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Admitere 2022 

 

Cifra de școlarizare propusă 

pentru concursul de Admitere 

2022 cuprinde 3.858 locuri 

licență zi, 655 licență ID, 

2.505 masterat, dar și 380 

locuri la programele de con-

versie profesională. Compa-

rativ cu sesiunea 2021, se 

remarcă o creștere semni-

ficativă a numărului de locuri, 

la toate programele de studii. 

Mai exact, în acest an, 

numărul locurilor pentru 

licență zi este cu 1.000 mai 

mare, pentru master cu 1.043 

mai mare, iar pentru licență ID 

sunt cu 200 mai multe locuri. 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a publicat 

informațiile referitoare la Ad-

miterea 2022 pe site-ul pro-

priu, și anume: numărul 

locurilor și probele de concurs 

la fiecare specializare, de la 

toate cele 11 facultăți, dar și 

taxele și tarifele pentru ad-

mitere și școlarizare, pentru 

anul universitar următor. Vor 

exista, și în acest an, două 

sesiuni de admitere, una la 

mijlocul lunii iulie, iar cealaltă 

la începutul lunii septembrie. 

În total, la Admiterea 2022, 

USV va avea în ofertă 61 de 

specializări pentru programele 

de licență zi, printre care 

Educație timpurie, Cinema-

tografie, fotografie, media, 

Matematică informatică, In-

formatică aplicată pentru lo-

gistică și lanțuri de aprovizio-

nare, Științe gastronomice, 

Rețele și software de teleco-

municații, Sisteme electrice, 

Echipamente și sisteme medi-

cale, Tehnologia construcțiilor 

de mașini, Autovehicule ru-

tiere, Drept european și in-

ternațional, Tehnică dentară, 

Biologie și Biochimie, cele 

mai noi dintre ele. Pentru 

masterat, există 45 de specia-

lizări, iar printre ultimele adă-

ugate în oferta de școlarizare a 

USV se numără Politici pu-

blice în sănătate, Data science 

și Resilience in education. 

Amintim că la concursul de 

admitere din 2021, universi-

tatea suceveană a atras circa 

4.000 de boboci, dintre care 

circa 2.780 s-au înmatriculat 

în sesiunea din vară. S-au ocu-

pat, din prima sesiune, toate 

locurile la programele de li-

cență scoase la concurs de 

către Facultatea de științe ale 

Educației, la cele două spe-

cializări existente, la Faculta-

tea de Medicină și Științe 

Biologice, specializarea Asis-

tență medicală generală, la 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport, specializarea Edu-

cație fizică și sportivă, și la 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, specializarea 

Poliție locală. De asemenea, 

specializările Contabilitate și 

informatică de gestiune, 

Drept, Kinetoterapie și motri-

citate specială, Calculatoare și 

Asistență Socială, au atras un 

număr foarte mare de studenți.

  

USV, poziția 16 între uni-

versitățile din România în 

clasamentul realizat de Cy-

bermetrics 

 

Ediția din ianuarie 2022 a 

clasamentului mondial al uni-

versităților realizat de 

Cybermetrics (Spania) plasea-

ză Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava pe locul 16 

între cele 98 instituții de 

învățământ superior din Ro-

mânia evaluate, pe locul 158 

între universitățile și insti-

tuțiile de învățământ superior 

din Europa Centrală și de Est 

și pe locul 2320 la nivel 

mondial. Cybermetrics este un 

laborator de cercetare al 

Consiliului Superior de Inves-

tigații Științifice din Spania, 

dedicat analizei rezultatelor 

academice și științifice și a 

impactului acestora în mediul 

online. Clasamentul mondial 

al universităților realizat de 

Cybermetrics, sub denumirea 

Ranking Web of Universities, 

a fost inițiat în 2004 și re-

prezintă astăzi cel mai mare 

clasament academic al insti-

tuțiilor de învățământ superior 

din întreaga lume, analizând 

peste 31.000 de instituții. Cele 

trei categorii de indicatori ana-

lizați pentru realizarea ediției 

2022 a clasamentului au fost:  

 numărul de lucrări știin-

țifice situate între primele 

10% cele mai citate titluri, în 

cadrul a 27 de domenii știin-

țifice, conform analizei anuale 

SCIMAGO. Acest indicator a-

re o pondere de 40% în scorul 

final al universității. 

