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ELSTUD 2021 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat cea de-a XV-a ediție 

a Sesiunii Internaționale de 

Comunicări Științifice ale Stu-

denților ELSTUD 2021, 

manifestare finanțată de Mi-

nisterul Educației Naționale, 

la care au participat studenți 

de la ciclurile de studiu de 

licență, masterat și doctorat 

din România, Republica Mol-

dova și Rusia. La ediția din 

acest an au fost înscrise peste 

50 de lucrări din domeniul 

Ingineriei electrice, Energe-

ticii și managementului ener-

giei, Calculatoarelor și al Ingi-

neriei aplicate. „Ingineria este 

o profesie pragmatică. Ne lo-

vim zilnic de ea, ea generează 

confort și influențează cultura 

societății, deci creează civi-

lizație. Tehnologia a cuprins 

planeta, iar inginerii sunt cei 

care o pot pune în slujba fie-

cărui om. Din acest motiv, în 

această ediție s-a organizat o 

secțiune nouă, dedicată in-

gineriei aplicate, la care au 

participat studenți de la ingi-

nerie medicală și ingineria 

autovehiculelor din diferite 

centre universitare, precum și 

cinci lucrări din domeniul 

energeticii ale studenților de la 

Universitatea din Kazan”, a 

precizat prof. dr. ing. L. Dan 

Milici, coordonatorul comite-

tului de organizare. 

 

Lansări de carte 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat o multiplă lansare de 

carte, în cadrul căreia au fost 

prezentate cele mai recente tit-

luri aparţinând scriitorului su-

cevean Andrei Breabăn: „La 

porțile destinului” (I. Cărări 

tenebroase, II.  Zori însân-

gerați), roman istoric, Editura 

Salonul Literar Vrancea, 

2020; „Domnii paralele” (I. 

Două săbii într-o teacă, II. 

Cavalerul negru), roman isto-

ric, Editura Semne, 2021; 

„Vitejii Măriei Sale” (I. Cnea-

ghina Marușca,  II. Stăpân în 

Țara Moldovei), roman isto-

ric, Editura Timpul, Iași 2020; 

„Și dacă mâine ar veni…”, 

eseuri, Editura Timpul, Iași 

2021. Volumele au fost pre-

zentate de Cassian Maria Spi-

ridon - Preşedinte al Uniunii 

Scriitorilor din România – Fi-

liala Iaşi, director al revistei 

Convorbiri literare, direc-

tor al Editurii Timpul. Invi-

tații speciali ai acestui eve-

niment au fost prof. univ. 

dr. Mircea A. Diaconu – 

Prorector al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava; Alexandru Ovidiu 

Vintilă – Președinte al Socie-

tății Scriitorilor Bucovineni, 

redactor-șef al revistei 

Bucovina Literară; Gellu 

Dorian - Redactor-şef al re-

vistei Hyperion - Caiete boto-

şănene. „La Porțile Destinu-

lui” prezintă perioada copilă-

riei lui Ștefan cel Mare, fiind 

realizată o frescă a Moldovei 

medievale din vremea Voie-

vodului Bogdan al II-lea, cu 

conflictele și intrigile ce au 

avut loc în con-textul luptelor 

pentru putere între urmașii lui 

Alexandru cel Bun. Acțiunea 

se încheie cu asasinatul de la 

Reuseni, crimă care se petrece 

sub privirile înspăimântate ale 

lui Ștefan și care avea să-l 

marcheze pentru toată viața. 

„Domnii Paralele” surprinde 

situația tulbure din Moldova 

care a urmat asasinatului de la 

Reuseni, când țara a fost prac-

tic condusă de doi Voievozi, 

Alexăndrel Vodă și Petru 

Aron, până la bătălia de la 

Mohile, din 25 martie 1454, 

când iese învingător cel din 

urmă. Nu lipsesc trimiteri la 

contextul european al vremii, 

marcat îndeosebi de Sinodul 

de la Florența și de cucerirea 

Constantinopolului de către 

otomani, context care l-a pro-

pulsat în fruntea Mitropoliei 

Moldovei pe Kir Theoctist, 
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care va deveni cel mai apro-

piat sfetnic al viitorului Vo-

ievod, Ștefan cel Mare și 

Sfânt. „Vitejii Măriei Sale” se 

oprește la unul din cele mai 

mărețe momente din istoria 

Moldovei medievale, care 

avea să-l aducă pe tron pe 

Ștefan cel Mare și avea să 

pună capăt  bătăliilor pentru 

putere. „ Și dacă mâine ar 

veni…” cuprinde reflecții ale 

autorului cu privire la per-

sonalități ale culturii și istoriei 

noastre naționale, evenimente 

mai importante, cugetări des-

pre om și Dumnezeu, iar în 

încheiere, atmosfera cărții se 

înseninează cu un mănunchi 

de flori frumos mirositoare, 

numite de autor „Legende da-

cice”. Lansarea s-a încheiat cu 

un moment artistic susținut de 

corul de copii al Parohiei 

„Adormirea Maicii Domnu-

lui” din Comănești – Dirijor: 

Preot Teodor Popescu.   

Finalizare proiect 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” Suceava (USV), alături de 

Universitatea de Vest din Ti-

mișoara, Universitatea „Con-

stantin Brâncuși” din Târgu 

Jiu și Universitatea „Eftimie 

Murgu” din Reșița, a imple-

mentat, în perioada 2019 – 

2021, proiectul „Împreună 

universități și angajatori. Un 

sistem integrat de programe 

educaționale inovative” – pro-

iect operațional Capital Uman 

POCU 121030. La Suceava, 

acest proiect s-a axat pe: for-

marea personalului didactic 

universitar - 30 de cadre di-

dactice de la USV au urmat 

cursuri de Didactică și psiho-

pedagogie universitară (Ma-

nagementul grupului de stu-

denți, Metode moderne de 

învățământ, Elaborarea ma-

terialelor didactice, Proiectare 

curriculară) și Problem Based 

Learning (Stimularea învățării 

eficiente, Elaborarea proble-

melor în abordarea PBL, 

Tehnici de coordonare a acti-

vităților instructive, Sti-

mularea implicării educabi-

lilor) și au participat la diverse 

workshopuri; 10 universitari 

au urmat stagii naționale de 

bune practici; 7 cadre didac-

tice au urmat stagii de practică 

profesională la angajatori; 5 

persoane au beneficiat de se-

siuni de consiliere didactică 

individuală; 6 universitari au 

beneficiat de un stagiu de for-

mare internațional în cadrul 

Maastricht University Centre 

for International Cooperation 

in Academic Development, 

Olanda; activități dedicate 

studenților, prin care aproxi-

mativ 300 de studenți suce-

veni au beneficiat de cursuri 

gratuite pentru formarea de 

competențe transversale: 

