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Cadru didactic al Universi-

tății „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în publicația euro-

peană Politico 

 

Politico este una dintre cele 

mai importante publicații de 

analiză a fenomenului politic 

și a politicilor publice din 

Uniunea Europeană, promo-

vând un jurnalism neafiliat 

politic, având drept scop in-

formarea corectă a tuturor ce-

lor interesați cu privire la su-

biecte aflate pe agenda publică 

a Uniunii Europene. Sub titlul 

„Moștenirea comunistă împie-

dică eforturile de conservare a 

pădurilor din Europa Centra-

lă”, Politico a publicat, în luna 

decembrie, un articol în care 

comisarul european pentru 

Mediu, Virginijus Sinkevi-

čius, și mai mulți experți, 

europarlamentari și reprezen-

tanți ai unor organizații negu-

vernamentale s-au pronunțat 

cu privire la modul în care tă-

ierile ilegale interferează cu 

efortul european de protejare a 

pădurilor. În interviul acordat 

cu această ocazie, Laura Bou-

riaud, profesor la Facultatea 

de Silvicultură din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, a menționat trei 

direcții de acțiune care ar pu-

tea constitui un sprijin real 

pentru fostele țări socialiste în 

efortul lor de protejare a 

pădurilor. Astfel, Laura Bou-

riaud a argumentat că întărirea 

statului de drept ar avea un 

efect benefic inclusiv pentru 

protecția pădurilor, deoarece 

în țările foste socialiste im-

plementarea legii tinde să fie 

mult mai slabă prin compa-

rație cu țări occidentale mai 

puțin afectate de corupție. În al 

doilea rând, sunt necesare mă-

suri de combatere a sărăciei 

energetice, mai ales în situația 

României, unde datele statisti-

ce arătă că se consumă tot 

atâta lemn de foc cât este re-

coltat oficial din pădure. În 

sfârșit, protecția pădurilor nu 

se poate face fără o finanțare 

adecvată. În țările europene, 

nu doar că proprietarii de pă-

dure au mai puține restricții de 

mediu, dar acestea sunt com-

pensate adeseori din fonduri 

europene. Comparativ, pro-

prietarii de păduri din Româ-

nia au primit compensații pen-

tru pierderea de venit datorată 

restricțiilor de mediu doar în-

cepând cu anul 2016 și fără 

angajarea unei finanțări euro-

pene. La aceste probleme se 

adaugă tendința de legiferare 

în exces, ceea ce conduce la o 

birocrație sufocantă și la defi-

ciențe majore în implemen-

tarea dispozițiilor legale. Slă-

biciunea statului de a-și 

implementa propriile norme 

juridice este o moștenire difi-

cilă a regimului comunist: nu 

de legi noi, ci de asistență teh-

nică și expertiză în simplifi-

carea legislației și în punerea 

în aplicare a legii am avea 

nevoie pentru a fi mai eficienți 

în lupta împotriva tăierilor 

ilegale, a opinat Laura Bou-

riaud. Abordând problema 

asistenței tehnice dintr-o altă 

perspectivă, Virginijus Sinke-

vičius a afirmat că revizuirea 

în curs a Directivei Europene 

pentru Crimele de Mediu ar 

putea fi o oportunitate pentru 

statele membre de a beneficia 

„de o formare specializată 

pentru poliție, procurori și ju-

decători și de a se asigura că 

aceștia au resursele și instru-

mentele de care au nevoie” 

pentru a lupta împotriva cri-

melor de mediu, precum im-

portul ilegal de deșeuri sau co-

merțul cu lemn exploatat ile-

gal. 

Surse: 

https://www.politico.eu/articl

e/communist-heritage-central-

europe-forest-preservation-

efforts/?fbclid=IwAR13FWe

Rn2N-

jQq3HfVTeqbNPcKsy8iPhev

JoLDetKSbbwJUUklmFKuEl

t0  

Preluat în română, dar cu tra-

ducerea expresiei „tăieri ile-

gale” ca „defrișări ilegale”: 

https://spotmedia.ro/stiri/medi

u/politico-scrie-despre-

defrisarile-din-romania-

mostenirea-rosie-a-blocului-

ex-comunist-impiedica-lupta-

ue-cu-distrugerea-padurilor 

 

USV și-a menținut acredi-

tarea ca Instituție Organiza-

toare a Studiilor Universita-

re de Doctorat (IOSUD) 

