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USV a primit certificatul de 

calitate „Erasmus Charter 

for Higher Education 2021-

2027” 

 

La începutul acestui an, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) a primit 

certificatul de calitate Eras-

mus Charter for Higher Edu-

cation 2021 - 2027” (ECHE). 

Astfel, în perioada 2021 – 

2027, USV va avea acces la 

finanțare în cadrul tuturor ac-

țiunilor programului Eras-

mus+ al Uniunii Europene. 

Certificatul a fost acordat în 

baza evaluării pozitive reali-

zate de către Comisia Euro-

peană a candidaturii depuse de 

către Serviciul de Relații In-

ternaționale și Afaceri Euro-

pene (SRIAE) în mai 2020. 

Conform rezultatelor evalu-

ării, aplicația depusă de 

SRIAE în vederea obținerii 

acestei importante certificări 

reflectă relevanța programului 

Erasmus+ în cadrul strategiei 

de internaționalizare și mo-

dernizare instituțională a 

USV, implementarea planifi-

cată a acțiunilor programului 

și modul în care acestea vor 

contribui la realizarea obiecti-

velor strategiei instituționale a 

universității. În perioada 2014 

– 2020, un număr de 1200 per-

soane din cadrul USV (700 

studenți și 500 personal di-

dactic și nedidactic) au be-

neficiat de mobilități în străi-

nătate, în cadrul programului 

Erasmus+. Prin noua aplicația 

depusă, USV demonstrează 

angajamentul de a dezvolta în 

continuare respectarea princi-

piilor tradiționale și a celor noi 

cuprinse în ECHE, ce prevăd 

asigurarea accesului deplin și 

echitabil al participanților din 

toate mediile la activitățile 

programului Erasmus+. Noua 

perioadă de implementare a 

programului Erasmus+ va 

aduce modificări generate în 

principal de digitalizarea pro-

cedurilor de administrare a 

mobilităților, de introducerea 

mobilităților fizice combinate 

cu mobilitățile online. Va fi 

consolidată metodologia uni-

tară privind alocarea creditelor 

transferabile (ECTS) ce asi-

gură echivalarea competențe-

lor dobândite în universitățile 

din spațiul european. Ca ele-

ment de noutate, se va avea în 

vedere digitalizarea adminis-

trării mobilităților Erasmus+, 

prin acțiunea Comisiei Euro-

pene (CE), Erasmus Without 

Paper. Astfel, vor fi imple-

mentate măsuri pentru intro-

ducerea de facilități prin car-

durile pentru studenți (ESCI – 

European Student Card Ini-

tiative), care vor permite 

acestora să se înregistreze mai 

ușor la instituțiile de învă-

țământ superior din Europa, în 

vederea efectuării mobilități-

lor de studiu, utilizând plat-

formele online. Studenții se 

vor putea informa în perioada 

ce precede începerea mobilită-

ții, vor accesa serviciile de 

înregistrare online la universi-

tatea gazdă și vor beneficia de 

recunoașterea automată a cre-

ditelor ECTS. Prin interme-

diul cardului vor avea acces 

imediat la serviciile din uni-

versitatea gazdă (bibliotecă, 

cazare, transport etc) și la re-

duceri de preț pentru diverse 

activități și evenimente desfă-

șurate pe teritoriul UE. Un alt 

pas spre digitalizare și creș-

terea calității stagiilor va fi fă-

cut prin aplicația mobilă 

Erasmus+ pentru studenți 

(Erasmus+App), care permite 

Evenimente  
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gestionarea mobilităților din 

faza de depunere a aplicațiilor, 

până la finalizarea acestora și 

întoarcerea în țara de origine. 

Aplicația furnizează informa-

ții structurate despre progra-

mul Erasmus+, despre stagiile 

în străinătate fiind și un ghid 

pentru perioada de derulare a 

unei mobilități. Erasmus+App 

permite și realizarea acordu-

rilor de studii, prin conexiunea 

la platforma online a progra-

mului. USV a inclus în strate-

gia de internaționalizare ac-

țiuni concrete de ajustare a 

politicilor proprii, pentru a 

face față cu succes noilor pro-

vocări ale internaționalizării 

instituțiilor de învățământ su-

perior, în perioada 2021-2027.  

