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Donație de carte 

 

Biblioteca Universităţii „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

primit o importantă donaţie 

din partea Bibliotecii Aca-

demiei Române, constând în 

265 de volume din diverse do-

menii ale cunoaşterii: electro-

tehnică, telecomunicaţii, in-

dustrie alimentară, electro-

biologie, echipamente medi-

cale, biochimie, microbiolo-

gie, auto, silvicultură, infor-

matică, drept, ştiinţele comu-

nicării, sociologie, publicis-

tică, ştiinţe politice, memoria-

listică, artă, filosofie, lingvis-

tică, istorie, etnologie, antro-

pologie culturală. Publicaţiile 

din valoroasa donaţie îmbo-

găţesc fondul de carte al Bi-

bliotecii, care cuprinde peste 

280.000 volume. Menţionăm 

că la începutul anului univer-

sitar 2020-2021, Biblioteca a 

primit Manuscrisele Emines-

ciene, ca urmare a generoasei 

iniţiative a prof. univ. dr. Mir-

cea A. Diaconu, prorector. 

 

PORT Cultural. Regenerare 

rurală prin antreprenoriat și 

valorificarea patrimoniului 

cultural 

 

Facultatea de Economie, Ad-

ministrație și Afaceri din ca-

drul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a derulat, 

în Suceava și Cacica, Școala 

de vară cu tema generală 

„Regenerare rurală prin an-

treprenoriat și valorificarea 

patrimoniului cultural”. Edi-

ția din acest an a continuat 

tradiția școlilor de vară orga-

nizate în ultimii ani, primele 

ediții (2018-2020) fiind axate 

pe teme asociate valorificării 

patrimoniului material și ima-

terial și dezvoltarea afacerilor 

în mediul rural. Școala de vară 

este un eveniment așteptat de 

studenții de la programele de 

licență, masterat și doctorat 

ale FEAA, dar și de studenții 

invitați ai universităților co-

laboratoare, membre ale Aso-

ciației Facultăților de Eco-

nomie din România (Acade-

mia de Studii Economice Bu-

curești, Universitatea „A-

lexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

Universitatea „Babeş Bolyai” 

din Cluj Napoca, Universi-

tatea „Lucian Blaga” din Si-

biu, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași). 

Programul a inclus cursuri în   

domeniul antreprenoriatului, 

ateliere aplicative, activități de 

cercetare, elaborare de 

materiale și generare de idei 

care ulterior sunt puse în prac-

tică și testate în cadrul pro-

iectului de cercetare  PORT 

Cultural (PORTofoliu de 

instrumente inovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comu-

nităților rurale cu potențial 

turistic, prin valorificarea ele-

mentelor de patrimoniu și 

identitate culturală, cod pro-

iect PN-III-P1-1.2-PCCDI-

2017-0884, Nr. 56PCCDI / 

2018), proiect finanțat de UE-

FISCDI și coordonat de USV. 

Studenții s-au bucurat de 

sprijinul profesorilor coordo-

natori ai activităților pe 

ateliere de lucru, beneficiind 

de instrumentele și resursele 

puse la dispoziție de facultatea 

noastră.  La Școala de vară din 

acest an au participat peste 20 

de studenți din țară, 15 stu-

denți de la USV, precum şi 

cadre didactice și experți pe 

anumite domenii de interes, 

constituind echipe active pe 

tematica selectată pentru ate-

Evenimente  

3 septembrie 2021 
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lierele de lucru: Antrepreno-

riat în turism și valorificarea 

resurselor naturale, Antrepre-

noriat în turism și patrimoniu, 

Antreprenoriat și industrii cre-

ative, Antreprenoriat și gastro-

nomie, Antreprenoriat local și 

arhitectură. Interesul crescut 

pentru Școala de vară (aflată la  

a patra ediție în această for-

mulă) s-a datorat în special 

caracterului aplicativ al acti-

vității atelierelor, menite să 

acopere nevoi concrete ale co-

munității gazdă și să ofere 

soluții de păstrare/valorificare 

a elementelor de patrimoniu și 

de identitate culturală.  Rezul-

tatele atelierelor au fost expu-

se la „Piața Satului”, orga-

nizată în curtea salinei din 

Cacica, sâmbătă, 18 septem-

brie 2021, începând cu ora 

11.00, eveniment care a găz-

duit producătorii locali și eve-

nimentul Gastro Tur al Gru-

pului de Acțiune Locală 

Sucevița-Putna. În cadrul eve-

nimentului au fost promovate 

planșele cu propuneri de arhi-

tectură pentru valorificarea și 

transformarea caselor tradițio-

nale ale Bucovinei, realizate în 

cadrul proiectului PORT 

Cultural (portcultural.usv.ro). 

