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Zilele USV 

 

O nouă ediție a manifestărilor 

Zilele USV a fost organizată 

cu prilejul împlinirii a 32 de 

ani de la transformarea Ins-

titutului de Subingineri în 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Data de 7 

martie 1990, când Institutul de 

Subingineri de la Suceava s-a 

transformat  în Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV),  a însemnat, în princi-

pal, consolidare academică, 

diversificare didactică şi dez-

voltare ştiinţifică, alături de 

afirmare pe plan intern şi in-

ternaţional, urmărind obiecti-

ve precum: individualizarea, 

flexibilizarea funcţională, 

marketizarea instituţională, 

sporirea capacităţii de integra-

re internaţională sau utilizarea 

noilor tehnologii de comuni-

care. Programul Zilelor USV a 

cuprins o serie de evenimente 

dedicate studenților, absolven-

ților, cadrelor didactice, dar și 

întregii comunități locale. 

Prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, Rectorul USV, a pre-

zentat un bilanț al activității 

sale administrative și a vorbit 

despre o creștere de peste 75 la 

sută a numărului locurilor bu-

getate, în condițiile în care 

cifra de școlarizare de la nivel 

național a rămas constantă. 

Valentin Popa spus că a avut 

nevoie de cinci ani ca să sta-

bilizeze financiar universita-

tea însă acum instituția nu mai 

are niciun credit și dispune de 

fonduri uriașe pentru inves-

tiții. Cât privește oferta educa-

țională, USV are două fa-

cultăți noi: Drept și Medicină. 

Finanțarea de bază a crescut 

de cinci ori, la fel și bursele 

studențesti. Numărul de stu-

denți care beneficiază de bursă 

depășește 3000 de studenți. În 

ceea ce privește evoluția lo-

curilor bugetate, se observă o 

creștere spectaculoasă: de 

76,4% în condițiile în care în 

ultimii 10 ani cifra de școlari-

zare a rămas constantă. Ulti-

mii 2 ani au însemnat dez-

voltarea a 22 noi programe de 

studii. Alte realizări: o altă clă-

dire cu patru laboratoare mo-

derne, care va fi finalizată în 

luna august 2022; căminul stu-

dențesc nr. 6, cu 186 locuri, 

camere de 3 locuri, grupuri 

sanitare proprii, printr-o in-

vestiție de 13 milioane lei; 

beci depozitare alimente, dotat 

cu lift, realizat din fonduri pro-

prii USV; o nouă clădire de 

2500 mp va fi ridicată lângă 

Complexul de natație, cu o 

valoare de15 milioane lei; rea-

bilitarea corpului E va începe 

în 2022; Compania Națională 

de Investiții va realiza un 

cămin de 810 locuri în cam-

pusul din Moara. USV a pre-

gătit și un concept arhitectural 

pentru noul sediu al FMSB, 

chiar daca nu a primit înca 

terenul de la Consiliul Judțean 

Suceava. Din seria evenimen-

telor dedicate întregii 

Evenimente  

1-8 martie 2022 
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coumități locale, amintim: 

Workshop în domeniul psi-

hologiei organizaționale: „De 

la student la profesionist - 

oportunități, provocări, instru-

mente, dezvoltare profe-

sională”, Facultatea de Științe 

ale Educației; Tehnici ino-

vatoare folosite în silvicultură: 

Demonstrație de utilizare a 

tehnologiilor de scanare a ar-

borilor, Facultatea de Silvi-

cultură; Ediția a XXII-a a 

sesiunii științifice „Alma Ma-

ter Sucevensis”, cu secțiunile 

Relații Internaționale și Studii 

Europene, Arheologie, Istorie, 

Istoria Bucovinei, Filosofie şi 

Etică Aplicată; „Alumni – pri-

ma promotie a specializării In-

ginerie și management la Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor; EU 

Democracy Festival – Decide 

pentru Parlamentul European, 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative; Concurs stu-

dențesc Trutzi-TM și Webinar 

- Prelucrări pe mini CNC, la 

Facultatea de Inginerie Me-

canică, Autovehicule și Ro-

botică; Omul și Cartea. O în-

tâlnire de suflet cu Prof. univ. 

dr. ing. Radu Leontie Cenușă, 

Profesor Emeritus al USV, la 

Biblioteca USV; Mediul de 

afaceri - partener educațional 

al Facultății de Economie, 

Administrație și Afaceri 

(FEAA); Dublă lansare de car-

te: I. Marius-Nicușor Grigore, 

Handbook of Halophutes. 