 

14 cazuri cu noua tulpină 

SARS-CoV-2, B.1.1.7, din 47 

de probe secvențiate la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava în această să-

ptămână 

 

În cadrul Laboratorului de 

Metagenomică și Biologie 

Moleculară al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), au fost realizate, pe 

parcursul ultimei săptămâni, 

secvențieri pentru un număr 

de 47 de probe, provenite de la 

pacienți depistați pozitivi cu 

SARS-CoV-2, de pe raza ju-

dețelor Timiș, Caraș-Severin, 

Hunedoara, Suceava și Boto-

șani. Din probele analizate, au 

fost depistate un număr de 14 

noi cazuri aparținând tulpinii 

de interes epidemiologic B.1.-

1.7 (VOC 202012/01), cunos-

cută ca având originea în Ma-

rea Britanie. Acestea sunt re-

partizate geografic astfel: 4 

cazuri din județul Botoșani, 4 

cazuri din județul Suceava, 4 

cazuri din județul Timiș și câte 

unul din județele Caraș-Se-

verin și Hunedoara. Precizăm 

că niciuna din celelalte 33 de 

probe secvențiate în această 

rundă, neasociate tulpinii bri-

tanice, nu prezintă mutațiile 

caracteristicile variantelor 

identificate recent ca prove-

nind din Africa de Sud sau 

Brazilia. Varianta de corona-

virus originară din Marea Bri-

tanie, B.1.1.7, caracterizată 

printr-o transmisibilitate cres-

cută, a fost identificată și în 

urma rundei anterioare de 

secvențieri efectuată la USV, 

pentru o probă provenită din 

județul Suceava dintr-un total 

de 20 de probe provenite din 

județele Cluj, Suceava și Dolj. 

Creșterea semnificativă a nu-

mărului de cazuri noi identi-

ficate în această săptămână și 

distribuția geografică a aces-

tora indică o răspândire accen-

tuată a noii tulpini într-o mare 

parte din teritoriul României.   

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a secvențiat, 

până acum, peste 150 de probe 

provenind de la pacienți diag-

nosticati pozitiv cu SARS-

CoV-2 și va continua monito-

rizarea evoluției SARS-CoV-

2 pe teritoriul României, in 

colaborare cu partenerii impli-

cați în această acțiune. La 

momentul actual, în principala 

bază internațională de sec-

vențe SARS-CoV-2, Global 

Initiative on Sharing All In-

fluenza Data (GISAID), se 

află înregistrate 210 secvențe 

originare din România, care au 

satisfăcut standardele de cali-

tate impuse pentru indexare. 

Dintre acestea, 82 de probe au 

fost secvențiate la Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, 46 la Institutul Na-

țional de Boli Infecțioase 

„Prof. Dr. Matei Balș” din 

București, 42 la Institutul Na-

țional de Cercetare Dezvoltare 

Medico-Militară „Cantacuzi-

no” din București, și 1 la 

Institutul Național de Cer-

cetare Dezvoltare pentru 

Microtehnologie – Bucureşti, 

iar alte 39 de probe recoltate 

de la pacienți din România au 

fost secvențiate în laboratoare 

din străinătate (33 la United 

States Air Force School of 

Aerospace Medicine, 4 la 

Universitatea de Medicină din 

Berlin și 2 la Centogene). 

Comisia Europeană a reco-

mandat ţărilor europene să îşi 

înnoiască strategiile de testare 

pentru a răspunde noilor tul-

pini și să crească urgent sec-

venţierea genomică cel puţin 

până la 5%, preferabil până la 

10% din rezultatele pozitive. 

Subliniem și faptul că identi-

ficarea prezenței variantelor 

de tulpini cu transmisibilitate 

crescută reprezintă doar unul 

din obiectivele activității de 

secvențiere, Organizația Mon-

dială a Sănătății recomandând 

prioritizarea secvențierilor și 

în alte scopuri, precum: per-

soane vaccinate pentru SARS-

CoV-2, dar care ulterior se in-

fectează cu SARS-CoV-2; în 

cazul existenței de suspiciuni 

privind modificarea perfor-

manței metodelor de diagnos-

tic (anticorp, antigen, teste 

moleculare) sau a terapiilor; în 

cazul investigațiilor de tip 

cluster, când secvențierea poa-

te sprijini înțelegerea eveni-

mentelor de transmisie și / sau 

să evalueze eficacitatea proce-

durilor de control al infecției; 