 

În anul 2021, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a parcurs un proces de evalu-

are periodică externă, conform 

prevederilor legale, pentru 

confirmarea universității ca 

Instituție Organizatoare a Stu-

diilor Universitare de Doctorat 

și pentru acreditarea domeni-

ilor de doctorat. Prin parcurge-

rea procesului de evaluare ex-

ternă, s-a dorit susținerea di-

namicii ascendente înregis-

trate de USV în ultimii ani și 

impulsionarea efortului de 

dezvoltare a resursei umane 

înalt calificate și a infrastruc-

turii de cercetare aferen-

te.Vizita de evaluare externă 

s-a desfășurat în perioada 2-8 

septembrie 2021 și a cuprins 

în jur de 100 de întâlniri, orga-

nizate atât on-site, cât și on-

line, cu studenți, cadre didac-

tice, conducători de doctorat, 

Evenimente  

6 ianuarie 2022 

 

 

11 ianuarie 2022 
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directori de laboratoare de cer-

cetare, angajatori, foști docto-

ranzi ai USV, reprezentanți ai 

conducerii USV, membri ai 

Comisiei de etică din cadrul 

universității și ai Comisiei 

pentru evaluarea și asigurarea 

calității din cadrul USV, pre-

cum și vizitarea laboratoarelor 

și centrelor de cercetare și a 

spațiilor didactice și de cer-

cetare aferente activității doc-

torale. Cu acest prilej, comi-

siile de experți evaluatori au 

constatat modul de îndeplinire 

a criteriilor, standardelor și 

indicatorilor de performanță. 

La finalul amplului proces de 

evaluare, Consiliul ARACIS a 

decis menținerea acreditării 

pentru IOSUD-USV și pentru 

toate cele 14 domenii de doc-

torat. Astfel, au fost acreditate 

8 domenii din cadrul Școlii 

Doctorale de Științe Aplicate 

și Inginerești (Calculatoare şi 

tehnologia informaţiei, Geo-

grafie, Ingineria produselor 

alimentare, Inginerie electrică, 

Inginerie electronică, teleco-

municaţii şi tehnologii infor-

maţionale, Inginerie industri-

ală, Inginerie mecanică și Sil-

vicultură) și 6 domenii din ca-

drul Școlii Doctorale de Ști-

ințe Socio-Umane (Adminis-

trarea afacerilor, Contabili-

tate, Economie, Filologie, Fi-

losofie și Istorie). Remarcăm 

faptul că aceste domenii aco-

peră marea majoritate a 

programelor de studiu din ca-

drul USV, la nivel de licență și 

masterat, aspect care oferă 

fiecărui student, actual sau 

potențial, șansa de a parcurge 

un program de studii supe-

rioare complet, care să repre-

zinte garanția accesului către 

locuri de muncă sau funcții 

specifice oricăruia dintre do-

meniile enumerate. Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava apreciază că acredi-

tarea IOSUD și a celor 14 do-

menii de doctorat vine să con-

firme calitatea programului de 

studii doctorale al universității 

sucevene și să ofere opor-

tunități celor care visează la o 

carieră în domeniul cercetării 

sau în cel al învățământului 

superior.  

 

,,Zilele Eminescu la USV”  

 

Tema manifestării de anul 

acesta, când s-au împlinit 172 

de ani de la nașterea Poetului, 

a fost Eminescu și tinerețea 

poeziei. La bustul Poetului din 

Parcul ,,Mihai Eminescu”, ti-

neri elevi, studenți însoțiți de 

profesori, bibliotecari, oameni 

de cultură au depus jerbe de 

flori ca omagiu celui mai cu-

noscut și îndrăgit poet din spa-

țiul românesc. La ora 10:30, a 

avut loc Vernisajul expoziției 

de carte ,,Eminescu în colec-

țiile Bibliotecii USV”, orga-

nizat în Atrium - Corp E al 

USV, sub îngrijirea doamnei 

bibliotecar Despina Rotaru 

unde a fost prezentat și primul 

film documentar, intitulat 

,,Eminescu, Veronica, Crean-

gă”, în regia lui Octav Minar, 

realizat în 1914. Începând cu 

ora 11:00, în Auditorium-ul 

„Joseph Schmidt” al USV, cu 

respectarea restricțiilor im-

puse de contextul pandemic, a 

avut loc un bogat program 

artistic, care include și două 

lansări de carte de poezie 

(Grădina de naftalină de Ro-

xana Baltaru, Frumusețea este 

de Andreea T. Felciuc), sub 

coordonarea profesorului 

Gheorghe Cîrstian, lecturi și 

recitări din poezia eminescia-

nă. La întâlnirea de anul aces-

ta, participanții au încercat să 

răspundă la întrebări precum: 