From molecules to ecosystems 

towards biosaline agriculture, 

vol. 1, 2, 3, Editura Springer, 

2021, Prof. univ. dr. Vania A-

tudorei, Registered Microbio-

logist of Canadian College of 

Microbiologists, Montreal; 

Raluca Hergheligiu Dimian, 

Herta Müller interkulturell, 

Cluj-Napoca, Casa Cărții de 

Știință, 2020, Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunică-

rii; Moment literar: Cosmin 

Panaite, actor Teatrul Munici-

pal „Matei Vișniec” din Su-

ceava. Au fost înmânate di-

plomele de doctorand absol-

venților celor două Școli Doc-

torale ale USV: Şcoala doc-

torală de ştiinţe aplicate și 

inginereşti: Iuga V. Mădălina 

(Ungureanu-Iuga), Ingineria 

produselor alimentare, Con-

ducător de doctorat Prof. univ. 

dr. ing. Silvia Mironeasa; Ta-

maşag I. Ioan, Inginerie in-

dustrială, Conducător de doc-

torat Prof. univ. dr. ing. Du-

mitru Amarandei, Luca P. Li-

liana, Ingineria produselor ali-

mentare, Conducător de doc-

torat Prof. univ. dr. ing. Mir-

cea Oroian; Novac T. 

Gheorghe, Silvicultură, Con-

ducător de doctorat Prof. univ. 

dr. ing. Gianina Laura Bou-

riaud; Toader P. Vasile-Eu-

sebiu, Inginerie electrică, 

Conducător de doctorat Prof. 

univ. dr. ing. Laurenţiu Dan 

Milici; Scriban C. Ramona-

Elena, Silvicultură, Conducă-

tor de doctorat Prof. univ. dr. 

ing. Gianina Laura Bouriaud; 

Coşofreţ V. Vasile-Cosmin, 

Silvicultură, Conducător de 

doctorat Prof. univ. dr. ing. 

Gianina Laura Bouriaud. 

Şcoala doctorală de ştiinţe 

socio-umane: Repetska G. 

Anastasiia Hryhorivna, Isto-

rie, Conducător de doctorat 

Prof. univ. dr. Ștefan Purici; 

Iacoban G. Cristina (Cârcu), 

Contabilitate, Conducător de 

doctorat Prof. univ. dr. Elena 

Hlaciuc; Timofte G. Cristina 

(Coca), Contabilitate, Condu-

cător de doctorat Prof. univ. 

dr. Veronica Grosu; Tanasă C. 

Simona-Maria (Brînzaru), 

Contabilitate Prof. univ. dr. 

Veronica Grosu; Hîrbu I. Ana-
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Nela (Popoveniuc), Filologie, 

Conducător de doctorat Prof. 

univ. dr. Rodica Mărioara 

Nagy; Nistor D. Roxana-

Georgiana (Holcă-Nistor), Is-

torie, Conducător de doctorat 

Prof. univ. dr. Gheorghe Oni-

şoru; Bores V.D. Radu, Eco-

nomie, Conducător de doc-

torat Prof. univ. dr. Gabriela 

Prelipcean; Alecse E. Anca - 

Elena (Puha), Filologie, Con-

ducător de doctorat  Prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu; 

Sîrghi T. Iulia-Simona 

(Sîrghi-Covalciuc), Filologie, 

Conducător de doctorat Prof. 

univ. dr. Sanda-Maria Arde-

leanu; Nechita C. Oana-Lili-

ana (Atomei), Filologie, 

Conducător de doctorat Prof. 

univ. dr. Rodica Mărioara 

Nagy. Ziua de 7 martie s-a în-

cheiat cu un Recital Extraor-

dinar, susținut de Lect. univ. 

dr. Ionuț Urdeș – tenor, Prof. 

univ. dr. Petrea Gîscă – corn, 

Prof. univ. dr. Aurelia Simion 

– pian. 

 

Cercetarea ştiinţifică doc-

torală-schimb de bune prac-

tici 

  

Biblioteca USV a găzduit ma-

sa rotundă cu tema „Cerce-

tarea ştiinţifică doctorală - 

schimb de bune practici, între 

USV şi universităţi din Se-

negal (Dakar, Ziguinchor) şi 

Coasta de Fildeş (Abidjan). 

Au participat profesorii Ma-

madou Dramé şi Barra Ndiaye 

de la Universitatea „Cheikh 

Anta Diop” din Dakar şi stu-

denţii doctoranzi coordonaţi 

de prof. univ. dr. DHC Sanda-

Maria Ardeleanu, în cadrul 

stagiilor Erasmus+ şi Eugen 

Ionescu.  

 

Conferința cu tema Istorie , 

Cult, Cultură, Patrimoniu 

 

În acest an se împlinesc 500 de 

ani de la sfinţirea Bisericii Sf. 