Munca în echipă, Tehnologii 

multimedia, Gândire critică, 

Gestionarea eșecului, Comu-

nicare eficientă, Stimularea 

creativității, concomitent cu 

stagii naționale de bune prac-

tici, sesiuni de consiliere pen-

tru carieră și pentru dez-

voltarea tehnicilor de învățare 

organizate de specialiști din 

Universitatea de Vest din Ti-

mișoara, 5 work-shop-uri ale 

angajatorilor, cursuri magis-

trale ale unor personalități ale 

științei și culturii românești și 

internaționale.  „Trebuie să i-

novăm, să trăim prin a ne re-

poziționa față de cei din jur, 

față de curiozitatea generată 

acum de relația dintre frică și 

nevoia de ceilalți. Trebuie să 

regăsim sensul școlii ca relație 

directă între colegi, între 

aceștia și studenți, între 

studenți și școală. Noi educăm 

tinerii acestei generații, nu pe 

cei ai unei generații trecute, 

tineri care trebuie să știe să 

comunice și să rezolve 

probleme într-o societate 

descentralizată în timp și 

spațiu, în condiții diverse, 

impuse tot mai des de mediul 

virtual. Implementarea pro-

iectului a fost personalizată la 

nivelul fiecărei universități 

partenere; acest lucru nu a fost 

ușor deoarece, imediat după 

debutul activităților, a izbucnit 

pandemia Covid-19, fapt ce a 

necesitat readaptarea activită-

ților și reorganizarea acestora, 

astfel încât să poată fi atinse 

obiectivele impuse inițial. Am 

avut sprijinul cadrelor didac-

tice de la Facultatea de Științe 

ale Educației din USV, mem-

bre în echipa de implementare, 

iar efortul celor 30 de cadre 

didactice sucevene și al celor 

300 de studenți USV, din care 

peste jumătate din mediul 

rural, a fost intens și exte-

nuant. Ne bucurăm cu toții, la 

final, de reușita acestui pro-

gram.”, a declarat coordona-

torul proiectului în USV, prof. 

dr. ing. L. Dan Milici, decan al 

Facultății de Inginerie Electri-

că și Știința Calculatoarelor. 

 

5 iulie 2021 
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Consultări „România Edu-

cată” 

 

Prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa a participat, în calitate de 

Rector al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, la cea 

de-a treia rundă de consultări 

pe tema Proiectului „România 

Educată”. Discuțiile, la care 

au fost invitate numeroase 

asociații din zona educației, 

organizații pentru drepturile 

copiilor și cele ale minorități-

lor, organizații neguverna-

mentale implicate în proiectul 

„România Curată”, mai multe 

universități, consorții și 

sindicate, alături de Academia 

Română, au loc la invitația 

Președintelui României, Klaus 

Werner Iohannis, și s-au des-

fășurat la Palatul Cotroceni. 

Menționăm faptul că discuțiile 

de astăzi au fost precedate, în 

zilele anterioare, de întâlniri 

pe care Administrația Prezi-

dențială le-a avut cu liderii 

coaliției de guvernare (luni) și 

cu președinții celor două ca-

mere ale Parlamentului și mai 

mulți parlamentari din co-

misiile de profil (marți). În 

cadrul intervenției sale, Rec-

torul USV a apreciat dinamica 

și profunzimea dialogului pe 

care Președinția României l-a 

inițiat pe marginea unui pro-

iect atât de necesar pentru 

viitorul națiunii. Domnul prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa a 

salutat alocarea a 3,6 miliarde 

lei în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență 

(PNRR) pentru proiectul „Ro-

mânia Educată”, subliniind că 

avem, acum, un prim rezultat 

notabil al inițiativei generate 

de domnul Președinte Klaus 

Iohannis. Totodată, Rectorul 

USV a susținut acea idee ex-

celentă a proiectului de țară de 

a extinde forma de învățământ 

dual și la nivelul formării uni-

versitare, apreciind drept via-

bilă propunerea ca, la anumite 

programe de studiu, toți 

studenții să poată primi burse 

și din partea mediului socio-

economic. Valentin Popa și-a 

exprimat convingerea că, din 

perspectiva aprofundării o-

rientării învățământului supe-

rior către piața muncii, alo-

carea unor fonduri din PNRR 

pentru înființarea a 10 cam-

pusuri pentru învățământ dual, 

ce urmează a fi realizate de 

consorții din care să facă parte 

universități, colegii din pre-

universitar și agenți economici 

reprezintă o modalitate exce-

lentă de implementare a vi-

ziunii privitoare la viitorul 

educației configurate prin a-

cest proiect de țară. În același 

timp, dacă ne dorim să avem 

în învățământul preuniversitar 

profesori foarte buni, dedicați 

catedrei, formatori competenți 

și abili, care să reușească să 

cultive interesul și preocupa-

rea tinerilor pentru dezvolta-

rea lor personală și intelec-

tuală, este necesară extinderea 

masei din care se poate face 

selecția viitoarelor cadre di-

dactice. Trebuie să identifi-

căm modalitățile adecvate prin 

care cât mai mulți tineri de va-

loare să fie atrași către cariera 

didactică. Rectorul USV a su-

bliniat că acest obiectiv poate 

fi atins doar prin creșterea 

prestigiului social al meseriei 

de dascăl și prin alocarea unui 

suport financiar pe măsură 

profesorilor din învățământul 

preuniversitar, elemente care 

să atragă la catedră persoane 

temeinic pregătite și deschise 

spre modelarea unor abordări 

didactice moderne în relația cu 

elevii. Reamintim faptul că 

proiectul „România Educată” 

a fost inițiat în anul 2016 și se 

dorește a fi o viziune de țară în 

domeniul educației, care să 

ofere un set de soluții concrete 

pentru îmbunătățirea calității 

actului educațional în Ro-

mânia. O serie dintre acțiunile 

Proiectului „România Educa-

tă” au fost incluse în Planul 

Național de Redresare și Rezi-

liență, iar bugetul prevăzut 

pentru a fi alocat educației este 

unul consistent.  

 

Discurs critic și variație 

lingvistică. Abordări inter- 

și transdisciplinare ale 

trecutului și prezentului, 

ediţia a X-a  

 

Conferinţa dedicată masteran-

zilor şi doctoranzilor, orga-

nizată de Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării din 

USV, împreună cu Asociaţia 

„Akademos“, și-a propus să 

ofere cadrul pentru dezbateri 

academice extinse, cooptând 

tineri cercetători (masteranzi, 

doctoranzi și post-doctoranzi) 

din mai multe centre univer-

sitare din ţară (Universitatea 

din Sibiu, Universitatea „Va-

sile Alecsandri“ din Bacău, 

Universitatea „Al. I. Cuza“, 

Iași) şi din străinătate (Elveția, 

Republica Moldova), precum 

şi specialiști consacrați, în 

calitate de conferențiari în 

plen sau de comunicatori în 

cadrul secțiunilor. Cele patru 

comunicări în plen, axate pe 

tematica enunțată, au fost sus-

ținute magistral de profesori 

de la Universitatea „Yurii 

Fedkovici“ din Cernăuți (Fe-

licia Vrânceanu), Universita-

tea „Babeș Bolyai” din Cluj-

Napoca (Adrian Chircu), Uni-

versitatea de Vest din 

8 iulie 2021 
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Timișoara (Otilia Hedeșan) și 

de la universitatea gazdă (Mir-

cea A. Diaconu). Profilul te-

matic al acestei ediții a invitat 

la dialog domenii de cercetare 

ireconciliabile în epoca clasi-

că, urmărindu-se astfel direc-

ția actuală a interconectării 

dintre ştiinţe. Această tendință 

de depășire a frontierelor (hi-

per)specializării contribuie la 

îmbogățirea cunoașterii şi la 

progresul său constant, la 

construcția unui proiect co-

mun, prin cooperare şi 

schimb, ce presupune şi ope-

rarea cu un nou tip de discurs, 

dar comportă, în mod 

previzibil, şi o seamă de ris-

curi (dintre care, cel mai 

pregnant ar fi pericolul diluării 

conceptuale și metodologice). 