Partenerii care au fost alături 

de organizatorii Școlii de vară 

sunt instituții și ONG-uri care 

au o viziune comună asupra 

posibilităților de dezvoltare a 

zonei, printr-un turism cul-

tural și orientat spre natură, 

care să pună în valoare și să 

exploateze înțelept resursele 

existente. Parteneri ediția 

2021: Primăria Cacica, Salina 

Cacica, Liceul Tehnologic 

„Nicanor Moroșan”, Ambu-

lanța pentru Monumente Mol-

dova Nord, Direcția pentru 

Agricultură a Județului Sucea-

va, Asociația Gal-Sucevița-

Putna, Dom Polski Cacica, 

OAR Nord-Est, iaBucovi-

na.com, APT Bucovina, 

ADER Suceava, Salvează 

Satul Bucovinean, Simply 

Mind, Țara Autentică.    

 

Săptămâna Eugeniu Coşeriu 

la USV  

 

Manifestarea este prilejuită de 

împlinirea a 100 de ani de la 

naşterea celui mai mare 

lingvist român, Profesorul 

Savant Eugeniu Coşeriu. 

Tübingen, Zürich, 

Montevideo, Buenos Aires, 

Vigo, Paris, Bălţi, Chişinău, 

Cernăuţi, Cluj -Napoca, Iaşi, 

Suceava, Mihăileni sunt doar 

câteva dintre punctele 

geografice în care Anul 

Centenar Eugeniu Coşeriu 

2021 şi-a găsit ecou. 

Biblioteca universităţii 

sucevene a organizat 

Expoziţia de carte şi periodice 

intitulată „Eugeniu Coşeriu - 

100 de ani de la naştere”. 

Documentele prezentate fac 

parte din fondul bibliotecii: 

volume de autor, acte ale unor 

manifestări ştiinţifice, anale 

ale unor universităţi, periodice 

din biblioteca personală a 

lingvistului Eugeniu Coşeriu. 

În luna mai 2019, Biblioteca 

USV a primit o importantă 

donaţie de publicaţii din 

partea Arhivei Eugeniu 

Coşeriu de la Universitatea 

din Tübingen Germania. Peste 

5000 de exemplare de 

periodice au îmbogăţit fondul 

ştiinţific al bibliotecii 

universitare. Între 24 – 26 

septembrie, a avut loc, la 

Chişinău, cea de-a XVI-a 

ediţie a Colocviului 

Internaţional de Ştiinţe ale 

Limbajului Eugeniu Coşeriu, 

manifestare itinerantă 

Suceava- Cernăuţi – Chişinău, 

păstrătoarea, continuatoarea şi 

dezvoltatoarea cea mai 

importantă şi solidă a metodei, 

a doctrinei şi a concepţiei 

integraliste asupra limbajului 

şi limbilor ce poartă numele 

lingvistului Eugeniu Coşeriu. 

Născut la 27 iulie 1921, în 

comuna Mihăileni din judeţul 

Bălţi al României (astăzi, în 

Republica Moldova), Eugeniu 

Coşeriu şi-a început studiile la 

şcoala din comuna natală, 

urmând apoi cursurile 

Liceului „Ioan Creangă” din 

Bălţi. Studiile superioare le 

începe la Iaşi, unde este 

student al Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, la 

Litere şi Filozofie, între 1938 

şi 1940, şi le continuă în Italia, 

20-26 septembrie 2021 
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ca bursier al statului român. În 