 numărul cumulat de citări 

ale primilor 210 cei mai citați 

profesori / cercetători dintr-o 

universitate, excluzându-i pe 

primii 20, conform informa-

țiilor existente în baza inter-

națională de date științifice 

GOOGLE SCHOLAR / ACA-

DEMIC și analizei pe care 

compania GOOGLE o reali-

zează anual. Acest indicator 

are o pondere de 10% în scorul 

final al universității. 

 vizibilitatea în mediul on-

line a paginilor web ale uni-

versității, măsurată de compa-

niile de analiză a impactului 

online AHREFS și MA-

JESTIC. Acest indicator are o 

pondere de 50% în scorul final 

al universității. La fel ca în 

anii precedenți, clasamentul 

este construit pe baza 

Evenimente  

11 ianuarie 2022 
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indicatorilor sintetizați în luna 

ianuarie 2022, scopul fiind 

acela de a-i actualiza datele 

constant, menținând acurate-

țea analizei. Rezultatele ie-

rarhizării celor 98 instituții de 

învățământ superior consi-

derate din România sunt pre-

zentate pe pagina web: 

http://webometrics.info-

/en/Europe/Romania. 

Prezența constantă a Uni-

versitatății „Ștefan cel Mare” 

din Suceava în topul celor mai 

performante universități la 

nivel internațional atestă atât 

eforturile depuse, cât și rezul-

tatele concrete înregistrate în 

ultimii ani, reflectate și în 

evaluările realizate recent de 

alte organisme internaționale 

specializate în clasificarea 

instituțiilor de învățământ su-

perior, precum QS University 

Rankings 2021, în care USV 

ocupă poziția 164 în topul uni-

versităților din Europa de Est 

și Asia Centrală și poziția 6 în 

topul universităților din Ro-

mânia.

 

Rezultate excelente ale cer-

cetătorilor USV în com-

petiția naţională de Proiecte 

de cercetare postdoctorală 

 

Unitatea Executivă pentru Fi-

nanțarea Învățământului Su-

perior, a Cercetării, Dezvol-

tării și Inovării (UEFISCDI) a 

anunțat rezultatele preliminare 

ale competiției naționale de 

„Proiecte de cercetare post-

doctorală (PD)”, dedicată tine-

rilor cercetători, doctori în şti-

inţe, care doresc să îşi dezvolte 

o carieră profesională în acti-

vitatea de cercetare ştiinţifică, 

în instituţii de cercetare din 

România. În cadrul acestei 

competiții, tinerii cercetători 

ai Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava au ocupat 

locul 1 în domeniile Biologie – 

Ecologie şi Ştiinţele Pămân-

tului şi locul 2 în domeniile 

Științele vieții aplicate și bio-

tehnologii şi Biologie – Ecolo-

gie, precum şi locul 6 în do-

meniul Informatică, poziţii 

eligibile pentru obţinerea unei 

finanţări de 250.000 de lei per 

proiect. În domeniul Biologie-

Ecologie, locul 1 este ocupat 

de doamna Adela Constanti-

nescu-Bercu, şef de lucrări în 

cadrul Facultăţii de Medicină 

şi Ştiinţe Biologice din USV, 

doctor în medicină cardiovas-

culară al Colegiului Imperial 

din Londra, care a participat 

cu proiectul intitulat „Rolul 

trombocitelor și al leucocitelor 

în tromboza asociată COVID-

19”. În acelaşi domeniu, locul 

2 este ocupat tot de un tânăr 

cercetător USV, domnul Da-

niel Șterbuleac, asistent uni-

versitar în cadrul Facultăţii de 

Medicină şi Ştiinţe Biologice, 

cu proiectul „Identificarea u-

nor noi căi de modulare ce 

implică canalele ionice cu po-

tențial terapeutic antitumoral”. 