Gheorghe – Mănăstirea Sf. 

Ioan cel Nou de la Suceava, 

ctitorie a domnitorilor Bogdan 

al III –lea şi Ştefăniţă Vodă, 

monument înscris în Lista Pa-

trimoniului mondial Unesco 

din România, 500 de ani de la 

sfințirea Bisericii Tuturor 

Sfinților Părhăuți- ctitoria 

logofătului Gavril Trotușan și 

400 de ani de la sfințirea Mă-

năstirii Solca - ctitorie a dom-

nitorului Ștefan Tomșa al II -

lea. Deschiderea evenimen-

telor consacrate acestor mo-

mente istorice a avut loc înce-

pând cu ora 12.00 în Aula 

USV, Corp E. Au fost pre-

zentate recentele apariții ale 

Editurii Crimca a Arhiepis-

copiei Sucevei și Rădăuților, 

Editurii  Polirom, Editurii Gla-

sul Istoriei și Editurii Corint. 

Dintre invitaţii conferinței, 

amintim: Prof. univ. dr. Adri-

an Cioroianu– Directorul Bi-

bliotecii Naționale a Româ-

niei; Prof. univ. dr. Gheorghe 

Onişoru – USV; Pr. Prof. univ. 

dr. Viorel Sava – Universi-

tatea „Alexandru Ioan Cuza” 

Iași, Prof. univ. dr. Ștefan Pu-

rici – USV; Arhid. lector univ. 

dr. Vasile M. Demciuc – Arhi-

episcopia Sucevei și Rădăuți-

lor. Adrian Cioroianu a ţinut 

să precizeze că a venit la con-

ferinţă în calitate de profesor 

şi a început intervenţia măr-

turisindu-se cucerit de Înal-

tpreasfinţitul Calinic şi impre-

sionat de ceea ce Biserica face 

– „Biserica a fost întotdeauna 

alături de oameni, de oamenii 

în nevoie”, „de ceea ce faceţi” 

pentru refugiaţi, pentru victi-

mele acestor „zile dramatice”, 

acestor „zile bizare”. Apoi a 

răsfoit cu plăcere volumul II al 

anuarului editat de USV în co-

laborare cu Arhiepiscopia Su-

cevei şi Rădăuţilor şi coordo-

nat de prof. univ. Gheorghe 

1 martie 2022 

 

 

2 martie 2022 
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Onişoru, prof. univ. dr. Ştefan 

Purici şi arhid. lector univ. dr. 

Vasile M. Demciuc – „Buco-

vina: Istorie. Cult. Cultură. 

Patrimoniu”. Proaspăt apărut, 

acest volum este dedicat lui 

Petru Rareş şi „îmi face onoa-

rea de a-mi găzdui un text”, a 

spus Adrian Cioroianu, tre-

când la cele două volume apă-

rute la Corint, „Stalin şi po-

porul rus…” de Gheorghe 

Onişoru, pe care „de la prime-

le cărţi l-am urmărit cu plăce-

re”. Cu o bună cunoaştere a 

epocii, a cărţii lui Gheorghe 

Onişoru şi cu interesante 

puncte de vedere asupra per-

sonajelor şi evenimentelor 

sale, Adrian Cioroianu a ple-

dat pentru rolul istoricului „de 

a disemina cunoaşterea” şi „de 

a contextualiza cunoaşterea”. 

Aplauzele publicului i-au răs-

plătit deopotrivă discursul şi 

promisiunea unei expoziţii de 

documente, de carte veche la 

Biblioteca Naţională a Româ-

niei consacrată „acestui fru-

mos jubileu”. Iar modera-

torului i-a oferit ocazia unui 

citat despre istorie aşa cum o 

vede profesorul de istorie A-

drian Cioroianu, „frumoasă 

tocmai pentru că mereu dă o 

şansă zilei de azi”. Prof. univ. 

dr. Gheorghe Onişoru, cadru 

didactic la Universitatea „Şte-

fan cel Mare” Suceava, fost 

preşedinte al Colegiului Con-

siliului Naţional pentru Stu-

dierea Arhivelor Securităţii, a 

vorbit despre anuarul „Bu-

covina: Istorie. Cult. Cultură. 