în alte condiții de risc, cum ar 

fi cele unde a existat o inter-

acțiune strânsă a pacientului 

cu un număr mare de animale 
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care sunt susceptibile la in-

fecția cu SARS-CoV-2. Drept 

urmare, ne exprimăm dispo-

nibilitatea de a colaborare și 

cu alte Direcții Județene de 

Sănătate Publică sau Spitale 

cu compartimente COVID 

pentru analiza unor astfel de 

situații speciale și realizarea 

analizelor genetice corespun-

zătoare. Menționăm că acti-

vitatea curentă de secvențiere 

la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava este parțial 

finanțată din proiectul „Sec-

vențierea genomului SARS-

CoV-2 și analiza filogenetică 

a tulpinilor circulante în Ro-

mânia” coordonat de Prof. 

univ. dr. Mihai Covașă, Cod 

proiect: PN-III-P2-2.1-SOL-

2020-0142, Contract de fi-

nanțare nr. 12/Sol/2020, 

Programului 2 – Creșterea 

competitivității economiei ro-

mânești prin cercetare, dez-

voltare și inovare, Subpro-

gramul 2.1 – Competitivitate 

prin cercetare, dezvoltare și 

inovare, Autoritate contrac-

tantă:  Unitatea Executivă 

pentru Finanțarea Învățămân-

tului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării (UE-

FISCDI), coordonarea științi-

fică pe componenta biologică, 

bioinformatică și medicală 

fiind asigurată de șef lucrări 

dr. biolog Andrei Lobiuc, 

prof. univ. dr. Mihai Dimian și 

șef lucrări dr. medic Olga 

Căliman-Sturdza, în strânsă 

colaborare cu Secția de boli 

infecțioase și Laboratorul de 

diagnostic molecular ale Spi-

talului județean de urgență 

„Sf. Ioan cel Nou” din Su-

ceava, coordonate de dr. Mo-

nica Terteliu și șef lucrări dr. 

Roxana Filip, instituții parte-

nere în acest proiect fiind și 

Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” Ti-

mișoara - echipă coordonată 

de către  Prof. univ. dr. Cătălin 

Marian, Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase și Pneumoftizio-

logie „Dr. Victor Babeș” Ti-

mișoara - echipă coordonată 

de către prof. univ. dr. Cristian 

Oancea, Institutul Oncologic 

„Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-

Napoca - echipă coordonată 

de către Cercetător științific 

Ovidiu Bălăcescu, Universi-

tatea de Medicină și Farmacie 

Craiova - echipă coordonată 

de către Prof. univ. dr. Mihai 

Ioana. 

  

Francofonia în comunitate, 

sprijinită de Centrul de 

Reușită al USV 

 

Centrul de Reușită Univer-

sitară (CRU) din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava face parte din ma-

rea rețea a Centrelor de Reu-

șită Universitară din Europa 

Centrală și Orientală, care 

cuprinde mai mult de 50 de 

centre în 18 țări europene. 

Centrele derulează proiecte 

francofone și organizează acti-

vități destinate studenților și 

cadrelor didactice din cadrul 

universității, dar și liceenilor, 

copiilor și publicului larg. 

Începând cu anul 2018, 

Centrul de Reușită Univer-

sitară, în colaborare cu Biroul 

Francez din Suceava și cu 

sprijinul Agenției Universitare 

a Francofoniei au inițiat un 

proiect francofon unic în 

Europa, Francofonia în co-

munitate, prin care și-au 

propus să aducă mai aproape 

de comunitatea locală dife-

ritele activități științifice și 

culturale desfășurate în cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” sau al diferitelor unități 

școlare din județ și să facă 

mult mai vizibilă francofonia 

și francofilia din Bucovina. 