Pentru ambele proiecte, men-

tor a fost domnul profesor 

Mihai Covaşă, decanul Facul-

tăţii de Medicină şi Ştiinţe 

Biologice. Prima poziție în 

domeniul Științele pământului 

și ale atmosferei este ocupată 

de proiectul „Istoria variabi-

lității climatice și impactul 

asupra societății și agriculturii 

în regiunile carpatice”, coor-

donat de către doamna Car-

men-Andreea Bădăluță, absol-

ventă a USV şi asistent de 

cercetare în cadrul centrului 

MANSiD, mentor fiind dom-

nul cercetător Ionel Popa, din 

cadrul Facultăţii de Silvicul-

tură. În ceea ce privește dome-

niul Științele vieții aplicate și 

biotehnologii, USV se clasea-

ză pe locul 2, cu proiectul 

„Extracția și caracterizarea fi-

zico-chimică a pectinei din 

subproduse din industria zahă-

rului și utilizarea în paste fără 

gluten”, coordonat de către șef 

de lucrări Florina Dranca – ab-

solventă a USV și cadru di-

dactic în cadrul Facultății de 

Inginerie Alimentară, mentor 

fiind doamna profesor Silvia 

Mironeasa. Pentru domeniul 

Informatică, proiectul „Cerce-

tări privind îmbunătățirea 

microarhitecturii 

HW_nMPRA_RTOS utili-

zând RISC-V ISA și algorit-

mul de planificare EDF cu 

8 februarie 2022 
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implementare în FPGA”, co-

ordonat de către domnul Ionel 

Zagan, a ocupat poziţia 6, 

mentor fiind domnul profesor 

universitar Vasile Găitan. 

Domnul Zăgan este absolvent 

al USV și şef de lucrări în 

cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoa-

relor, cu o experienţă de 8 ani 

în dezvoltare hardware şi soft-

ware la General Electric, 

sucursala din Florenţa. Cu po-

tenţial de finanţare se regă-

seşte şi proiectul depus de 

domnul Andrei Cucu, doctor 

în neurochirurgie şi Şef de lu-

crări în cadrul Facultăţii de 

Medicină şi Ştiinţe Biologice, 

care a propus un proiect inter-

disciplinar, împreună cu 

domnul conferenţiar univer-

sitar Dumitru Boghian, din 

cadrul Facultăţii de Istorie şi 

Geografie, cu tema „Plastici-

tatea craniană și consecinţele 

morfologice la craniile cu de-

formaţii intenţionale din 

secolele 1-7 AD, în spațiul est-

carpatic”. Rezultatele preli-

minare complete pot fi consul-

tate pe pagina web a compe-

tiţiei: 

https://uefiscdi.gov.ro/proiect

e-de-cercetare-postdoctorala.

Ziua Națională a Lecturii 

 

Biblioteca USV, în colaborare 

cu Facultatea de Litere și Ști-

ințe ale Comunicării, Școala 

Gimnazială Nr. 3 și Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” 

din Suceava, a organizat, în 

atriumul din corp E, omagie-

rea marelui dramaturg Ion Lu-

ca Caragiale, în cadrul acțiunii 

lunare „Citesc, deci trăiesc!”. 

Manifestarea a inclus urmă-

toarele momente: expoziție de 

carte „Ion Luca Caragiale în 

colecțiile Bibliotecii USV” – 

prezentată de bibliotecar 

Despina Doina Rotaru; 

vizionarea filmului documen-

tar „Ion Luca Caragiale – bi-

bliografie, viața și opera sa”; 

moment artistic „I. L. Ca-

ragiale prin ochi de copil” – 

Școala Gimnazială Nr. 3 Su-

ceava, elevi ai clasei a VII-a 

D, sub îndrumarea prof. Ga-

briela Ciornei; moment artistic 

„În lumea lui I. L. Caragiale” 

– Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” din Suceava, elevi 

ai clasei a XI-a F, sub în-

drumarea prof. Cezara Iacob, 

bibliotecar Lăcrămioara An-

drei; prezentarea expoziției 

„Caragiale în caricaturile 

lumii” – Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” din Su-

ceava, bibliotecar Lăcrămio-

ara Andrei; „Un alt I. L. Ca-

ragiale” – Ana Maria An-

tonesei, doctorandă a Fa-

cultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC). Faculta-

tea de Litere și Științe ale 

Comunicării a lansat concur-

sul studențesc de eseuri „În 

căutarea lui Caragiale”, orga-

nizat de asist. univ. dr. Ioan 

Fărmuș, pornind de la câteva 

dintre cele mai cunoscute tex-

te ale marelui scriitor, printre 

care: O scrisoare pierdută, 

D'ale carnavalului, Două lo-

turi, Inspecțiune, Tren de plă-

cere și CFR.  

  

15 februarie 2022 
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Delegație a Universității de 

Stat din Moldova (USM), în 

vizită de lucru la USV O 

delegație de la Universitatea 

de Stat din Moldova (USM), 

reprezentată de conf. univ. dr. 