În edițiile anterioare, confe-

rința a anticipat problematica 

interdisciplinarității prin privi-

legierea analizei discursului ca 

disciplină aflată la intersecția 

științelor limbii. De aceea, 

considerăm că o ediție în care 

s-a readus în atenție proble-

matica inter- și transdisci-

plinarității, după mai multe 

decenii de la primele 

teoretizări în cîmpul acade-

mic, pe fundalul noilor pro-

vocări generate de invaziva 

revoluție digitală, ar putea ofe-

ri celor interesați cadrul adec-

vat de diseminare a rezulta-

telor cercetării. Cele mai bune 

lucrări vor fi publicate în 

volumul conferinței sau într-o 

revistă cu recunoaștere inter-

națională (Meridian Critic). 

Axele tematice ale conferinței 

au inclus: Interdisciplinari-

tatea – probleme conceptuale; 

Interdisciplinaritate și specii 

subsecvente: trans-, multi-, 

cross-disciplinaritate; Dialo-

gul științelor. Aportul inter- 

și/sau transdisciplinarității la 

avansul cercetării științifice; 

Interdisciplinaritatea în didac-

tică și didactica interdiscipli-

narității; Proiecte interdisci-

plinare inedite: FOODie, „Co-

lecție digitală a patrimoniului 

alimentar românesc și transfer 

spre societate (FOODie)”, cod 

PN III-P2-2.1-PED-2019-50-

92, contract de finanțare nr. 

569 PED din 16.11.2020, fi-

nanțat de către Ministerul Cer-

cetării și Inovării, în cadrul 

programului PNIII, Programul 

2 – Creșterea competitivității 

economiei românești, prin cer-

cetare, dezvoltare și inovare, 

Subprogramul 2.1. – Competi-

tivitate prin cercetare, dezvol-

tare și inovare (coordonator- 

prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, 

Universitatea de Vest, Timi-

șoara, responsabil al echipei 

de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare“ din Suceava, prof. univ. 

dr. Rodica Nagy);Varia. Co-

ordonatorii manifestării au 

fost prof. univ. dr. Rodica 

Nagy și prof. univ. dr. Mircea 

A. Diaconu. 

 

Admitere 2021 

 

Admiterea din acest an a 

demarat la scurt timp după ce 

universitatea suceveană și-a 

consolidat statutul de instituție 

de învățământ superior de 

elită, fiind ierarhizată, în 

premieră, în celebrul top 

internațional QS World 

University Ranking și plasată 

între primele 1300 de uni-

versități ale lumii (menționăm 

faptul că doar 11 universități 

din țara noastră figurează în 

clasament). Concursul de ad-

mitere 2021 vine cu o serie de 

noutăți, atât din punctul de 

vedere al ofertei educaționale 

a universității, cât și din punct 

de vedere organizatoric. USV 

a oferit candidaților din re-

giunea de nord-est, care do-

resc să își înceapă sau să își 

continue studiile universitare, 

un număr mai mare de locuri 

bugetate, repartizate pe cele 

peste 120 de programe de 

studiu la nivel de licenţă, mas-

terat, doctorat, post-doctorat și 

formare continuă. În ceea ce 

privește studiile de licență, 

USV continuă politica de 

adaptare a ofertei educaționale 

la noile contexte și realități, 

mizând pe formarea unor ab-

solvenți pregătiți să răspundă 

cerințelor actuale și viitoare 

ale pieței muncii și să perfor-

meze cu succes pe plan local, 

regional, național sau inter-

național. Astfel, pentru sesiu-

nea iulie 2021, pe lângă spe-

cializările de licență de 

12-16/20 iulie 2021 
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tradiție, absolvenții de liceu s-

au putut orienta și către unele 

noi: Echipamente și sisteme 

medicale, Tehnică dentară, 

Autovehicule rutiere, Ech-

ipamente de comandă și con-

trol pentru autovehicule, Ro-

botică, Rețele și software de 

comunicații, Energetică și 

tehnologii informatice, Științe 

gastronomice și Resurse uma-

ne. În total, peste 50 de 

programe de licență și peste 35 

de programe de masterat își 

așteaptă viitorii studenți, pen-

tru a le deschide perspectivele, 

îmbogăți cunoașterea și spori 

capacitatea de a înțelege viito-

rul. Evidențiem faptul că, din-

tre cele 1210 locuri bugetate 

(fără taxă) disponibile la ciclul 

de studii de licență, 41 de lo-

curi au fost alocate absol-

venților de liceu din mediul 

rural, 10 locuri pentru absol-

venții de liceu proveniți din 

sistemul de protecție socială, 

iar alte 10 locuri au fost rezer-

vate candidaților de etnie rro-

mă. În ceea ce privește pro-

cesul de înscriere, candidații 

au avut posibilitatea de a se 

înscrie atât on-site, în locațiile 

din campusul USV, cât și on-

line, folosind platforma de îns-

criere disponibilă. O noutate 

în ceea ce privește înscrierile 

on-site a reprezentat-o ampla-

sarea a 4 panouri în punctele 

principale de acces către sălile 

de înscrieri – la intrările în cor-

purile A, D și E și în zona 

barierei de la corpul B. De pe 

aceste panouri, candidații au 

putut scana coduri QR care a 

permis vizualizarea unui clip 

video cu traseul către sala de 

înscrieri a fiecărei facultăți. 

Clipurile au fost realizate de 

studenți voluntari, care și-au 

dorit să faciliteze orientarea în 

campus a viitorilor colegi. 

Pentru a ușura procedura de 

depunere a actelor în on-line, 

platforma de admitere a USV 

a pus la dispoziție și un sistem 

electronic de plată a taxei de 

înscriere. Reamintim faptul 

că, indiferent de facultatea sau 

programul de studiu pentru 

care au optat, toți bobocii au 

primit un sprijin material sub 

forma unui laptop, însoţit de o 

cartelă SIM cu abonament de 

date cu o durată de valabilitate 

de minim 9 luni și cu mi-

nimum 50 GB pe lună. De 

asemenea, primii 3 studenți 

înmatriculați cu taxă, la anu-

mite programe de studiu, vor 

primi pentru primul an de stu-

dii burse de studii speciale, iar 

peste 30% dintre viitorii stu-

denți vor primi burse lunare cu 

valori cuprinse intre 600 și 

1100 lei pe lună, timp de 12 

luni.  

https://admitere.usv.ro/. 

 

Conferința „Dimensiuni eti-

ce și sociale în administrație 

și drept”, ediția a VI-a 

 

Organizată de Facultatea de 

Drept și Științe Administrative 

(FDSA) din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, conferința a avut ca 

temă Viitorul Dreptului și al 

Administrației Publice în era 

digitală. Provocări și opor-

tunități. Formatul conferinței 

a fost unul mixt, majoritatea 

participanților fiind prezenți 

fizic la eveniment; cei care nu 

au putut face deplasarea la 

Suceava au participat online, 

făcând ca această conferință să 

fie una pe măsura erei digitale 

în care am intrat cu toții. 