1944, obţine la Roma titlul de 

doctor în litere. Cinci ani mai 

târziu, obţine la Milano şi titlul 

de doctor în filozofie. Între 

1951 şi 1963, este profesor de 

lingvistică generală, lingvis-

tică indo – europeană şi 

romanică la Universitatea din 

Mondevideo (Uruguay). Din 

1960, este profesor pentru 

lingvistică generală la Uni-

versitatea din Coimbra (Por-

tugalia) şi pentru lingvistică 

romanică la universităţile din 

Bonn şi Frankfurt pe Main 

(Germania). Din 1963 până la 

sfârşitul vieţii (2002), a fost 

profesor de filologie romanică 

al Universităţii din Tübingen 

(Germania). A susţinut mai 

multe conferinţe la USV, între 

anii 1992 – 2001, când a 

participat la 5 ediţii ale 

Colocviului Internaţional de 

Ştiinţe ale Limbajului. Este 

Doctor Honoris Causa a peste 

50 de mari universităţi din 

întreaga lume, inclusiv al 

Universităţii „Ştefan cel Mar-

e” din Suceava, în anul 1999.  

În anul 1992, a primit titlul de 

Cetăţean de Onoare al Mu-

nicipiului Suceava.   

 

Activități în cadrul a două 

proiecte transfrontaliere 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a organizat 

o serie de activități, workshop-

uri, sesiuni de instruire, în 

cadrul a două proiecte tran-

sfrontaliere. Primul proiect a 

fost implementat începând cu 

12 aprilie 2020, cu titlul 

Cross-Border Cooperation 

Smart Energy – CBC-

SmartEnergy, din cadrul Joint 

Operational Programme Ro-

mania – Ukraine, ENI CBC – 

2SOFT/1.2/52, în parteneri-

atul dintre Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

(USV), care participă la acest 

proiect în calitate de coordo-

nator, director de proiect: prof. 

univ. dr. ing. Radu-Dumitru 

Pentiuc, directorul Departa-

mentului de Electrotehnică, 

Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calcula-

toarelor din USV,  alături de 

Universitatea Națională Uz-

hgorod (UzhNU) din Ucraina 

și Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare Regională 

(IARDI) din Ucraina.  Perioa-

da de implementare a pro-

iectului este de 18 luni (pre-

lungită cu încă 3 luni, până în 

ianuarie 2022), bugetul total al 

proiectului fiind de 

331.554.00 €, din care, alocat 

de Uniunea Europeană 

298.398.6 €, bugetul USV 

fiind de 158.554.00 €. Obiec-

tivul principal al proiectului 

constă în creșterea utilizării 

noilor tehnologii și inovații în 

domeniul energiei regenerabi-

le oferite prin promovarea și 

sprijinirea cercetărilor și ino-

vațiilor într-un mod durabil în 

regiunile de frontieră ale 

Ucrainei și României. În ace-

lași timp, se dorește crearea 

unei platforme solide pentru 

acțiuni și studii comune de 

cercetare, inclusiv achiziționa-

rea de echipamente conexe 

performante, în domeniul 

energiei regenerabile și al efi-

cienței resurselor. În cadrul 

celui de-al doilea proiect 

transfrontalier, New Energy 

Solutions in Carpathian area 

– NESiCA, care face parte din 

cadrul programului ENI CBC 

2014-2020 Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina, axa OT6 

„Protecția mediului, atenuarea 

schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea”, parte-

nerii sunt: Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

partener, director de proiect: 

şef lucrări dr. ing. Constantin 

Ungureanu, de la Facultatea 

de Inginerie Electrică şi Ştiin-

ţa Calculatoarelor; Regiunea 

Szabolcs – Szarmar - Bereg 

din Ungaria, partener; ONG-

ul Centrul de Inițiative Euro-

pean din Ucraina, partener; 

Universitatea Tehnică din 

Kosice din Slovacia, partener; 

Universitatea din Nyíregyháza 

din Ungaria, partener; 

Universitatea Națională Uz-

hgorod din Ucraina, benefi-

ciarul principal, coordonator, 

al proiectului. Perioada de 

implementare a proiectului 

este de 24 luni, bugetul total al 

proiectului fiind de 

1.104.707,30 €, din care alocat 

de Uniunea Europeană 

994.236.56€, bugetul USV 

fiind de 124.313.72 €. Ca 

obiectiv general, proiectul asi-

gură promovarea eficienței 

energetice și a surselor rege-

nerabile de energie prin 

educație și activități practice 

în comunități, pentru utiliza-

rea durabilă a resurselor de 

mediu din regiunile de fronti-

eră ale celor patru state. 