,,Cui i se adresează Eminescu 

în timpurile de astăzi, răscolite 

de neliniști și incertitudini?”, 

15 ianuarie 2022 
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,,Cum mai ajungem noi la 

Eminescu astăzi?”, ,,Ce spun 

tinerii despre poezia emines-

ciană?”. Totodată,  iată câteva 

dintre subiectele majore în 

întâlnirile de sâmbătă: ,,Emi-

nescu și tinerii”, ,,Tinerii și 

poezia”, „Tinerețea poeziei”. 

Pentru că Eminescu nu este 

doar un nume! El a existat, 

încă există și ne este dor de el. 

Și avem nevoie de Eminescu! 

Prin Eminescu avem o țară, cu 

Eminescu vorbim o limbă, în 

Eminescu ne trăim identitatea, 

în jurul lui Eminescu ne adu-

năm pentru a iubi, a lăcrima, a 

ne regăsi, căci Eminescu ne-a 

dăruit o Floare albastră, cea 

mai frumoasă poezie din 

literatura română. Participanții 

la eveniment au primit în dar 

volumul Frumoasă-i, o se-

lecție din cele mai frumoase 

poezii eminesciene, apărut la 

Casa Editorială Demiurg, în 

anul 2013, cu ocazia împlinirii 

a 50 de ani a universității 

sucevene. 

 

Cazarea în căminele USV în 

semestrul al II-lea al anului 

universitar 2021-2022 

 

Consiliul de Administrație al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a adoptat 

Hotărârea nr. 9, care privește 

condițiile de cazare a stu-

denților în cămine, pentru anul 

universitar în curs. Hotărârea 

prevede ca, începând cu se-

mestrul al II-lea, cazarea să se 

facă în funcție de prioritățile 

stabilite prin Ordinul nr. 

3.030/82/2022 privind modi-

ficarea Ordinului ministrului 

educaţiei şi al ministrului să-

nătăţii, interimar, nr. 

5.338/2.015/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de orga-

nizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învă-

ţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru preve-

nirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2. Astfel, vor 

avea prioritate la cazare stu-

denții care sunt vaccinați cu 

schemă completă de vaccinare 

şi pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei com-

plete de vaccinare și studenții 

care au fost confirmaţi pozitiv 

pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 în ultimele 180 

de zile, dar pentru care au 

trecut mai mult de 10 zile de la 

data testului pozitiv. De ase-

menea, în Hotărâre este 

prevăzut ca testele RT-PCR 

pentru diagnosticarea virusu-

lui COVID-19 să se deconteze 

până la data de 28 februarie 

2022 (data testului). Excepție 

vor face testele efectuate de 

studenți sau personalul USV 

în vederea efectuarii deplasă-

rilor sau mobilităților studen-

țești. Cazarea în cămine se va 

face pe bază de cerere, care va 

fi însoțită de documentele 

justificative. Menționăm că 

dovada vaccinării sau vinde-

cării se va face cu certificatul 

UE pentru COVID. 

 

Vizita USV în Senegal 

 

O delegaţie a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), formată din prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, Rector, 

prof. univ. dr. Ştefan Purici, 

Prorector cu imaginea univer-

sităţii, relaţii internaţionale şi 

dezvoltare europeană, şi prof. 

univ. dr. Sanda-Maria Arde-

leanu, Director al Bibliotecii 

USV, a efectuat o vizită de 

lucru la Universitatea „Cheikh 

Anta Diop” din Dakar, Sene-

gal. Programul vizitei a cu-

prins întâlniri la nivel acade-

mic şi diplomatic, precum și 

efectuarea unor schimburi de 

bune practici universitare, ca-

re au implicat profesori, per-

sonal administrativ, studenţi 

și doctoranzi ai universității 

partenere. Între membrii 

comunității academice de la 

Universitatea din Dakar care 

au participat la activități s-au 

numărat și foşti studenţi și 

doctoranzi care au beneficiat 

de stagii la universitatea 

suceveană, atât prin 

intermediul Programului 

Erasmus, cât şi prin Programul 

de burse guvernamentale „Eu-

gen Ionescu”, oferite de statul 

18 ianuarie 2022 
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român. Cu prilejul acestei vi-