Patrimoniu” şi despre intenţia 

apariţiei celui de-al treilea vo-

lum dedicat Mitropolitului 

Movilă, în curând, şi, spre 

sfârşitul anului, al celui de-al 

patrulea, închinat aniversărilor 

celor trei biserici. Pare mult, 

dar există susţinere: „Bate 

vânt de primăvară dinspre 

Arhiepiscopie spre Univer-

sitate, dar şi viceversa!” Şi s-a 

referit în termeni deosebit de 

apreciativi la cartea lui Adrian 

Cioroianu (editor) „A fost o-

dată ca niciodată Partidul Co-

munist Român (1921-2021): 

pentru o istorie dezinhibată a 

«viitorului luminos»”, Poli-

rom, 2021 – „Prezintă istoria 

aşa cum a fost ea. Aceasta este 

menirea istoricilor!” Pentru ca 

în cele din urmă să poposeas-

că, modest, asupra propriei 

cărţi, „Stalin şi poporul 

rus…”: „Are în spate 30 de ani 

de cercetare în arhive”. Orga-

nizatorii conferinței: Arhiepis-

copia Sucevei şi Rădăuţilor, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și Biblioteca 

USV .

USV primește la studii tineri 

refugiați din Ucraina 

 

În contextul evoluției situației 

din Ucraina, în vederea con-

tinuării studiilor, Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava primește studenți din 

țara vecină, refugiați în Ro-

mânia din cauza războiului. 

Aceștia pot opta pentru oricare 

dintre programele de studiu 

aflate în prezent în oferta 

educațională a USV. În cazul 

tinerilor care nu stăpânesc 

limba română, aceștia vor 

avea posibilitatea să se înscrie 

la cursurile din anul pregătitor 

de limba română. După pro-

movarea anului pregătitor, ei 

vor putea continua studiile la 

oricare dintre programele de 

licență existente în USV. Stu-

denții sau studenții doctoranzi 

refugiați din Ucraina se pot 

înscrie începând din actualul 

semestru și fără a prezenta 

acte de studii, urmând ca 

acestea să fie aduse până la 

finalizarea studiilor în Ro-

mânia. În situația în care 

aceste documente nu pot fi 

recuperate din cauza efectelor 

războiului sau a contextului 

politico-militar, se va proceda 

la echivalarea studiilor în 

sistem nonformal sau infor-

mal, așa cum prevede legis-

lația europeană și națională. 

Pe această cale, îi asigurăm pe 

tinerii refugiați care vor alege 

să își continue studiile la 

Suceava că USV va între-

prinde toate eforturile nece-

sare pentru ca integrarea lor în 

mediul academic sucevean să 

fie una rapidă și reușită. Tot-

odată, ei vor beneficia atât de 

resursa umană de înaltă cali-

tate, cât și infrastructura dotată 

la standarde europene, în așa 

fel încât parcursul lor aca-

demic la USV să fie unul de 

4 martie 2022 
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succes. Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, prin 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, le oferă aces-

tora și programe de studiu de 

licență cu predare în limba 

ucraineană, în combinație cu 

limba română sau o limbă stră-

ină (engleză/franceză). Acest 

program de studiu este unul de 

tradiție în domeniul filologiei 

sucevene și funcționează fără 

întrerupere din anul 2000.  De-

a lungul timpului, el a repre-

zentat o oportunitate oferită 

etnicilor ucraineni din zona 

Sucevei şi a localităţilor limi-

trofe de a se înscrie la un pro-

gram de studiu universitar de 

licenţă cu predare în limba 

maternă. Menționăm faptul că 

există o colaborare strânsă, pe 

diverse paliere, între Colecti-

vul de ucraineană al universi-

tății sucevene şi diferite enti-

tăţi ştiinţifice (Universitatea 

Naţională „Yurii Fedkovici” 

din Cernăuţi, Ucraina), cultu-

rale (Uniunea Ucrainenilor din 

România) şi politice (Consu-

latul General al Ucrainei la 

Suceava și Consulatul General 

al României la Cernăuți), care 

asigură susţinere şi sprijin 

pentru dezvoltarea studiilor de 

limbă şi literatură ucraineană 

la Suceava. Pe această cale, 

conducerea Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și a cea a Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării au 

mulțumit public Ministerului 

Educației pentru preocuparea 

activă manifestată față de 

acest program de studiu, 

considerat de importanță stra-

tegică, și pentru sprijinul cons-

tant acordat în vederea func-

ționării fără întrerupere a pro-

gramului, în condițiile în care, 

la finalul mai multor sesiuni 

de admitere, numărul de stu-

denți înscriși la această spe-

cializare a fost mai mic decât 

minimul necesar pentru a-l 

activa. 