Impactul pe termen mediu va 

duce la creșterea producției și 

a consumului de energie din 

surse de energie regenerabilă 

22-24 septembrie 2021 
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în comunități, iar pe termen 

lung, va conduce la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră (GES). Astfel, se propune 

o abordare inovatoare bazată 

pe cooperarea dintre 

universități, comunități locale 

și ONG-uri. 

 

Începutul anului universitar 

2021 – 2022 

 

Consiliul de Administrație al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a 

aprobat, cu consultarea Sena-

tului USV, Hotărârea nr. 104 

privind începutul anului uni-

versitar 2021-2022, a cărui 

festivitate de deschidere va 

avea loc pe 1 octombrie. În 

Articolul 1 al Hotărârii se sti-

pulează că, în anul universitar 

2021-2022, activitățile didac-

tice vor demara on-site pentru 

toate formațiile de studiu. În 

situația în care vor apărea fo-

care de infectare cu SARS-

COV-2, Consiliul de Admi-

nistrație al USV va stabili, de 

la caz la caz, la sfârșitul fie-

cărei săptămâni, condițiile de 

desfășurare a cursurilor pentru 

săptămâna următoare. În ceea 

ce privește cazarea studenților 

în căminele universității în 

noul an universitar, aceasta se 

va face în conformitate cu art. 

2 din Hotărârea Senatului 

USV nr. 29 din data de 22 

aprilie 2021. Astfel, în vede-

rea cazării, studentul trebuie 

să prezinte unul dintre urmă-

toarele acte: test PCR negativ 

cu privire la infectarea cu 

virusul SARS-COV-2, efectu-

at cu cel mult 3 zile calen-

daristice anterioare datei 

cazării, dovada vaccinării 

împotriva virusului SARS-

COV-2 (cel puțin cu prima 

doză de vaccin) sau o 

adeverință de la medicul de 

familie, eliberată cu cel mult 6 

luni înaintea cazării, din care 

să rezulte că studentul s-a 

vindecat de virusul SARS-

COV-2. Menționăm aici 

următoarele: având în vedere 

că, odată cu depunerea de 

către USV a recursului 

împotriva sentinței 540 / 

08.09.2021 emisă de Tri-

bunalul Suceava – Secția de 

Contencios administrativ și 

fiscal, prevederile sentinței de 

fond menționate privitoare la 

cazarea în căminele USV se 

suspendă de drept până la pro-

nunțarea unei hotărâri 

definitive, se ia act de faptul că 

sunt aplicabile prevederile art. 

2 literele a și b ale Hotărârii 

Senatului USV 29/22 aprilie 

2021 din momentul depunerii 

recursului. Referitor la festi-

vitatea de deschidere a noului 

an universitar, Hotărârea C.A. 

prevede ca aceasta să se desfă-

șoare în două etape. Prima 

dintre ele, deschiderea oficia-

lă, organizată la nivelul 

Universității, va avea loc în 

exterior, în parcarea dintre 

corpurile B și C, cu începere 

de la ora 10.00, și va fi urmată 

de întâlnirile conducerilor 

facultăților cu studenții din 

anul I. Ulterior, de la ora 

19.00, va avea loc deschiderea 

festivă, organizată tot în exte-

rior, în parcarea dintre cor-

purile B și C. Accesul la 

deschiderea festivă va fi per-

mis studenților USV care vor 

prezenta actul de identitate și 

unul dintre următoarele docu-

mente: test PCR negativ cu 

privire la infectarea cu virusul 

SARS-COV-2, efectuat cu cel 

mult 3 zile calendaristice ante-

rioare datei cazării, dovada 

vaccinării împotriva virusului 

SARS-COV-2 (cel puțin cu 

prima doză de vaccin) sau o 

adeverință de la medicul de 

familie, eliberată cu cel mult 6 

luni înaintea cazării, din care 

să rezulte că studentul s-a 

vindecat de virusul SARS-

COV-2. Evidențiem faptul că, 

din motive sanitare, festi-

vitatea de deschidere a anului 

universitar este destinată ex-

clusiv studenților USV, iar 

accesul publicului larg va fi 

restricționat în totalitate.  