Preocuparea pentru transfor-

mările pe care societatea 

digitală le aduce în ceea ce 

privește cadrul normativ și 

funcționarea instituțiilor a stat 

în prim-planul discuțiilor ce s-

au purtat în cadrul unei plura-

lități de idei ce au subliniat atât 

avantajele, cât și pericolele pe 

care digitalizarea societății le 

poate aduce cu sine, atât la 

nivelul individului, cât și al 

comunităților. Lucrările sesiu-

nii științifice au fost deschise 

de profesor univ. dr. ing. Va-

lentin Popa, Rectorul USV, 

care a arătat, printre altele, că, 

în timpul primului mandat a 

fost acreditată  Facultatea de 

Drept și Științe Administra-

tive, precum și problemele ca-

re frământă pe juriști în con-

dițiile de pandemie Covid-19. 

După deschiderea sesiunii a 

luat cuvântul prof. univ. dr. 

Camelia Ignătescu,  Decan 

FDSA, care a adus un salut din 

partea facultății. Au mai luat 

cuvântul prof. univ. dr. hab. 

Antonio Sandu, judecătorul 

Cristinel Grosu, Președintele 

Curții de Apel din Suceava, și 

profesorul univ. dr. Serhiy 

Melenko, din Ucraina. Lucră-

rile conferinței nu s-au vrut 

doar o simplă punere în discu-

ție a temei, ele fiind, în primul 

rând, un creuzet al inovării în 

ceea ce privește doctrina juri-

dică, dar și o expunere a nevoii 

de legiferare în ceea ce priveș-

te domenii precum digitaliza-

rea justiției, e-guvernarea etc. 

Problematica libertăților și a 

drepturilor, dar și a îndatoriri-

lor ce rezultă în mod judicios 

din transformările pe care so-

cietatea le-a traversat în urma 

acestui an - în care tocmai di-

gitalizarea a făcut posibilă de-

rularea unor activități, cum ar 

fi cele educaționale, dar și 

funcționarea efectivă a multor 

instituții publice sau organiza-

ții private - a fost discutată din 

perspective juridice, sociolo-

gice, psihologice, politologice 

14 iulie 2021 
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și ale teoriei administrației 

publice, teorii ce au convers în 

a aprecia faptul că umanitatea 

se află pe un drum ireversibil 

al digitalizării sale. De aici, 

teoreticienii și practicienii pre-

zenți au concluzionat că este 

rolul juristului, dar și al 

specialistului în administrație 

publică să propună modele și 

paradigme sociale, și în 

același timp juridice, într-un 

cadru eminamente etic. Suc-

cesul conferinței a fost asi-

gurat de participarea a 60 de 

vorbitori invitați și a peste 150 

de participanți din țară și din 

străinătate. Referindu-ne la ță-

rile de origine ale participan-

ților, acestea au fost: Rom-

ânia, Ucraina, Spania, Turcia, 

Polonia, Cehia, Elveția, Re-

publica Moldova. Participanții 

au reprezentat un număr de 35 

de instituții, din 8 țări: uni-

versități, institute de cercetare, 

inclusiv ale Academiei Româ-

ne, curți, edituri de specialitate 

din domeniul juridic și admi-

nistrativ, reprezentanți ai auto-

rităților publice, dar și repre-

zentanți ai B.O.R. Menționăm 

doar câteva dintre perso-

nalitățile de seamă, prezente 

on-line și on-site: Prof. univ. 

dr. DHC Mircea Duțu, 

Director al Institutului de 

Cercetări Juridice „Acad. 

Andrei Rădulescu” al Aca-

demiei Române, cu o lucrare 

pe tema modificărilor inter-

venite în Dreptul mediului în 

contextul schimbărilor clima-

tice; DHC Augustin Zegrean, 

fost președinte al Curții Cons-

tituționale a României, care a 

prezentat contextul constitu-

țional în care este posibilă 

digitalizarea societății; Cristi-

nel Grosu, Președintele Curții 

de Apel Suceava, care a 

prezentat digitalizarea legis-

lației și aplicarea procedurilor; 

prof. univ. dr. DHC Ovidiu 

Predescu, prim-vicepreședinte 

al Uniunii Juriștilor din Ro-

mânia, care a analizat legis-

lația pandemiei; prof. univ. dr. 

Mehmet Șahin (Turcia), care a 

prezentat tema „Echitate, ega-

litate și dreptate în educație”; 

prof. univ. dr. hab. Daniel-

Mihail Șandru, cu o temă 

referitoare la protecția datelor 

cu caracter personal în con-

textul pandemic și post-pan-

demic; conf. univ. dr. Ivan 

Toronchuk (Ucraina), care a 

prezentat o lucrare pe tema 

Dreptului viitorului ca provo-

care pentru state; lect. dr. Hec-

tor Calleros-Rodriguez (Po-

lonia), cu o intervenție pe tema 

dezvoltării internaționale și a 

politicilor publice; cercetător 

Óscar Moreno Corchete (Spa-

nia), cu o lucrare pe tema 

asimetriei și autonomiei în 

statele regionale, tratată din 

perspectivă comparativă asu-

pra Italiei și Spaniei. În cadrul 

work-shop-ului „Pedeapsa pe-

nală cu premise morale”, 

profesorul univ. dr. habilitat 

Ion Ifrim, CS II, Institutul de 

Cercetări Juridice „Acad. An-

drei Rădulescu” al Academiei 

Române” și titular al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, a discutat cu stu-

denții și invitații despre ele-

mentele de diferențiere dintre 

cele două pedepse (pedeapsa 

penală și pedeapsa morală), 

distincții de interes practic 

pentru sancționarea infracțiu-

nilor. Editura Universul Juri-

dic, reprezentată de fondatorul 

Nicolae Cîrstea, a organizat 

lansări de carte cu autori doc-

trinari: „Pași în umbra 

dreptului” – autor prof. univ. 

dr. Ioan Chelaru – președintele 

Uniunii Juriștilor din Ro-

mânia, și „Drept admi-

nistrativ. Volumul II. Ediția a 

III-a, revăzută și adăugită” – 

autor conf. univ. dr. Dan 

Constantin Mâță. Sesiunea ști-

ințifică internațională s-a în-

cheiat cu prezentarea comu-

nicărilor științifice ale stu-

denților de la  Facultatea  de 

Drept și Științe Adminis-

trative, cu tematici interesante, 

alături de asistenta doctorandă 

Raluca Onufreiciuc și ingine-

rul Ionuț Croitoru. 

 

Simpozion internațional 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat cea de-a V-a ediţie a 

Simpozionului național cu 

participare internațională 

Contribuția Bibliotecii la afir-

marea diversității culturale în 

spațiul românesc, cu tema 

„Noi modalități de prelucrare 

și transmitere a informației în 

instituțiile de educaţie şi cul-

tură”, atât on-site, în Audi-

torium „Joseph Schmidt”, cât 

şi on-line, prin platforma 

Google Meet. Peste 50 de 

participanţi au răspuns invi-

taţiei Bibliotecii USV: perso-

nalităţi ale culturii şi educaţiei 

din instituţii de prestigiu din 

ţară (Bucureşti, Cluj, Iaşi, 

Ploiești, Alba Iulia, Roman, 

Bacău, Suceava) şi străinătate 

(Italia, Grecia, Ucraina, R. 

Moldova), profesori din 

15-17 iulie 2021 

 

 



 

 
Iulie-August 2021 / Info USV /  

învăţământul universitar şi 

preuniversitar, directori de 

bibliotecă, reprezentanţi ai mi-

norităţilor etnice din România, 

artişti plastici, scriitori, publi-

cişti, sociologi, cercetători şti-

inţifici, bibliotecari, docto-

ranzi, masteranzi, studenţi. 