 

USV, implicată într-o cam-

panie umanitară pentru  

Universitatea din Cernăuți 

 

În contextul războiului din 

Ucraina, Universitatea din 

Munich, Universitatea „Yurii 

Fedkovich” din Ucraina și 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava au inițiat un 

parteneriat care se axează pe o 

campanie de strângere de fon-

duri, destinate achiziționării 

de bunuri necesare în regim de 

urgență comunității academi-

ce din Cernăuți. Astfel, Uni-

versitatea din Munich, cu spri-

jinul „Gedankendach Net-

work”, se ocupă de colectarea 

fondurilor și realizează achi-

zițiile, în vreme ce USV asi-

gură partea logistică, pentru ca 

produsele să ajungă în sigu-

ranță și cât mai repede la des-

tinație. Din donațiile deja co-

lectate, însumând un total de 

45.342 de euro, au fost achi-

ziționate articole de îmbrăcă-

minte, încălțăminte, pansa-

mente sterile, tensiometre, ter-

mometre etc., marea majori-

tate a acestora ajungând deja 

la Cernăuți. Pagina oficială a 

campaniei poate fi consultată 

la următoarea legătură: 

https://www.ikgs.de/bukowin

ahilfe 

 

Prezentare de tehnici de 

investigare criminalistică și 

tehnici de autoapărare 

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative (FDSA) a or-

ganizat o acţiune cu caracter 

practic privind tehnicile de 

autoapărare, acordare de prim-

ajutor în situaţii de urgenţă şi 

tehnici de investigare crimi-

nalistică. Luptătorii din cadrul 

Serviciului de Acțiuni Specia-

le al I.P.J. Suceava au pre-

zentat diverse moduri de inter-

venție, măsuri de autoapărare 

și imobilizare a infractorilor, 

iar specialiștii din domeniul 

situațiilor de urgență au pre-

zentat tehnici de acordare a 

măsurilor de prim-ajutor a 

persoanelor, victime ale unor 

infracțiuni sau accidente. Stu-

denții de la specializarea 

Drept au „orchestrat” scena 

unei fapte cu violență, pre-

zentând principalele activități 

criminalistice în cazul unei 

cercetări la locul faptei, pentru 

6 martie 2022 

 

 

7 martie 2022 

 

 

https://mailtrack.io/trace/link/94a00fcff31b2950e2b3af913337d035e4e1944f?url=https%3A%2F%2Fwww.ikgs.de%2Fbukowinahilfe&userId=2831677&signature=4dbc0a4f8d68a14a
https://mailtrack.io/trace/link/94a00fcff31b2950e2b3af913337d035e4e1944f?url=https%3A%2F%2Fwww.ikgs.de%2Fbukowinahilfe&userId=2831677&signature=4dbc0a4f8d68a14a
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infracțiunea de „omor”. Stu-

denții au dat un caracter real 

prezentării, prin ridicarea 

amprentelor și a probelor ge-

netice, precum și prin ima-

ginea unei veritabile echipe de 

criminaliști. Activitățile au 

fost puse în scenă de cadre 

didactice colaboratoare ale 

FDSA, respectiv lector cola-

borator, General de brigadă 

(rez.) Ion Burlui, lector cola-

borator, Colonel (rez.) Cris-

tian Augustin Cucoreanu și 

asistent colaborator Andrei 

Ceobanu, sub coordonarea 

conf. univ. dr. Camelia Ignă-

tescu, decan FDSA.  

 

Profesori și studenți ai USV, 

împreună pentru Ucraina 

 

Încă de la începutul conflic-

tului militar din Ucraina, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, cu ajutorul pro-

fesorilor și al studenților vo-

luntari, a venit în sprijinul 

autorităților locale, pentru a 

oferi sprijinul necesar per-

soanelor refugiate care ajung 

pe teritoriul României prin 

punctul vamal din orașul Siret. 

În prezent, peste 500 de volun-

tari, studenți ai USV, dar și 

profesori, oferă asistență celor 

care pleacă din calea războ-

iului. Aproximativ 200 dintre 

studenții implicați au semnat 

contracte de voluntariat în 

cadrul Centrului de ajutor și 

consiliere pentru refugiați al 

USV, restul fiind implicați în 

activități de voluntariat la 

nivelul facultăților. Centrul 

funcționează sub îndrumarea 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