 

 

Noaptea Cercetătorilor 

Europeni, la USV 

 

Desfășurată anual în peste 300 

de orașe de pe continent, 

Noaptea Cercetătorilor Euro-

peni a poposit vineri după-

amiază, începând cu ora 

16.00, pe platoul din fața 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Activitățile 

legate de acest important eve-

niment au continuat și în 

cursul dimineții de sâmbătă în 

Piața „Nada Florilor” din 

Fălticeni și în fața primăriei 

din Târgu Neamț, între orele 

10.00 și 14.00. Evenimentul s-

a desfășurat sub tema „Re-

CoNnect – The Green Deal” și 

a adus activitatea de cercetare 

de excelență în fața publicului 

dornic de noutate și curiozitate 

creativă. Noaptea cercetăto-

rilor europeni s-a desfășurat în 

acest an în orașe precum 

București, Timișoara, Cluj, 

Suceava, Galați, Brăila, Baia 

Mare și multe altele, unde cele 

mai mari institute de cercetare 

și cele mai importante insti-

tuții de învățământ superior 

din România și-au unit 

23 septembrie 2021 
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eforturile pentru a oferi o 

experiență spectaculoasă pu-

blicului. Curioșii vor putea 

intra în dialog cu cercetători și 

vor putea urmări experimente 

spectaculoase, demonstrații 

live și conferințe fascinante de 

știință. La USV curioșii au 

beneficiat gratuit de observații 

astronomice, experimente 

privind tehnica tensiunilor 

înalte folosind Bobina Tesla 

sau experimente de radio-

amatori. La standuri au fost 

prezentate experimente din 

domeniul Mecatronicii și 

Roboticii Aplicate, Labo-

ratorul de mașini Inteligente și 

Vizualizarea Informației, Sca-

narea 3D a clădirilor de 

patrimoniu printr-un expe-

riment de arheologie aplicată, 

sau depistarea produselor 

alimentare false precum și la 

alte multe experimente dis-

tractive. Multe dintre 

evenimente au fost transmise 

și online, pe Facebook 

(https://www.face-

book.com/NoapteaCercetatori

lor2021) și Youtube (pe 

canaluln Comunitatea Edu-

cație pentru Știință). Re-

CoNnect – The Green Deal 

este organizat într-un consor-

țiu din care fac parte uni-

versități din București, Cluj-

Napoca, Galați și Suceava, 

precum și institute naționale 

de cercetare – dezvoltare din 

România. Activitățile ReCo-

Nnect – The Green Deal s-au 

desfășurat în 21 de locații din 

mediul urban și mediul rural.
 

  

 

 

Legislație 

 

Ordonanța nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul sănătății. 

 

Ordinul nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Hotărârea nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordonanța de urgență nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul 

învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 1.863/2021 privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă 

persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-

2. 

 

Ordinul nr. 5.255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în 

elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016. 

 

Hotărârea nr. 990/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilor2021
https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilor2021
https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilor2021
https://www.youtube.com/c/ComunitateaEduca%C8%9Biepentru%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
https://www.youtube.com/c/ComunitateaEduca%C8%9Biepentru%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
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data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 5.215/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării 

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

pentru cetățenii străini. 

 

Hotărârea nr. 1015/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 78/3 septembrie 2021 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale și Umaniste, a domnului 

conf.univ.dr. Marian SOCOLIUC. 

 

Hotărârea nr. 79/3 septembrie 2021 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești, a domnului 

conf.univ.dr.ing. Stelian ALACI. 

 

Hotărârea nr. 80/10 septembrie 2021 cu privire la calendarul alegerilor pentru mandatul de 

director de departament și membri în structurile de conducere – Consiliul departamentului și 

Consiliul Facultății de Medicină și Științe Biologice.  