zite, rectorii celor două uni-

versități au semnat un nou 

acord Erasmus+, pentru peri-

oada 2021 – 2027. Totodată, 

instituțiile partenere au con-

venit să extindă cooperarea la 

nivelul școlilor doctorale, prin 

organizarea de studii în cotu-

telă, la cel al sectoarelor admi-

nistrative şi bibliotecilor, pre-

cum și al unor facultăţi. În 

cadrul unei întâlniri desfășu-

rate cu reprezentanții Minis-

terului Învățământului Superi-

or, Cercetării și Inovării din 

Senegal, Rectorul USV, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, a 

anunţat acordarea a trei burse 

pentru nivelul studiilor univer-

sitare de licenţă unor absol-

venţi de liceu senegalezi, 

precum şi acordarea unor faci-

lităţi pentru derularea tezelor 

de doctorat în cotutelă. Pro-

gramul vizitei a inclus, de 

asemenea, o întâlnire cu Exce-

lenţa Sa, domnul Nicolae Năs-

tase, Ambasador Extraordinar 

și Plenipotențiar al României 

în Republica Senegal, şi cu 

doamna Rennie Yotova, 

Delegatul general pentru Fran-

cofonie la nivel mondial, Di-

rector al Institutului Francofon 

pentru Educaţie şi Formare. 

Vizita a fost finanțată prin in-

termediul proiectului de mo-

bilități cu țări-partenere, de-

rulat de USV în cadrul Pro-

gramului Erasmus+.   

 

Activitate culturală organi-

zată de Lectoratul de limba 

română al USV la Cernăuți 

 

Având ca scop promovarea 

plurilingvismului, precum și 

sensibilizarea în privința 

culturii, limbii și civilizației 

românești, Lectoratul de limbă 

română al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) la Universitatea 

Națională „Yuriy Fedkovych” 

din Cernăuți (UNYF), 

Ucraina, a organizat o 

activitate culturală adresată 

comunității academice de la 

Universitatea din Cernăuți. În 

cadrul evenimentului, o parte 

dintre cursanți au cântat 

colinde românești, însoțite de 

urări de belșug și sănătate 

pentru Noul An. În contextul 

în care în luna decembrie a 

anului trecut a fost posibilă 

prezența on-site, activitățile s-

au desfășurat la sala 

Lectoratului USV. Pe lângă 

activitățile curente de predare 

(cursurile) și de evaluare 

desfășurate, au fost prezentate 

publicului colinde și obiceiuri 

legate de sărbătorile de iarnă 

românești. Făcând parte din 

calendarul popular, sărbătorile 

de iarnă ne individualizează și 

ne definesc și sunt, poate, cele 

mai relevante pentru cultura 

spirituală a românilor.   

21 ianuarie 2022 
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Marius Cristian Cerlincă 

 

Cu mare durere, Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din Suceava 

anunță trecerea în neființă a dr. 

ing. Marius Cristian Cerlincă, 

cadru didactic iubit de 

studenți, stimat de colegi, 

specialist de înaltă clasă, unul 

din cei mai buni studenți pe 

care facultatea i-a avut de-a 

lungul timpului. Marius 

Cristian Cerlincă a intrat în 

facultatea suceveană în anul 

1994, ca student, și-a 

definitivat studiile și 

pregătirea aici, din anul 2000 

fiind încadrat ca preparator și 

specialist în domeniul 

Calculatoarelor și 

Tehnologiei informației. A 

urmat apoi încadrarea pe 

grade didactice superioare, 

contribuind esențial la 

pregătirea a numeroase 

generații de studenți și 

ridicând prestigiul 

universității sucevene printr-o 

susținută activitate didactică și 

prin activități de cercetare, dar 

și prin colaborările avute cu 

industria de software din zonă. 

Dispariția sa discretă și 

prematură ne doare. Marius 

Cristian Cerlincă lasă în urmă 

un gol de neînlocuit atât în 

familie, cât și în comunitatea 

academică suceveană. 

Modestia și profesionalismul 

său vor rămâne modele pentru 

colectivul din care a făcut 

parte. Dumnezeu să-l 

odihnească pe măsura 

bunătății și generozității lui! 

