţin pro-

gramele cultural artistice 

oferite de pavilionul naţional, 

Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

Universitatea de Vest din Ti-

mişoara, Universitatea „Du-

nărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism „Ion Mincu” 

(UAUIM) - Facultatea de 

Arhitectură, Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad, 

Universitatea de Ştiinţe Agro-

nomice şi Medicină Veteri-

nară Bucureşti, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea de Medi-

cină, Farmacie, Ştiinţe şi 

Tehnologie, UNATC I. L. 

Caragiale. Secţiunea „Study in 

Romania” găzduită de 

pavilionul naţional cuprinde 

oferte educaţionale din toate 

domeniile acoperite de uni-

versităţile româneşti: ştiinţă, 

medicină, farmacie, arhitec-

tură, tehnologie, arte, agro-

nomie, teatru şi film etc. Din 

partea USV, au participat prof. 

univ. dr. ing Valntin Popa, 

Rector, și prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, Prorector.  

 

Aur la Salonul Internațional 

InventCOR 

 

Trei studente de la Facultatea 

de Inginerie Alimentară din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava au 

participat la cea de a II-a ediție 

a Salonului Internațional In-

ventCOR, un eveniment de 

cercetare-inovare adresat în 

special tinerilor. La finalul 

jurizării, cele trei studente, 

înrolate la ciclurile de studii de 

masterat și doctorat, au 

câștigat medalii de aur pentru 

invențiile prezentate în cadrul 

Salonului. Astfel, Denisa Atu-

dorei și Olivia Atudorei, coor-

donate de prof. univ. dr. ing. 

Georgiana Gabriela Codină, 

au fost premiate cu medalia de 

aur pentru invenția Paste tip 

penne rigate, fără gluten, pe 

bază de făinuri de legume și 

procedeu de obținere a aces-

tora, iar Ancuța Chetrariu, 

coordonată de prof. univ. dr. 

ing. Adriana Dabija, a obținut 

medalia de aur pentru invenția 

Paste făinoase scurte din 

făină spelta și adaos de făină 

de borhot de malț și procedeu 

de obținere a acestora. 

Invențiile realizate sunt pro-

duse inovative, din categoria 

paste făinoase, care au fost 

obținute în cadrul labo-

ratorelor de cercetare ale Fa-

cultății de Inginerie Ali-

mentară. 

 

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 1238/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Hotărârea nr. 107/2021 privind modificarea clasificării ţărilor/teritoriilor în sensul trecerii unor 

state în zona roşie, precum şi pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii 

de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, 

criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei 

asupra persoanelor care sosesc din acestea în România. 

 

15  decembrie 2021 
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Hotărârea nr. 1239/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 

noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 5626/2021 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii 

universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru 

instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 1242/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Contractul colectiv de muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Învăţământ 

Superior, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 1241 din data de 11.10.2021. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru prorogarea unor termene. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 106/16 decembrie 2021 cu privire la aprobarea propunerilor Consiliului de 

Administrație de acordare a gradațiilor de merit, disponibile începând cu anul 2022, în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 107/16 decembrie 2021 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și a 

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

concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 108/16 decembrie 2021 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și funcționare a Editurii USV (R31). 

 

Hotărârea nr. 109/16 decembrie 2021 cu privire la aprobarea reviziei Metodologiei de alegere a 

studenților reprezentanți din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (M04). 

 

Hotărârea nr.t 110/16 decembrie 2021 privind validarea mandatului domnului lector univ. dr. 

Victor Andrei CĂRCĂLE ca membru în Consiliul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării 

în locul domnului conf.univ.dr. Vasile ILINCAN. 

 

Hotărârea nr. 111/16 decembrie 2021 cu privire la aprobarea metodologiilor privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 112/16 decembrie 2021 cu privire la aprobarea criteriilor specifice privind 

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

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

desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 113/16 decembrie 2021 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. László RÁKOSY. 

https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20106.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20107.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20108.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20109.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20110.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20111.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20112.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20113.pdf
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Hotărârea nr. 114/16 decembrie 2021 privind aprobarea renunțării la două  programe de studii 

universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 115/16 decembrie 2021 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea unor 

noi  programe de studii universitare în cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri. 

 

Hotărârea nr. 116/16 decembrie 2021 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a 

raportului de evaluare internă pentru  autorizarea provizorie a  programului de studii universitare 

de licență Informatică aplicată pentru logistică și lanțuri de aprovizionare. 

 

Hotărârea nr. 117/16 decembrie 2021 cu privire la completarea corpului de evaluatori aprobați 

prin Hotărârea Senatului USV nr. 91/2020 cu evaluatori CEAC pentru învățământ la distanță. 

 

Hotărârea nr. 118/22 decembrie 2021 cu privire la calendarul de alegeri pentru completarea 

Senatului universitar.  

 

Hotărârea nr. 119/22 decembrie 2021 cu privire la aprobarea Strategiei de prevenire și combatere 

a fenomenului de plagiat şi de verificare a respectării eticii şi deontologiei universitare în 

elaborarea tezelor de doctorat în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 138/7 decembrie 2021 cu privire la revizuirea Procedurii de finalizare a studiilor de 

doctorat PO-SD-02. 

 

Hotărârea nr. 139/7 decembrie 2021 cu privire la actualizarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr. 100/2021 referitoare la stabilirea tarifelor pentru activitățile susținute în regim 

de plata cu ora și susținerea financiară a altor activități didactice și științifice, valabile începând 

cu anul universitar 2021-2022 

 

Hotărârea nr. 140/7 decembrie 2021 cu privire la aprobarea Procedurii interne privind angajarea 

de experţi colaboratori în proiecte derulate în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

 

Hotărârea nr. 141/7 decembrie 2021 cu privire la aprobarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2022-2023 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și 

doctorat. 

 

Hotărârea nr.142/7 decembrie 2021 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1242 din 

data de 3 decembrie 2021. 

 

Hotărârea nr.143/7 decembrie 2021 privind numirea coordonatorilor structurilor din organigrama 

academică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 144/7 decembrie 2021 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de selecție a 

studenților din cadrul Programului Erasmus+ mobilități țări partenere, ctr. nr. 2020-1-RO01-

KA107-078927. 

 

Hotărârea nr. 145/7 decembrie 2021cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate întocmită de 

S.C. DON PROIECT S.R.L. Suceava. 

 

https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20114.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20115.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20117.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2021/HS%20118.pdf
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Hotărârea nr. 146/7 decembrie 2021 cu privire la aprobarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 147/14 decembrie 2021 cu privire la revizuirea Procedurii de evaluare internă a 

rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii PO-02. 

 

Hotărârea nr. 148/20.12.2021 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate la studii universitare 

de licență și la studii universitare de master la nivelul USV, pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 149/20 decembrie 2021 cu privire la aprobarea documentației tehnice – Studiul de 

fezabilitate pentru Centrul de cercetare dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și 

securitate cibernetică – IASeC. 

 

Hotărârea nr. 150/20 decembrie 2021 cu privire la revizuirea structurii anului universitar 2021-

2022 pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport (anii terminali) privind sesiunea de finalizare 

a studiilor din luna septembrie 2022. 
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