 

Hotărârea nr. 81/14 septembrie 2021 cu privire la suplimentarea cifrei de școlarizare pentru 

programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar și preșcolar, an universitar 

2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 82/16 septembrie cu privire la modificarea Hotărârii Senatului nr. 24/2021 privind 

validarea rezultatelor alegerilor studenților reprezentanți în structurile de conducere ale 

universității prin înlocuirea unor studenți reprezentanți. 

 

Hotărârea nr. 83/16 septembrie 2021 cu privire la modificarea organigramei sistemului academic 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 84/16 septembrie 2021 cu privire la aprobarea organizării Facultății de Medicină și 

Științe Biologice și reorganizarea Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 85/16 septembrie 2021 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind 

selecția și angajarea profesorilor și cercetătorilor invitați (PO – SRIAE – 17). 

 

Hotărârea nr. 86/16 septembrie 2021 cu privire la aprobarea unei noi ediții a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Biroului Juridic din cadrul USV (R81). 

 

Hotărârea nr. 87/16 septembrie 2021 cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. 

univ. dr. ing. Adrian GRAUR, pentru anul universitar 2021 – 2022. 

 

Hotărârea nr. 88/16 septembrie cu privire la menținerea calității de titular a domnului prof. univ. 

dr. ing. Ștefan Gheorghe PENTIUC,  pentru anul universitar 2021-2022. 
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Hotărârea nr. 89/16 septembrie 2021 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a 

raportului de evaluare internă pentru  evaluarea periodică a  programul de studii universitare de 

licență Economie generală și comunicare economică. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 92/7 septembrie 2021 cu privire la aprobarea Procedurii Asistența, Consultarea și 

Reprezentarea USV în Procedurile specifice proceselor civile și a Procedurii Avizarea 

documentelor de către Biroul Juridic. 

 

Hotărârea nr.  93/9 septembrie 2021 cu privire la repartizarea suplimentării cifrei de școlarizare 

pentru studii universitare de licență (IF) – 25 de locuri – aferente concursului de admitere pentru 

anul universitar 2021-2022, sesiunea septembrie. 

 

Hotărârea nr.  94/13 septembrie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr. 91/2021 prin modificarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de 

licență (ID) și studii universitare de doctorat aferente concursului de admitere pentru anul 

universitar 2021-2022 

 

Hotărârea nr. 95/13 septembrie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr 72/2021 referitoare la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în căminele 

studențești, pentru anul universitar 2021 – 2022. 

 

Hotărârea nr. 96/20 septembrie 2021 cu privire la completarea componenței Consiliului de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru mandatul 2020 – 2024. 

 

Hotărârea nr. 97/20 septembrie 2021 privind acordarea sporului pentru conducere doctorat, 

stabilit în conformitate cu prevederile Legii 153/2017. 

 

Hotărârea nr. 98/20 septembrie 2021 cu privire la organizarea unei sesiuni extraordinare de 

admitere pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 99/20 septembrie 2021 cu privire la înlocuirea reprezentantului Facultății de Științe 

ale Educației în lista responsabililor ERASMUS+ și a responsabililor cu relații internaționale din 

cadrul facultăților Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 100/20 septembrie 2021 cu privire 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. 101/20 septembrie 2021 cu privire la distribuirea unui loc la studii universitare de 

doctorat aferente concursului de admitere în anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 102/20 septembrie 2021 cu privire la repartizarea suplimentării cifrei de școlarizare 

pentru studii universitare de masterat – 20 de locuri – aferente concursului de admitere pentru 

anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 103/20 septembrie 2021 numirea coordonatorilor structurilor din organigrama 

academică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 1.10.2021 – 30.09.2022. 
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Hotărârea nr. 104/23 septembrie 2021 cu privire la începutul anului universitar 2021 – 2022 în 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 105/28 septembrie 2021 cu privire la decontarea celui de-al patrulea test RT-PCR 

pentru depistarea virusului COVID-19, efectuat până la data de 30 septembrie 2021, inclusiv. 

 

Hotărârea nr. 106/28 septembrie 2021 cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul 

universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 107/28 septembrie 2021 cu privire la acordarea sporului pentru condiții de muncă 

în anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 108/30 septembrie 2021 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2021-

2022 la nivelul facultăților din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
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