Proiectul este sprijinit de co-

munitatea locală – Consiliul 

Județean Suceava și Inspec-

toratul Școlar Județean, Aso-

ciația Română a Profesorilor 

Francofoni, filiala Suceava. În 

decursul celor 3 ani de deru-

lare a proiectului, au fost 

organizate numeroase confe-

rințe cu invitați francofoni 

prestigioși, mese rotunde, sta-

gii de formare, activități cul-

turale, concursuri, etc. Tot în 

cadrul acestui proiect au fost 

inițiate primele cursuri gratu-

ite de limba franceză pentru 

copiii din Suceava precum și 

prima școală de vară fran-

cofonă din județul Suceava. În 

acest context de entuziasm și 

implicare francofonă, a fost 

creată și Asociația Alianța 

Franceză din Suceava și a fost 

depus dosarul pentru crearea 

unei Alianțe Franceze în Su-

ceava, o instituție care să va-

lorifice și să certifice imensul 

potențial francofon al Sucevei 

și al Bucovinei. Crearea Aso-

ciației Alianța Franceză la 

Suceava a însemnat o și mai 

mare diversificare a ofertei de 

cursuri și de activități oferite 

în cadrul Biroului Francez, 

precum și mărirea echipei pe-

dagogice, formate din profe-

sori metodiști, cu experiență, 

care folosesc metode moderne 

de predare și cele mai noi 

suporturi didactice în predarea 

limbii franceze. Astfel, în pre-

zent, oferta de cursuri des-

fășurate în cadrul Biroului 

Francez din Suceava, cuprinde 

cursuri pentru copii din ciclul 

primar (6-10 ani), Le français, 

c’est facile!, cursuri pentru 

elevii de gimnaziu (11-15 ani), 

Le français au collège, cursuri 

pentru elevii de liceu (15-19 
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ani),  Le français au lycée, cur-

suri de pregătire pentru exa-

menele DELF și DALF, cur-

suri pentru adulți de franceză 

generală și specializată, Le 

français général et spécialisé 

pour les adultes, cursuri in-

tensive de limba franceză pen-

tru adulți și adolescenți. În 

afară de cursuri, în fiecare 

miercuri au loc activități tema-

tice organizate de școlile și 

liceele din județul Suceava, 

dar și de Centrul de Reușită 

Universitară al USV, care pot 

fi urmărite pe adresa de Face-

book a Biroului Francez: 

https://www.facebook.com/-

Biroul-Francez-Casa-Prieteni-

ei-1705411689690534, pe 

site-ul Consiliului Județean: 

http://cjsuceava.ro, pe site-ul 

Asociației Alianța Franceză 

din Suceava: https://afsucea-

va.ro și pe adresa de Facebook 

a Centrului de Reușită Uni-

versitară din Suceava 

https://www.facebook.com/C

entrul-de-Reusita-Universi-

tara-Suceava-10022420332-

57185. Studenții și profesorii 

USV, elevii și profesorii din 

învățământul preuniversitar, 

dar și întreaga comunitate su-

ceveană, sunt invitați călduros 

să participe la aceste activități 

francofone desfășurate on-line 

sau on-site, în funcțiile de 

restricțiile sanitare în vigoare 

în orașul Suceava.  

 

Proiecte de dezvoltare edi-

litară a USV 

 

Modificarea paradigmei edu-

caționale și centrarea educației 

pe student implică noi abor-

dări ale procesului de instrui-

re, restructurarea și dimensio-

narea spațiilor de învățământ 

și cercetare la cerințele mo-

derne de formare a unei re-

surse umane înalt calificate și 

la nevoile studenților. Urmă-

rind transformarea sa într-un 

pol de dezvoltare a comuni-

tății locale, într-un nucleu de 

cercetare avansată și de for-

mare a unor specialiști com-

petitivi pe piața muncii, USV 

încearcă să transpună în prac-

tică mai multe proiecte inves-

tiționale. Cel mai important și, 

totodată, mai dificil de realizat 

(din cauza dimensiunii consis-

tente a infuziei financiare 

inițiale) este proiectul Cam-

pusului II (Moara). USV a 

alocat sume importante pentru 

demararea lucrărilor de ame-

najare a locației secunde a 

universității, prin inițierea 

unui parc dendrologic și a 

grădinii botanice. Astfel, în 

ultimii patru ani, pentru 

pregătirea terenului, achiziția 

și plantarea a 2260 de arbori și 

arbuști și a diverselor specii de 

plante au fost cheltuiți peste 1 

milion de lei. Investiții 

majore, de peste 100 milioane 

de lei, sunt însă necesare 

pentru amenajarea teritoriului 

și asigurarea utilităților pentru 

viitoarele clădiri, printre care 

se regăsește și proiectul cel 

mai avansat: căminul studen-

țesc cu 820 de locuri, pentru 

care Compania Națională de 

Investiții pregătește deja Hotă-

rârea de Guvern privind apro-

barea indicatorilor tehnico-

economici. În paralel cu dez-

voltarea viitoare a Campusului 

II, USV se orientează și spre 

valorificarea spațiilor disponi-

bile în campusul actual. Un 

posibil vector de dezvoltare 

edilitară îl reprezintă extinde-

rea corpului E, în zona în-

vecinată Direcției Silvice Su-

ceava, alături de Parcul 

versității, în perimetrul actua-

lei parcări. Având în vedere 

îngrijorările exprimate pe 

marginea potențialei afectări a 

spațiilor verzi, dorim să asi-

gurăm opinia publică că pro-

iectul va fi realizat fără a 

afecta nici un metru pătrat din 

spațiul verde existent în parc. 