prorector USV. În activitățile 

Centrului sunt implicați și cei 

doi lectori din cadrul Lecto-

ratelor de limba română pe 

care USV le are deschise la 

Universitatea „Yuriy Fedko-

vych” din Cernăuți (Ioana Da-

niela Bălăuță) și Universitatea 

Politehnică din Odessa (Dan 

Nicolae Popescu). Un efort 

deosebit depun studenții USV 

originari din Ucraina și Repu-

blica Moldova, sarcina lor 

fiind aceea de a oferi consi-

liere cetățenilor ucraineni 

refugiați pe teritoriul Ro-

mâniei, în calitate de interpreți 

pentru limba ucraineană și ru-

să. În acest sens, un ajutor spe-

cial vine din partea șef lucrări 

dr. ing. Alexei Savin, cadru 

didactic la Facultatea de Silvi-

cultură (USV), voluntar la Va-

ma Siret. Fiecare voluntar are 

sarcini bine trasate și acționea-

ză în funcție de nevoi. Astfel, 

celor care sunt implicați în 

activitățile de traducere și in-

terpretariat li se adaugă cei ca-

re gestionează sortarea și ma-

nipularea produselor venite 

din donații, necesare persoa-

nelor refugiate. Voluntarii 

creează legături, găsesc soluții 

eficiente într-un timp scurt și 

au grijă ca toată lumea să 

ajungă la destinație în condiții 

de siguranță. Suntem mândri 

de studenții noștri, care, pe 

lângă faptul că au dat dovadă 

de un comportament exemplar 

pe durata stării de alertă și au 

contribuit decisiv la buna des-

fășurare a activităților didac-

tice, în prezent, fără a neglija 

obligația de a fi prezenți la ore, 

pentru a nu întrerupe formarea 

lor profesională, s-au angajat 

masiv în acordarea asistenței 

celor ajunși în situație critică. 

Ei demonstrează încă o dată 

că, înainte de toate, sunt Oa-

meni, sunt cetățeni demni și 

sunt solidari cu cei care caută 

apărare în fața războiului. Ac-

tivitatea acestora se desfășoară 

în mai multe zone de interes la 

nivel de municipiu, dar și la 

nivelul județului Suceava, pre-

cum: Tabăra mobilă de la sta-

dionul din Siret, Punctul de 

trecere a frontierei Siret, Gara 

Burdujeni, Căminul BICOM, 

Centrul dedicat refugiaților de 

la Școala Gimnazială „Miron 

Costin”, Iulius Mall Suceava, 

Aeroportul Internațional „Ște-

fan cel Mare” Suceava, Man-

dachi Hotel & Spa, Murillo, 

Punctul de trecere a frontierei 

Rădăuți-Prut și Sala de Sport 

din Dumbrăveni. De ase-

menea, o contribuție impor-

tantă o au și conf. univ. dr. 

Otilia Clipa, cadru didactic la 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației, și lector. univ. dr. Mar-

cela Șlusarciuc, de la Fa-

cultatea de Istorie și Geo-

grafie. Cele două cadre didac-

tice sunt implicate în mod di-

rect în activități de voluntariat, 

împreună cu studenții facul-

tăților de care aparțin. Stu-

denții voluntari de la specia-

lizarea Asistență socială (FIG) 

oferă sprijinul necesar anu-

mitor clinici private de pedia-

trie, în vederea traducerii si-

multane, iar cei de la Științele 

Educației au organizat acti-

vități educaționale sistemati-

ce, ambele demersuri vizând 

copiii persoanelor refugiate 

din Ucraina. Cu implicarea di-

rectă a prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, prorector USV, a fost 

înlesnită găzduirea primilor 

refugiați ucraineni, au fost 

efectuate șapte transporturi cu 

ajutoare umanitare pentru par-

tenerii din țara vecină (Uni-

versitatea „Yuriy Fedkovych” 

din Cernăuți, Comuna Ostrița, 

etc.), au fost încheiate contrac-

te de sponsorizare a acțiunii de 

asistență, au fost stabilite 
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acorduri de cooperare cu uni-

versități din Germania, Spania 

etc. în vederea acordării spriji-

nului necesar colegilor din U-

craina, au fost organizate mese 

rotunde cu experți din Ucraina 

și state membre ale UE, vizând 

analiza evenimentelor care au 

afectat profund nu doar pe ve-

cinii noștri, ci întreaga Europă 

și ordinea mondială. În pre-

zent, în spațiile USV sunt ca-

zate 60 de persoane pe noapte, 

în camere cu 2 paturi (având la 

dispoziție și saltele suplimen-

tare), care au masa asigurată la 

restaurantul universitar, pe ba-

za unor tichete care pot fi folo-

site pentru prânz sau cină. Co-

munitatea academică sucevea-

nă își exprimă speranța că 

statele implicate în conflict și 

liderii comunitatății interna-

ționale vor identifica soluțiile 

care să conducă, în cel mai 

scurt timp, la încetarea acestui 

război, ale cărui consecințe se 

fac resimțite în viața fiecăruia 

dintre noi. Rămânem în conti-

nuare solidari cu națiunea ve-

cină și vom urmări să identi-

ficăm noi modalități prin care 

ne putem implica în a oferi 

ajutor refugiaților. În acest 

context, în funcție de posibili-

tățile și disponibilitatea fiecă-

ruia, persoanele care doresc să 

se implice sunt așteptate la 

Centrul de ajutor și consiliere 

al USV, deschis zilnic, între 

orele 07:00 – 21:00, la parterul 

Observatorului Astronomic 

(str. Universității nr. 13). Îm-

preună, putem schimba lucru-

rile în bine. 