Evenimentul a fost organizat 

în colaborare cu Asociaţia 

Italienilor din România – 

Ro.As.It., Asociaţia Bibliote-

carilor din România – A.B.R. 

şi Casa Corpului Didactic 

„George Tofan” din Suceava. 

Cele patru secţiuni din cadrul 

programului Simpozionului 

național cu participare inter-

națională au fost: Noi para-

digme în activitatea bibliote-

carului în perioadă de criză 

sanitară; Diversitatea informa-

țiilor și rolul lor în inițierea 

schimburilor culturale și edu-

caționale în perioada pan-

demiei SARS-CoV-2, 2019-

2021; Creația scrisă și adap-

tarea acesteia în contextul 

pandemiei; Anul Dante: 700 

de ani de la moartea Poetului 

Suprem - Anno Dantesco: 700 

anni dalla morte del Sommo 

Poeta. Au avut loc comunicări 

ştiinţifice, lansări de carte, 

difuzarea unor filme docu-

mentare („Traian” şi „Drumul 

talienilor”), Conferința Dante 

e Traiano, susţinută de prof. 

univ. dr. Livio ZERBINI, 

Universitatea din Ferrara, ver-

nisaj de expoziţie de pictură 

(Galeria de Artă a USV, corp 

A), excursie documentară, vi-

zitarea Bibliotecii USV.     

 

Port Cultural. Ateliere de 

prezentare a unor soluții și 

bune practici 

 

În ultimii 2 ani, în cadrul pro-

iectului de cercetare „Port 

Cultural”, implementat de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, au fost iden-

tificate soluții de valorificare a 

patrimoniului construit din 

Bucovina și Transilvania, prin 

dezvoltarea antreprenoriatului 

și prin identificarea unor mo-

dalități de adaptare a caselor 

tradiționale la funcționalități 

contemporane. În perioada ur-

mătoare, rezultatele proiec-

tului vor fi prezentate partene-

rilor și grupurilor de interes 

din mediul rural, în dorința de 

a informa publicul larg cu 

privire la acțiunile care pot 

contribui la păstrarea caselor 

tradiționale și la protejarea pa-

trimoniului cultural. Obiecti-

vele identificate în teren au 

fost plasate pe o hartă inter-

activă și prezentate în albumul 

„Case Tradiționale din Buco-

vina”, iar soluțiile propuse au 

fost introduse într-un îndru-

mar de intervenții și reparații 

cu tehnici adaptate pentru 

protejarea construcțiilor tradi-

țional, în ghiduri de antrepre-

noriat în turism și în albume cu 

proiecte de arhitectură ce pro-

pun soluții de transformare și 

modernizare a caselor vechi, 

care să se integreze armonios 

în peisajul existent. Locuitorii 

din mediul rural vor putea 

beneficia gratuit de planuri de 

arhitectură, pentru noi con-

strucții sau pentru trans-

formarea caselor tradiționale, 

prin intermediul primăriilor 

din mediul rural, care vor intra 

în posesia albumelor cu pla-

nuri. Materialele realizate de 

partenerii din proiect vor fi 

prezentate în cadrul a trei 

campanii de informare, ce vor 

fi derulate în trei zone etno-

grafice diferite: Putna, Casa 

Muzeu (17 iulie, ora 10.00), 

Șaru Dornei (14 august, ora 

10.00) și Cacica (15-18 sep-

tembrie). Evenimentele vor fi 

urmate de tururi de studiu pen-

tru vizionarea unor bune 

practici identificate în cadrul 

proiectului, care ar putea fi 

multiplicate și care ar putea 

contribui la o creștere a inte-

resului pentru păstrarea și 

protejarea patrimoniului cons-

truit al Bucovinei. Programul 

primului eveniment de infor-

mare a cuprins prezentarea 

platformei Port Cultural și a 

17 iulie 2021 
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rezultatelor proiectelor com-

ponente, precum și sesiuni de 

prezentare a materialelor reali-

zate, către participanții la eve-

niment (album de imagini, 

planșe cu proiecte de arhitec-

tură, ghiduri de dezvoltare du-

rabilă și dezvoltare a aface-

rilor în mediul rural). 

Finalizare proiect 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” Suceava, în calitate de 

Beneficiar, în parteneriat cu 

SIVECO România S.A. Bu-

curești, Universitatea de Me-

dicină și Farmacie „Gr. T. Po-

pa” din Iași, Universitatea din 

Craiova, Universitatea „Danu-

bius” din Galați și Univer-

sitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, anunță închiderea 

proiectului cofinanţat de Fon-

dul Social European, în cadrul 

Programului Operațional Ca-

pital Uman, Axa prioritară nr. 

6 - Educație și competențe, cu 

titlul „Creșterea calității pro-

gramelor de studii universitare 

prin formarea resursei umane 

și promovarea culturii antre-

prenoriale în rândul studen-

ților – Proform”, contract de 

finanțare nr. 37390/ 

27.05.2019, cod smis POCU/ 

379/ 6/ 21/124981.Perioada de 

implementare a fost de 24 luni, 

începând cu data de 28 mai 

2019. Obiectivul general al 

proiectului a fost combaterea 

abandonului universitar și 

creșterea atractivității învăță-

mântului terțiar în cadrul a 5 

universități partenere din re-

giunile de dezvoltare Nord-

Est, Sud-Est și Sud-Vest 

Oltenia prin intermediul unui 

pachet complex de acțiuni uni-

tare și corelate care a vizat 

perfecționarea profesională a 

personalului didactic în scopul 

furnizării programelor de stu-

dii prin metode moderne de 

predare-învățare dar și în sco-

pul participării la dezvoltarea 

unor oferte educaționale cu 

grad ridicat de inovare și cu o 

importantă componentă 

aplicativă, urmată de elabora-

rea a 5 cursuri complementare 

programelor de licența axate 

pe formarea de competențe 

antreprenoriale cu ajutorul 

unor experiențe de învățare de 

calitate dezvoltate în par-

teneriat cu mediul privat și 

finalizată cu furnizarea noii 

oferte educaționale împreună 

cu măsuri de atragere și 

fidelizare a tinerilor defavo-

rizați în programele de studii 

terțiare universitare. Fiecare 

universitate parteneră a ela-

borat un curs antreprenorial cu 

componentă aplicativă și l-a 

pilotat cu studenții din anii 

terminali ai studiilor de licență 

sub forma unei discipline 

complementare programelor 

de studii de licență. O con-

tribuție importantă a avut-o și 

partenerul social, SIVECO 

România S.A. București, care 

s-a implicat atât în elaborarea 

conținutului științific, cât și în 

proiectarea și dezvoltarea 

componentei aplicative a 

cursurilor, inclusiv digitaliza-

rea acestora. De asemenea, 

partenerul social a dezvoltat și 

furnizat un curs de formare 

profesională a personalului 

didactic privind proiectarea 

modulară de cursuri antre-

prenoriale, organizarea și fur-

nizarea cursurilor în medii 

online și promovarea de medii 

noi de învățare, care a permis 

cadrelor didactice din grupul 

țintă să se familiarizeze cu 

utilizarea metodelor moderne 

și flexibile de predare, de tip e-

learning. Grupul țintă al pro-

iectului a fost constituit din 

personal didactic, studenți din 

anii terminali ai studiilor de 

licență și elevi din mediul 

rural de la cele 5 universități 

partenere aflate în cele 3 re-

giuni de dezvoltare: Nord-Est, 

Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. 