Igor Șarov, Rectorul USM, și 

Conf. univ. dr. Vitalie So-

chircă, Decan al Facultății de 

Biologie și Pedologie, a efec-

tuat o vizită de lucru în cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV). Din 

partea USV, la discuții au 

participat: prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rector, prof. 

univ. dr. Ștefan Purici, Pro-

rector cu imaginea univer-

sității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană, șef 

lucrări dr. ing. Ciprian Pala-

ghianu, Decan al Facultății de 

Silvicultură, prof. univ. dr. 

habil. Florin Pintescu, Decan 

al Facultății de Istorie și Geo-

grafie, șef lucrări dr. ing. Că-

tălin Roibu, șef Laborator de 

Biometrie Forestieră din ca-

drul Facultății de Silvicultură, 

și lector univ. dr. Despina Sa-

ghin, director de departament 

la Facultatea de Istorie și Geo-

grafie. La nivel general, întâl-

nirea dintre reprezentanții ce-

lor două instituții de învăță-

mânt s-a concentrat pe discuții 

legate atât de actualele, cât și 

de viitoarele colaborări inter-

instituționale, dezvoltarea pro-

iectelor transfrontaliere, pre-

cum și posibilitatea încheierii 

unor noi acorduri pentru pro-

gramele de dublă diplomă. 

La Facultatea de Silvicultură, 

dialogul s-a axat pe schimbul 

academic de cadre didactice și 

studenți, reliefând interesul 

comun pentru o colaborare 

mai eficientă în ceea ce pri-

vește componenta de aplicații 

practice. Mai mult, „a fost lua-

tă în calcul posibilitatea de a 

avea studenți doctoranzi în co-

tutelă și de a dezvolta, împre-

ună, programe de licență și de 

masterat cu dublă diplomă, în 

domeniile Silvicultură și Ști-

ința mediului, specializarea 

Ecologie și protecția mediu-

lui”, a afirmat șef lucrări, dr. 

ing. Ciprian Palaghianu 

(USV). În ceea ce privește 

cooperarea științifică dintre 

Facultatea de Istorie și 

Geografie (USV) și Facultatea 

de Istorie și Filosofie (USM), 

conf. univ. dr. Florin Pintescu 

a menționat faptul că există 

„posibilitatea înființării unui 

program de masterat cu dublă 

diplomă, în domeniul Istorie, 

care se va baza pe programul 

de studiu Istorie: permanențe, 

interferențe și schimbare 

(USV), aprobat de ARACIS 

(Agenția Română de Asi-

gurare a Calității în Învă-

țământul Superior), la finalul 

anului trecut.” În spiritul 

acestei colaborări fructuoase, 

decanul Facultății de Istorie și 

Filosofie din cadrul USM, 

conf. univ. dr. Sergiu Mat-

veev, este așteptat la Suceava 

pe data de 11 martie a.c., când 

va face parte, în calitate de re-

ferent, dintr-o comisie de sus-

ținere publică a unei teze de 

doctorat coordonată de conf. 

univ. dr. habil. Dumitru Bo-

ghian. Menționăm faptul că 

această întâlnire reprezintă do-

vada unui parteneriat excelent, 

de lungă durată, între USV și 

USM, care a oferit studenților 

și cadrelor didactice de la 

ambele universități posibili-

tatea de a realiza schimburi de 

experiență la nivel academic, 

în domenii de interes 
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USV și conflictul militar din 

Ucraina 

 

În contextul evoluției eve-

nimentelor din Ucraina, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) își expri-

mă îngrijorarea cu privire la 

escaladarea situației și, tot-

odată, solidaritatea cu națiu-

nea vecină, care traversează 

momente deosebit de dificile. 