Clădirea urmează să aibă ma-

ximum 8 etaje și va fi cons-

truită în consolă, parterul 

fiind, în proporție de apro-

ximativ 50%, liber și destinat 

circulației pietonale. Dorim să 

subliniem faptul că USV are în 

centrul atenției aspectele ce țin 

de mediu și, pe lângă inves-

tițiile semnificative pentru 

înființarea și dezvoltarea par-

cului dendrologic, a direcțio-

nat mai multe milioane de lei 

și în remodelarea și refuncțio-

nalizarea Parcului Universi-

tății, care are astăzi un aspect 

european și este extrem de 

vizitat de studenți, cadre di-

dactice, dar, mai ales, de 

membrii comunității suceve-

ne. Prin organizarea și ame-

najarea parcului la standarde 

occidentale, prin întreținerea 

lui doar din veniturile proprii, 

Universitatea a oferit tuturor 

sucevenilor mai multe posibi-

lități de petrecere a timpului 

liber și de practicare a unor 

activități sportive, fără să fi 

existat vreodată intenția de a 

limita accesul în zona de parc 

aflată în administrarea USV 

doar pentru membrii comuni-

tății academice. Reamintim, 

de asemenea, că în ultimii ani, 

USV a fost preocupată de 

creșterea suprafețelor verzi în 

zona campusului universitar. 

Astfel, USV este singura ins-

tituție din județul Suceava ca-

re deține astăzi acoperișuri 

verzi, cu o suprafață totală de 

peste 320 metri pătrați (mai 

mult decât parcarea care va 
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găzdui potențiala extensie a 

corpului E), pentru care s-au 

alocat peste 150 mii de lei. 

Privind spre viitor, dorim să îi 

asigurăm pe suceveni că USV 

va continua aceste politici și le 

va îmbina, într-un mod cât mai 

plăcut, dar și eficient, cu ne-

voia de dezvoltare a infra-

structurii, dezvoltare pe care 

numărul mare de studenți, di-

versificarea programelor de 

studiu și înființarea unor noi 

facultăți o impun. Prin tot ceea 

ce va iniția și va pune în prac-

tică, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava garantează 

că va rămâne același partener 

de încredere al comunității lo-

cale și regionale.  

 

Programul european Eras-

mus for Young Entrepre-

neurs 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava implemen-

tează proiectul Erasmus pen-

tru tinerii antreprenori, un 

program unic de schimb de 

experiență pentru cei care sunt 

sau vor să devină oameni de 

afaceri. Scopul programului 

este să ajute antreprenorii în 

devenire sau începători să 

obțină experiența și compe-

tențele de care au nevoie 

pentru a administra sau dez-

volta o întreprindere mică, 

lucrând alături de un antre-

prenor cu experiență din altă 

țară, pe o perioadă cuprinsă 

între o lună și șase luni. Bene-

ficiile pentru antreprenorii în 

devenire sau începători sut 

urmăatoarele: obțin experiență 

practică și sfaturi din partea 

unui antreprenor experimen-

tat; stabilesc contacte inter-

naționale; au access la alte 

piețe europene; descoperă fur-

nizori și clienți potențiali, pre-

cum și oportunități de cola-

borare. Antreprenorii cu expe-

riență  au ocazia de a demara 

un parteneriat de afaceri nou, 

cu un antreprenor dintr-o altă 

țară, obțin cunoștințe și in-

formații despre alte piețe, co-

laborează cu un antreprenor cu 

viziune pe care îl selectează 

personal și au acces la 

competențe noi și cunoștințe 

inovatoare. Programul func-

ționează astfel: antreprenorul 

aspirant călătorește în țara 

antreprenorului gazdă, cu spri-

jin financiar din partea UE, 

primit prin intermediul USV. 

Ei petrec împreună o perioadă 

cuprinsă între o lună și șase 

luni, cooperând și ajutându-se 

reciproc pentru a-și dezvolta 

afacerile. În contextul pande-

miei de COVID-19,  schimbul 

de experiență se poate desfă-

șura la distanță (remote ex-

change), parțial sau integral. 