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 5823/2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor 

speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de 

stat, pentru anul 2022. 

 

Ordinul nr. 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 

gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 

datorate de persoanele fizice".  

 

Hotărârea nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Hotărârea nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în 

zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora şi a 

regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum şi aprobarea Listei cu 

clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată. 

 

Ordinul nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului 

epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul 

SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 

 

Legea nr. 9/2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011.  

 

Ordinul nr. 35/2022 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.  

21 ianuarie 2022 
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Ordinul nr. 5825/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru 

dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022. 

 

Ordinul nr. 5824/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din 

România, pentru anul 2022. 

 

Ordinul nr. 3.030/82/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului 

sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 

în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Ordinul nr. 5988/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat. 

 

Ordinul nr. 3020/2022 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în 

vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2022. 

 

Hotărârea nr. 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele 

decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022. 

 

Ordinul nr. 28/2022 privind aprobarea Metodologiei de preselecţie a potenţialilor participanţi 

direcţi şi indirecţi la Proiectul important de interes comun european în microelectronică şi 

tehnologia comunicaţiilor (IPCEI ME/CT). 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 1/27 ianuarie 2022 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor desfășurate pentru 

completarea Senatului universitar. 

 

Hotărârea nr. 2/27 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării plafoanelor maximale pe 

principalele linii bugetare pentru anul 2021. 

 

Hotărârea nr. 3/27 ianuarie 2022 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele linii 

bugetare pentru anul 2022. 

 

Hotărârea nr. 4/27 ianuarie 2022 cu privire la validarea rezultatului selecţiei decanului Facultății 

de Medicină și Științe Biologice. 

 

Hotărârea nr. 5/27 ianuarie 2022 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studenților 

reprezentanți în structurile de conducere ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru 

mandatul martie 2022 - martie 2023. 

 

Hotărârea nr. 6/27 ianuarie 2022 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a domnului 

conf.univ.dr. Ion Onoriu COLĂCEL. 

 

Hotărârea nr. 7/27 ianuarie 2022 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a domnului 

conf.univ.dr. Radu Florian BRUJA. 
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Hotărârea nr. 8/27 ianuarie 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 

Contabilitate și informatică de gestiune, învățământ la distanță. 

 

Hotărârea nr. 9/27 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului 

de evaluare internă a programului de studii universitare de masterat Expertiză tehnică, evaluare 

economică și management, în vederea evaluării periodice a domeniului de studii universitare de 

masterat Inginerie și Management.  

 

Hotărârea nr. 10/27 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului 

de evaluare internă în vederea acreditării domeniului de studii universitare de masterat Asistență 

socială și a  programului de studii universitare de masterat Managementul Serviciilor Sociale și 

de Securitate Comunitară.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 1/11 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea Procedurii Operaționale privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor PO-DE-35. 

 

Hotărârea nr. 2/11 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea modificării Procedurii Operaționale 

privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu PO-DE-21. 

 

Hotărârea nr. 3/11 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea modificării structurii anului universitar 

2021-2022 pentru Facultatea de Medicină și Științe Biologice (anii terminali) privind sesiunea de 

finalizare a studiilor din luna septembrie 2022 

 

Hotărârea nr. 4/11 ianuarie 2022 cu privire la acordarea sporului pentru condiții de muncă în anul 

universitar 2021-2022 pentru două persoane din cadrul Serviciului Reparații și Întreținere. 

 

Hotărârea nr. 5/11 ianuarie 2022 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate la studii 

universitare de licență și la studii universitare de master la nivelul USV, pentru anul universitar 

2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 6/18 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea depunerii unui proiect pentru a fi finanțat 

în baza art. 2, alin (3), lit. g) din Ordinul Ministrului Educației nr. 5823/17.12.2021. 

 

Hotărârea nr. 7/18 ianuarie 2022 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate la studii 

universitare de licență și la studii universitare de master în cadrul Facultății de Istorie și Geografie 

și în cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 8/18 ianuarie 2022 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 9/18 ianuarie 2022 cu privire la cazarea în căminele Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, în anul universitar 2021/ 2022. 

 

Hotărârea nr. 10/18 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea depunerii unui proiect pentru a fi 

finanțat în baza art. 2, alin (3), lit. g) din Ordinul Ministrului Educației nr. 5823/17.12.2021. 
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