Grupul țintă al proiectului a 

fost inclus: 92 de cadre di-

dactice, din care 88 au fost 

certificate ca urmare a par-

ticipării la programul de 

specializare postuniversitar; 

527 de studenți din anii ter-

minali ai studiilor de licență, 

dintre care 463 au fost din 

categoria defavorizată (netra-

diționali/din mediul rural/de 

etnie roma); 257 de elevi din 

mediul rural care au participat 

la campanii de conștientizare 

privind continuarea studiilor 

în învățământul terțiar uni-

versitar. Studenții au parti-

cipat la pilotarea celor 5 oferte 

educaționale complementare 

programelor de studii uni-

versitare dezvoltate de par-

tenerii universitari, constând 

în cursuri antreprenoriale cu 

componentă aplicativă și au 

absolvit cu un bagaj de cunoș-

tințe, aptitudini și competențe 

care să le permită angajarea 

într-o activitate economică an-

treprenorială. Un număr de 

300 de studenți din grupul 

țintă, categoria defavorizată 

(netradiționali/din mediul ru-

ral/de etnie romă/CES), au 

fost sprijiniți printr-o Bursă 

Student Antreprenor, în valoa-

re de 300 lei pe o perioadă de 

6 luni, pentru a finaliza pro-

gramul de studii la care au fost 

înscriși. Studenții din catego-

riile defavorizate au beneficiat 

de măsuri suplimentare de 

sprijin constând în sesiuni de 

consiliere profesională per-

sonalizată. Prin elaborarea și 

pilotarea celor 5 oferte 
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educaționale, universitățile 

partenere, aflate în regiuni mai 

slab dezvoltate ale României, 

și-au îmbunătățit portofoliul 

de oferte educaționale cu un 

curs modern, atractiv, care 

oferă studenților posibilitatea 

de a dobândi un set de 

competențe antreprenoriale 

utile pentru viața profesională. 

Manager de proiect: Ș.l. dr. 

ing. Iuliana Chiuchișan  

 

Olimpiada de Astronomie și 

Astrofizică  

 

Organizată pentru a pune în 

valoare elevii capabili să facă 

performanță în cadrul unei 

discipline ce nu se găsește în 

curricula școlară și pentru a 

stabili componența loturilor 

olimpice naționale ale Ro-

mâniei la olimpiadele inter-

naționale din acest an, com-

petiția s-a desfășurat onsite. 

Au participat aproximativ 100 

de elevi din 14 județe, selectați 

prin etape județene ale com-

petiției, împărțiți pe două 

categorii de vârstă, juniori 

(gimnaziu) și seniori (liceu). 

Probele s-au desfășurat în 

amfiteatrele Facultății de In-

ginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor și ale 

Facultății de Inginerie Me-

canică, Mecatronică și Ma-

nagement. Manifestarea a fost 

finanțată de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și organizată în colaborare cu 

Societatea Științifică „Cyg-

nus”. Deși astronomia și astro-

fizica nu fac parte din dis-

ciplinele curriculei școlare din 

gimnaziu sau liceu în Ro-

mânia, există numeroase cer-

curi și ateliere organizate în 

instituțiile de învățământ din 

întreaga țară, în care elevii pot 

face performanță sub coor-

donarea unor profesori de 

valoare. Performanța elevilor 

români este validată anual de 

medaliile obținute la olim-

piadele internaționale, Ro-

mânia clasându-se an de an 

printre țările cu cele mai 

frumoase rezultate internațio-

nale. Trebuie menționat faptul 

că lotul olimpic român la 

Olimpiada Internațională de 

Astronomie și Astrofizică este 

coordonat de prof. Petru Cră-

ciun și se reunește anual la 

Suceava în vederea pregătirii, 

iar printre elevii care au 

obținut în ultimii ani medalii 

internaționale importante se 

numără și elevi suceveni.  

Echipa de coordonare a fost 

formată din prof. univ. dr. Mi-

hai Dimian - prorector al USV, 

prof. dr. Petru Crăciun – ins-

pector de fizică în cadrul ISJ 

Suceava, prof. Victor Șutac - 

președintele Societății Știin-

țifice „Cygnus” și lect. dr. 

Cristian Pîrghie, directorul 

Observatorului USV. 

 

Școala de Vară RISEGO 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prin Facultate 

de Istorie și Geografie (FIG), a 

organizat, timp de două săp-

tămâni Școala de Vară RI-

SEGO. Elevii prezenți au avut 

parte de o experiență inedită, 

în care au cunoscut oameni și 

locuri noi și au „gustat” din 

viața de student la USV. 

Școala de Vară RISEGO a 

reprezentat o oportunitate de a 

descoperi viața de student la 

USV- FIG înainte de ab-

solvirea liceului, iar acti-

vitățile propuse au fost dintre 

cele mai variate: cursuri in-

teractive și ateliere de lucru, 

consiliere și orientare, vizite 

de studiu, vizite ghidate la mu-

zee și obiective turistice și 

acțiuni culturale și recreative. 

Școala de Vară a fost realizată 

în cadrul proiectului „Conec-

tarea elevilor din mediul 

universitar sucevean, speciali-

zările Facultății de Istorie și 

Geografie și opțiunile de ca-

rieră specifice- RISEGO ”, 

AG317/SGU/PV/III/18.06.20

20, program de vară finanțat 

din Proiectul privind Învă-

țământul Secundar (ROSE) de 

către Banca Internațională de 

Reconstrucție și Dezvoltare 

(Banca Mondială), în vederea 

organizării de cursuri și alte 

activități relevante destinate 

elevilor de liceu, cu precădere 

celor dezavantajați social, 

pentru încurajarea finalizării 

de către aceștia a studiilor 

liceale și facilitarea continu-

ării educației la nivel terțiar. 

 

26 iulie 2021 
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Înmatriculări  

 

Prin programele de studiu de 

licență și de masterat propuse 

în sesiunea de admitere care 

tocmai s-a încheiat, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava rămâne în conti-

nuare în atenția candidaților, 

proveniți din județul Suceava, 

dar și din județele limitrofe 

sau din străinătate, mai ales 

din Republica Moldova și 

Ucraina, existând o corelație 

directă între cei care au optat 

pentru programele de studiu 

oferite de universitatea noastră 

și absolvenții de bacalaureat 

sau de licență. Dacă analizăm 

dinamica ratei de promovare a 

examenului de bacalaureat, 

observăm că în anul 2021, la 

nivel național, numărul absol-

venților este de 88.587, ceea 

ce reprezintă 92,9% din nu-

mărul absolvenților din anul 

2020, când cifra a fost 95.399. 