Colorează un zâmbet! 

 

În contextul crizei umanitare 

actuale, Facultatea de Științe 

ale Educaţiei din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a organizat activi-

tăți educaționale sistematice 

pentru copiii persoanelor refu-

giate din Ucraina. În fiecare zi 

din perioada 28 februarie – 13 

martie 2022, s-au desfășurat 

câte două sesiuni de activități 

de joc didactic și terapeutic în 

cadrul a două locații care oferă 

cazare persoanelor retrase din 

fața războiului. Activitățile, 

derulate sub motto-ul „Colo-

rează un zâmbet!”, sunt susți-

nute de către studenții Facul-

tății de Științe ale Educației, 

coordonați de doamnele Otilia 

Clipa și Doina Maria Schipor. 

Fiecare sesiune de jocuri di-

dactice și terapeutice a fost 

proiectată pentru a crea un 

cadru în care copiii să interac-

ționeze cu resurse educaționa-

le și materiale didactice di-

verse și pentru a răspunde ne-

voii acestora de a se reconecta 

la stări emoționale specifice 

copilăriei. Studenții au oferit 

sprijin emoțional copiilor, iar 

jocul și desenul au devenit 

mijloace prin care au putut fi 

exprimate și gestionate emoți-

ile adunate în experiențele tra-

umatice prin care au trecut: 

„Încă aud în minte sunetul si-

renelor. Nu pot să-l uit.”, „Am 

construit aici o fortăreață în 

care mă apăr de Putin.”, „Tu 

încă mergi la școală? Și mie 

mi-e dor să merg la școală.” 

Speranța că pot aduce puțină 

alinare și bucurie copiilor le-a 

încurajat pe studente să facă 

eforturi pentru a-și adapta 

activitățile pentru aceste con-

diții speciale. Traducerea rea-

lizată de cele două studente 

din Ucraina și de cele două 

studente venite cu mobilitate 

Erasmus din Republica Mol-

dova a făcut posibilă o mai 

bună comunicare cu copiii. 

Generozitatea, energia și dra-

gostea specifică profesiei de 

cadru didactic, pentru care se 

pregătesc, au depășit orice ba-

rieră lingvistică, fiind simțite 

de copii: „Nu vă putem răs-

plăti pentru ce faceți pentru 

noi, dar vă îmbrățișăm. E tot 

ce putem face pentru voi.” 

Alături de studenții facultății, 

au venit să sprijine aceste acti-

vități absolvenții, acum pro-

fesori în localitățile din județul 

Suceava sau din județele în-

vecinate, care au făcut donații 

importante și foarte necesare, 

constând în rechizite, jucării, 
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materiale didactice. S-au im-

plicat profesori de la Grădinița 

Piticul Vesel Suceava, Școala 

Gimnazială nr. 1 Suceava, 

Școala Gimnazială Corocă-

iești, Școala Gimnazială Bu-

deni, Grădinița nr. 8 din Iași, 

precum și de la alte instituții 

care au susținut această iniția-

tivă.  În holul corpului A, la 

parter, până la finalul lunii 

martie, a fost amlasată cutia 

pictată cu mesajul COLO-

REAZĂ UN ZÂMBET, reali-

zată de studenți, pentru  do-

narea de rechizite, materiale 

pentru învățare, cărți de colo-

rat, cărți de povești, jucării 

etc., obiecte atât de necesare 

educației, dezvoltării și creș-

terii sănătoase a copiilor. 

Toate materialele care vor 

rămâne după finalizarea si-

tuației dificile vor fi donate 

grădinițelor și școlilor în care 

învață copii din familiile ro-

mânești din zona Bucovinei 

de Nord (Ucraina)   

 

Rezultatele competiției na-

ționale de proiecte de cerce-

tare 

 

Au fost publicate rezultatele 

preliminare ale competiției na-

ționale de Proiecte de cer-

cetare pentru stimularea tine-

relor echipe independente 

(TE) - competiție 2021: USV 

are 4-5 proiecte situate pe lo-

curi finanțabile, coordonate 

de: Șef lucr. dr. Alin Căilean 

(FIESC) - locul 3 din cele 81 

de proiecte eligibile din do-

meniul Științe Inginerești, cu 

97 de puncte; Lector dr. An-

drei Diaconu (FIESC) - locul 

13 din cele 81 de proiecte 

eligibile din domeniul Științe 

Inginerești, cu 91,2 puncte; 