Conducerea USV își exprimă 

cu fermitate convingerea că 

singura modalitate acceptabilă 

de a dezamorsa tensiunile ac-

tuale și de a ieși din criza care 

pune în pericol pacea atât la 

nivel regional, cât și global, 

este cea a diplomației. Comu-

nitatea academică este alături 

de studenții USV originari din 

Ucraina și de familiile aces-

tora și va întreprinde toate 

eforturile necesare pentru a-i 

sprijini. De asemenea, în aces-

te momente grele, universi-

tatea suceveană va fi alături de 

toate universitățile partenere și 

de cercetătorii cu care colabo-

răm în variate proiecte euro-

pene, din țara vecină. De 

asemenea, informăm opinia 

publică că cei doi repre-

zentanți ai USV în Ucraina, 

lectorii de limba română de la 

Cernăuți și Odesa, își desfă-

șoară în continuare activitatea 

în condiții de siguranță, întâl-

nirile acestora cu toți cursanții 

fiind organizate exclusiv în 

regim online. Evoluția situați-

ei va fi monitorizată îndea-

proape și, dacă va fi cazul, se 

vor lua noi decizii cu privire la 

funcționarea celor două lecto-

rate. Conducerea Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

își exprimă speranța că dia-

logul diplomatic va face posi-

bilă încetarea conflictului mi-

litar în cel mai scurt timp.  

 

 

Legislație 

 

 

Hotărârea nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei 

asupra persoanelor. 

 

Ordinul nr. 213/2022 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de 

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate 

Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul 

de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice 

în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.  

 

Hotărârea nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului 

european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene 

privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19. 

 

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de 

master şi de doctorat, din 08.02.2022.  

 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, din 

09.02.2022. 

 

Metodologia privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat în anul 2022. 
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 11/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

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

universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 12/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea propunerii decanului de numire a 

prodecanilor Facultății de Medicină și Științe Biologice. 

 

Hotărârea nr. 13/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea Planului Operațional al  Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava pentru anul 2022.  

 

Hotărârea nr. 14/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea criteriilor și standardelor specifice de 

performanță pentru păstrarea/ocuparea anuală a locurilor finanțate de la bugetul de stat din cadrul 

Facultății de Medicină și Științe Biologice, anexă a Regulamentului cadru privind activitatea 

profesională a studenţilor (R05). 

 

Hotărârea nr. 15/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului 

de evaluare internă pentru  evaluarea periodică a programului de studii universitare de licență 

Istorie, învățământ cu frecvență. 

 

Hotărârea nr. 16/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului 

de evaluare internă pentru  programul de studii universitare de masterat Mecatronică aplicată în 

vederea evaluării periodice a domeniului de studii universitare de masterat Mecatronică și 

robotică.  

 

Hotărârea nr. 17/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de 

organizare și funcționare a Centrului cinegetic didactic și de cercetare (R63).  

 

Hotărârea nr. 18/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului pentru 

acordarea gradației de merit (R16).  

 

Hotărârea nr. 19/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea Planului de egalitate de gen.  

 

Hotărârea nr. 20/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea programelor de studii integrate ce conduc la diplomă dublă (R79).  

 

Hotărârea nr. 21/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea inițierii programului postuniversitar 

de formare continuă Element finit cu aplicații în Inventor și Nastran in-CAD.  

 

Hotărârea nr. 22/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului 

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

Educație timpurie, învățământ cu frecvență.  

 

Hotărârea nr. 23/24 februarie 2022 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 Matematică - Informatică din cadrul Facultății de Economie, Administrație 

și Afaceri.  

 

Hotărârea nr. 24/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de admitere la programele de formare psihopedagogică 
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din cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, anexă a Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10).  

 

Hotărârea nr. 25/24 februarie 2022 cu privire la aprobarea alocării sumei de 6000 lei pentru 

organizarea manifestărilor de celebrare a personalității lui Joseph Schmidt.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 11/1 februarie 2022 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate la studii 

universitare de licență în cadrul Facultății de Istorie și Geografie pentru anul universitar 2021-

2022. 

 

Hotărârea nr. 12/1 februarie 2022 cu privire la aprobarea documentației tehnice – Studiul de 

fezabilitate nr. 607/2020 întocmită de SC MOLDPROIECT ASD SRL SUCEAVA pentru 

Centrala termică pe gaze naturale pentru încălzire și apă caldă menajeră, inclusiv racordurile la 

rețelele de gaze naturale, apă potabilă din zonă și reabilitarea punctelor termice existente. 

 

Hotărârea nr. 13/2 februarie 2022 cu privire la desemnarea directorilor de proiecte în cadrul 

Competiției FDI 2022. 

 

Hotărârea nr. 14/ 8 februarie 2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrție 

nr 128/2.11.2021, referitoare la aprobarea criteriilor specifici de acordare a burselor și a altor 

forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii universitare de licență și masterat, 

pentru Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică, pentru semestrul II al anului 

universitar 2021-2022. 
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