Raportându-ne la acest pro-

cent (92,9%), constatăm că și 

în acest an, USV a reușit să 

atragă mai mulți candidați la 

studiile universitare de licență, 

înmatriculând un număr de 

tineri care reprezintă 95,8% 

din cifra înmatriculărilor din 

sesiunea iulie 2020, ceea ce ne 

situează peste procentul în-

registrat la nivel național la 

examenul de bacalaureat. De 

asemenea, dacă comparăm si-

tuația din anul curent cu cea 

din anii 2018 și 2019, când 

numărul absolvenților de 

bacalaureat a fost aproximativ 

egal cu cel din anul 2021, re-

marcăm o creștere apreciabilă 

a numărului de înmatriculări 

la USV la finalul sesiunii de 

admitere care tocmai s-a în-

cheiat. Propriu-zis, USV a fost 

aleasă de aproape 3000 de 

candidați, aspect care de-

monstrează că, prin politica de 

diversificare constantă a 

programelor de studiu, atât la 

nivel de licență, cât și de mas-

terat, prin dezvoltarea bazei 

materiale și prin atragerea 

unei resurse umane perfor-

mante,  răspunde nevoilor so-

cietății. În fapt, o societate mai 

bună este o societate instruită 

și educată. Celor 2557 de 

candidați români înmatriculați 

la programele de licență și de 

masterat li se adaugă, ca în 

ultimii ani, un număr consis-

tent de candidați români de 

pretutindeni și cetățeni străini, 

240 la programele de licență și 

65 la programele de masterat. 

Lor li se adaugă candidații 

care au fost admiși la doctorat, 

pentru domeniile la care s-a 

organizat admitere în această 

sesiune, unele dintre ele or-

ganizând admitere exclusiv în 

sesiunea din septembrie.  

 

Rezultate obținute în cadrul 

proiectului Inserția pe piața 

muncii – vectorul învăță-

mântului terțiar 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în calitate 

de Beneficiar, anunță fina-

lizarea proiectului ,,Inserția pe 

piața muncii – vectorul învă-

țământului terțiar”, finanțat 

prin Apelul POCU/320/6/21 

„Măsuri de optimizare a 

ofertelor de studii din 

învățământul superior în 

sprijinul angajabilității”, cod 

SMIS 121221. Proiectul a fost 

implementat în parteneriat cu 

Universitatea din Pitești, 

Universitatea de Vest din Ti-

mișoara și Universitatea „Va-

sile Alecsandri” din Bacău, în 

perioada 5 februarie 2019 – 5 

august 2021. Proiectul a fost 

cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul 

Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 6 - 

„Educație și competențe”. Va-

loarea totală a proiectului a 

fost de 5.913.896,21 lei, din 

care valoarea contribuției Fon-

dului Social European a fost 

de 5.026.811,79 lei, valoarea 

contribuției de la bugetul na-

țional a fost de 768.806,21 lei, 

iar contribuția partenerilor a 

fost de 118.278,01 lei. Obiec-

tivul general al proiectului a 

vizat diversificarea și îmbu-

nătățirea ofertei și progra-

melor educaționale din patru 

centre de învățământ superior 

acreditate – reprezentative 

pentru trei regiuni de dez-

voltare, în vederea intensifi-

cării procesului de integrare a 

cursanților și studenților în 

învățământul terțiar univer-

sitar și non-universitar, în 

corelație cu nevoile pieței 

muncii din sectoarele eco-

nomice/ domeniile identificate 

prin SNC si SNCDI. Numărul 

beneficiarilor proiectului a 

depășit țintele propuse de 400 

de persoane, dintre care 300 de 

studenți, 40 de cursanți și 60 

de cadre didactice. Rezultatele 

proiectului au fost atinse inte-

gral, fără prelungiri ale pro-

iectului și cu respectarea bu-

getului propus inițial, după 

cum urmează: Realizarea unei 

campanii de informare cu pri-

vire la oferta educațională 

specifică învățământului ter-

țiar non-universitar, desfă-

șurată în 10 comunități cu po-

pulație vulnerabilă, cu accent 

pe populația rromă. Încheierea 

a peste 80 de parteneriate cu 

parteneri sociali din medii 

publice și private (potențiali 

angajatori). Realizarea a 16 
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workshop-uri „școala motiva-

țională”, organizate cu parte-

neri sociali din medii publice 

și private (potențiali anga-

jatori) pentru 480 de parti-

cipanți (40 cursanți, 300 stu-

denți, 60 cadre didactice, 80 

potențiali angajatori). Acorda-

rea a 40 de burse pentru 

cursanți înmatriculați în pri-

mul an într-un program de 

studiu în cadrul învățămân-

tului terțiar înființat prin pro-

iect. Realizarea unor pachete 

integrate de măsuri de asis-

tență educațională (consiliere 

academică, orientare în ca-

rieră), furnizate pentru 40 de 

cursanți și peste 300 de stu-

denți. Realizarea a trei progra-

me post-universitare – în rela-

ție cu proiectarea de cursuri 

complementare și promovarea 

de medii noi de învățare (stu-

dii de caz, învățare bazată pe 

contexte reale de acțiune, în-

vățare colaborativă, experi-

mentare etc.), solicitarea și 

utilizarea feedback-ului și o 

evaluare eficientă a rezulta-

telor învățării – pentru 45 ca-

dre didactice din trei centre de 

învățământ terțiar universitar, 

dintre care peste 90% certi-

ficați. Realizarea unui pro-

gram post-universitar de for-

mare/ specializare/ perfecțio-

nare pentru 15 membri ai 

personalului didactic din învă-

țământul terțiar non-univer-

sitar, dintre care peste 90% 

certificați. Organizarea a patru 

workshop-uri, în patru centre 

universitare acreditate, pentru 

60 de membri ai personalului 

didactic din învățământul 

terțiar universitar și non-uni-

versitar, în vederea promo-

vării modelelor de succes dez-

voltate. Realizarea a șase ofer-

te educaționale/ cursuri com-

plementare învățământului 

terțiar universitar, dezvoltate 

și furnizate pentru un număr 

mai mare de 300 de studenți 

din ultimul an de studii de 

licență/ masterat. Realizarea a 

trei studii de inserție profe-

sională a absolvenților de 

învățământ terțiar universitar, 

în trei centre universitare acre-

ditate. Organizarea unor stagii 

de practică pentru minimum 

200 de studenți, 40 de cursanți 

și 60 membri ai personalului 

didactic universitar – experți 

promotori de practică de spe-

cialitate în cadrul a patru cen-

tre universitare acreditate. 

Realizarea a două programe 

de studiu pentru învățământul 

non-universitar, în cadrul ins-

tituției de învățământ superior 

acreditate, validate/ autoriza-

te/ implementate. 

 

Academician Victor Giurgiu 

 

Facultatea de Silvicultură din 

Suceava a primit cu întristare 

vestea plecării din această 

lume a academicianului Victor 

Giurgiu, cercetător respectat și 

distins profesor al comunității 

academice sucevene. Acade-

micianul s-a stins din viață la 

vârsta de 91 de ani, dedicându-

și întreaga viață cercetării 

forestiere. Începând cu anul 

1991, în calitate de profesor 

asociat, din 1992 de profesor 

titular, iar mai apoi de profesor 

consultant al Facultății de 

Silvicultură din Suceava, a 

predat  disciplinele biostatis-

tică forestieră, cercetări 

operaționale, dendrometrie, 

studiul lemnului, monitoring 

forestier şi metodologia cerce-

tării științifice în silvicultură. 