Pe toată durata participării lor 

la program, ambii antreprenori 

sunt sprijiniți de către punctele 

de contact locale din țările res-

pective. 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 3199/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 01 februarie 2021. 

 

Ordinul nr. 3200/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 106 din 01 februarie 2021. 

 

Hotărârea nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

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

I nr. 140 din 11 februarie 2021. 

 

Ordonanța de urgență nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 

din 18 februarie 2021. 

 

 

25 februarie 2020 
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 9/1 februarie 2021 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea a unui nou  

program de studii universitare de masterat în cadrul Facultății de Istorie și Geografie denumit 

Etică aplicată și auditul eticii în organizații. 

 

Hotărârea nr. 10/1 februarie 2021 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 Etică aplicată și auditul eticii în organizații din cadrul Facultății de 

Istorie și Geografie. 

  

Hotărârea nr. 11/12 februarie 2021 cu privire la aprobarea modului de derulare a activităților   

privind acordarea burselor în semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 12/25 februarie 2021 cu privire la alegerea Vicepreședintelui Senatului Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 13/25 februarie 2021cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2020-2021 

 

Hotărârea nr. 14/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului 

universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 15/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de 

organizare și desfășurare a examenelor de admitere (R10).  

 

Hotărârea nr. 16/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului Propriu pentru Situații de Urgență. 

 

Hotărârea nr. 17/25 februarie 2021 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 Expertiză tehnică, evaluare economică și management din cadrul 

Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management.  

 

Hotărârea nr. 18/25 februarie 2021 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 Mecatronică aplicată din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management.  

 

Hotărârea nr. 19/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea modificării metodologiei specifice 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 

2020-2021, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.  

 

Hotărârea nr. 20/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea a unui nou  

program de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică. 
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Hotărârea nr. 21/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare internă 

în vederea autorizării de către A.R.A.C.I.S a programului de studii universitare de licență 

Biologie, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.  

 

Hotărârea nr. 22/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea participării Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava ca membru în cadrul Clusterului Asociația „CLUJ IT”. 

 

Hotărârea nr. 23/25 februarie 2021 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

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

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

universitare de licență Cinematografie, fotografie, media – Comunicare audio-vizuală: 

scenaristică, publicitate-media din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 26/ 23 februarie 2021 cu privire la completarea structurii anului universitar 2020-

2021 pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport prin modificarea datei de susținere a 

examenelor de finalizare a studiilor. 

 

Hotărârea nr. 25/ 23 februarie 2021 cu privire la modificarea unor posturi din structura 

organigramei sistemului academic pentru Centrul pentru transfer tehnologic și companii spin-off. 

 

Hotărârea nr. 24/ 23 februarie 2021 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat în cadrul Facultății 

de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 23/ 23 februarie 2021 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind 

monitorizarea şi asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ de la ID cu cele la 

IF (PO-ID-04). 

 

Hotărârea nr. 22/ 23 februarie 2021 cu privire la aprobarea Procedurii privind monitorizarea şi 

evaluarea procesului didactic şi de comunicare în cadrul programelor de studii ID (PO-ID-01). 

 

Hotărârea nr. 21/ 16 februarie 2021 cu privire la aprobarea calendarului de selecție a personalului 

didactic, a personalului nedidactic și studenților și a comisiilor de selecție, în cadrul contractului 

de mobilități Erasmus+ cu țări member și țări partenere. 

 

Hotărârea nr. A 20/ 16 februarie 2021 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate în cadrul 

facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 19/ 16 februarie 2021 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind elaborarea, 

revizuirea și aprobarea planurilor de învățământ (PO-01). 

 

Hotărârea nr. 18/ 9 februarie 2021cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 17/ 2 februarie 2021 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate în cadrul 

facultăților. 

 

Hotărârea nr. 16/ 2 februarie 2021 cu privire la completarea structurii anului universitar 2020-

2021 pentru Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. 
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Hotărârea nr. 15/ 2 februarie 2021 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind 

achiziția direct (PO-DAP-04-01). 

 

Hotărârea nr. 14/ 2 februarie 2021 cu privire la aprobarea listelor cu personal didactic și 

nedidactic, selectat pentru a participa la mobilități în cadrul programului ERASMUS+, mobilități 

cu țări participante la program, în anul universitar 2020 – 2021. 
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