A desfășurat o prodigioasă 

activitate profesională cu 

contribuții de excepție la dez-

voltarea științelor silvice în 

țara noastră și pe plan inter-

național. Activitatea științifică 

deosebită a fost răsplătită cu 

Premiul "Traian Săvulescu" al 

Academiei Române, cu Ordi-

nul național „Meritul Știin-

țific” și Ordinul Național 

„Steaua României”. A fost 

membru al Academiei Româ-

ne, președinte al Secției de 

Silvicultură a Academiei de 

Științe Agricole și Silvice și 

președinte de onoare al So-

cietății „Progresul Silvic”. A 

fost întemeietorul școlii româ-

nești de auxologie forestieră 

iar în anul 1994 a pus bazele 

Laboratorului de Biometrie 

Forestieră de la Facultatea de 

Silvicultură din Suceava. În 

calitate de conducător știin-

țific de doctorat la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a contribuit la 

formarea a 20 de doctori în 

silvicultură, unii dintre ei ur-

mându-i  în cariera didactică la 

Facultatea de Silvicultură din 

Suceava pentru care a fost un 

ilustru întemeietor. Colegii de 

la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava regretă 

profund trecerea în neființă a 

celui care a fost academicianul 

Victor Giurgiu. 
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Legislație 

 

Legea nr. 181/2021 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și 

promovarea culturii scrise.  

 

Hotărârea nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 1204/99/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a 

triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 

 

Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului 

de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al 

personalului de cercetare din învățământul de stat. 

 

Ordinul ME nr. 4.469/2021  prin care a fost aprobată  Metodologia de punere în aplicare a 

prevederilor art. 223 alin. (21) din Legea educației naționale nr. 1/2011, din 26.07.2021. 

Ordinul nr. 4583/2021 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor 

Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. 

Hotărârea nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu 

data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Ordinul nr. 4594/2016 privind modificarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a 

programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.750/2019. 

Ordinul nr. 4.638/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic 

de predare din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

Hotărârea nr. 883/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii 

universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 

Hotărârea nr. 906/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul 

maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022. 

Ordinul nr. 4.492/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea calificărilor 

profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare 

profesională autorizați/ centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități 

competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, 

Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale 

Americii și Republica Moldova. 

Ordinul nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din 

unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru 

menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. 
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 60/7 iulie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de admitere (R10).  

 

Hotărârea nr. 61/7 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Senatului nr.147/2020, prin 

modificarea criteriilor specifice privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere în 

ciclurile de studii universitare de licență, masterat, doctorat şi conversie profesională în cadrul 

FIESC, anexă a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere 

(R10).  

 

Hotărârea nr. 62/22 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Senatului nr. 24/2021 privind 

validarea rezultatelor alegerilor studenților reprezentanți în structurile de conducere ale 

universității prin înlocuirea studentei senator Lupușor Ana-Maria cu studenta Ursu Anastasia. 

 

Hotărârea nr. 63/22 iulie 2021 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor desfăşurate 

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

2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 64/22 iulie 2021 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a costului orar 

aferent accesului la infrastructura/laboratoarele/echipamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul 

USV. Laborator de dezvoltare a aplicațiilor distribuite de monitorizare și control a proceselor 

industriale (PDADMCPI).  

 

Hotărârea nr. 65/22 iulie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului cadru privind 

activitatea profesională a studenților (R05).  

 

Hotărârea nr. 66/22 iulie 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a activităților didactice specifice învățământului la distanță (R80).  

 

Hotărârea nr. 67/22 iulie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii  Regulamentului de funcționare 

a Centrului de Învățământ la Distanță și Formare Continuă (R17).  

 

Hotărârea nr. 68/22 iulie 2021 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei conf. univ. 

dr. Mariana GRAUR, pentru anul universitar 2021 – 2022. 

 

Hotărârea nr. 69/22 iulie 2021 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei șef de lucrări 

dr. Doina Elena GANEA, pentru anul universitar 2021 – 2022.  

 

Hotărârea nr. 70/22 iulie 2021 cu privire la menținerea calității de titular a doamnei  prof. univ. 

dr. ing. Sonia AMARIEI, pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 71/22 iulie 2021 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe GUTT, pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 72/22 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Senatului USV nr. 119/2020 

privind componența Comisiei de etică.  

 

Hotărârea nr. 73/22 iulie 2021 cu privire la validarea rezultatului alegerii  directorului 

Departamentului de Silvicultură și Protecția Mediului. 
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Hotărârea nr. 74/22 iulie 2021 privind validarea rezultatelor alegerilor desfășurate la nivelul 

Consiliului Școlii Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești și la nivelul Consiliului Școlii 

Doctorale de Științe Socio-Umane.  

 

Hotărârea nr. 75/22 iulie 2021 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 8 din 

Planul de taxe și tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 122/2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Hotărârea nr. 76/28 iulie 2021 cu privire la modificarea criteriilor specifice de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de admitere la programele de formare psihopedagogică ale 

Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, anexă a Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 77/29 iulie 2021 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de doctorat 

în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești, a domnului prof. univ. 

dr. ing. TIMOFTE Adrian Ioan.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 76/6 iulie 2021 cu privire la acordarea unor burse speciale candidaților Români de 

pretutindeni înmatriculați în sesiunea iulie 2021. 

 

Hotărârea nr. 77/06 iulie 2021  cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr.51 de numire a secretarilor de admitere la nivelul facultăților pentru admiterea în ciclurile de 

studii universitare de licență, de master și de conversie profesională, în anul universitar 2021– 

2022. 

 

Hotărârea nr. 78/06 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr 

56/2021 referitoare la sălile de înscriere și înmatriculare, a casieriilor și a responsabililor de 

casierii – Admitere 2021. 

 

Hotărârea nr. 79/6 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr.60/2021 referitoare la repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență (IF 

și ID), pentru studii universitare de masterat, pentru programele de conversie profesională și 

pentru studii universitare de doctorat aferente concursului de admitere pentru anul universitar 

2021-2022 – modificată prin HCA 81/13 iulie. 

 

Hotărârea nr. 80/7 iulie 2021 cu privire la aprobarea calendarului privind evaluarea performanței 

personalului didactic. 

 

Hotărârea nr. 81/13 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 79/2021 prin modificarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de masterat aferente 

concursului de admitere pentru anul universitar 2021-2022. 

Hotărârea nr. 82/13 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație de 

completare a structurii anului universitar 2020-2021 pentru Facultatea de Drept și Științe 

Administrative. 

 

Hotărârea nr. 83/13 iulie 2021 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr. 84/20 iulie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Procedurii Operaţionale privind 

contractarea disciplinelor nepromovate din anii universitari anteriori (PO-SG-12). 
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Hotărârea nr. 85/20 iulie – cu privire la aprobarea revizuirii Procedurii Menţinerea calităţii de 

titular sau reîncadrarea cadrelor didactice / de cercetare din USV după împlinirea vârstei de 65 

de ani – PO-DAC-07. 

 

Hotărârea nr. 86/20 iulie 2021 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr. 87/20 iulie 2021 cu privire la completarea Hotărârii Senatului nr. 105/2020 și a 

Hotărârii Consiliului de Administrație nr 109/2020, prin completarea structurii anului universitar 

2020-2021 pentru Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 88/20 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 60/2021 prin modificarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat aferente 

concursului de admitere pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 89/20 iulie 2021 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr.84/2020. 

 

Hotărârea nr. 90/30 iulie 2021 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului de 

acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar. 

 

Hotărârea nr. 91/30 iulie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 79/2021 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 81/2021 prin modificarea cifrei de 

școlarizare pentru studii universitare de licență (IF și ID), masterat și conversie profesională 

aferente concursului de admitere pentru anul universitar 2021-2022. 
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