Conf. univ. dr. Cătălin Roibu 

(FS) - locul 12 din cele 77 de 

proiecte eligibile din domeniul 

Științele Vieții Aplicate și 

Biotehnologii, cu 90 de punc-

te; Conf. univ. dr. Petruța 

Rusu (FSE) - locul 11 din cele 

65 de proiecte eligibile din do-

meniul Știinte sociale și eco-

nomice, cu 89,2 puncte și 

Cerc. Dr. Aritina Haliuc – lo-

cul 9 din cele 39 de proiecte 

eligibile din domeniul Știin-

țele Pământului și ale atmos-

ferei, cu 89,2 puncte. La 

această competiție au fost im-

puse anumite condiții minima-

le legate de publicații, pe lângă 

limitările specifice acestei 

competiții referitoare la vârs-

tă, deci depunerea și eligibi-

litatea proiectului a reprezen-

tat deja o prima rundă de 

selecție a proiectelor. Au fost 

depuse 743 de proiecte în 12 

domenii fundamentale. Bu-

getul maxim pentru un proiect 

este de 450.000 lei iar bugetul 

alocat competiției asigură fi-

nanțarea a aproximativ 156 de 

proiecte. Deci ponderea USV 

în rândul proiectelor finanța-

bile ar fi de minimum 

2,6%  (probabil 3,2%) în con-

dițiile în care reprezentăm 

aproximativ 1% din totalul ca-

drelor didactice universitare și 

cercetătorilor din România. 

Felicitări tuturor celor 14 ti-

nere echipe USV care au par-

ticipat la această competiție. 

https://uefiscdi.gov.ro/news-

proiecte-de-cercetare-pentru-

stimularea-tinerelor-echipe-

independente-te 

 

Burse pentru studenții 

FIESC 

 

Într-un cadru festiv, Endava 

România SRL a oferit cinci 

burse, în valoare de 2000 lei 

net fiecare, unor studenți ai 

Facultății de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

(FIESC), care s-au remarcat în 

domeniul algoritmilor și meto-

delor de automatizare a 

navigării și introducerii de 

date în aplicații software, al 

algoritmilor bazați pe machine 

learning, recunoaștere de ima-

gini și comenzi vocale și stu-

dierii soluțiilor software care 

aplică algoritmii de automa-

tizare. Studenții beneficiari ai 

Burselor Endava sunt: Ștefan 

Șovea, Calculatoare, anul IV – 

licență, Cosmin Vasite Todir-

că, Calculatoare, anul III – 

licență, Lucian Vasile Rome-

ga, Electronică aplicată, anul 

III – licență, Cătălin Mariuc, 

Calculatoare, anul II – licență, 

Cătălin Cucu, Calculatoare, a-

nul II – licență. „Colaborarea 

facultății noastre cu firmele de 

IT din zonă este intensă și se 

bazează pe găsirea de soluții 

de sprijin financiar a celor mai 

buni studenți, colaborări în do-

meniul cercetării și identifica-

rea de locuri de muncă bine 

plătite pentru absolvenții noș-

tri” a precizat prof. dr. ing. L. 

Dan Milici, decanul FIESC.
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Zilele FIESC 2022 

 

În Amfiteatrul „Dimitrie Leo-

nida” al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava s-au 

desfășurat Zilele Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, manifestare 

organizată la inițiativa conf. 

dr. Aurelian Rotaru, prodecan 

FIESC, la care au fost invitați 

membri ai conducerii USV, 

reprezentanți ai unor mari 

firme din zonă, cadre didac-

tice, studenți doctoranzi și 

cercetători din universitate. În 

cadrul manifestării, care a du-

rat peste 6 ore, au fost pre-

zentate centrele și laboratoa-

rele de cercetare ale facultății, 

proiectele de cercetare dezvol-

tate în ultima perioadă alături 

de parteneri, preocupările și 

direcțiile de studiu ale gru-

pelor de cercetare, rezultatele 

cercetării, infrastructura de 

cercetare. Totodată, au fost 

inițiate discuții cu reprezen-

tanți ai firmelor Assist Soft-

ware Suceava, ElectroAlfa 

Botoșani, EON – Delgaz Grid, 

Alten, Endava, Econfaire, 

MIND Software, MASPEX 

Romania și Leviatan, în pers-

pectiva unor colaborări ulte-

rioare pe direcții de cercetare 

specifice sau pentru îmbu-

nătățirea proceselor educațio-

nale la nivelul programelor de 

studii de licență, masterat și 

doctorat. Manifestarea se îns-

crie într-o serie de activități 

dedicate susținerii tinerilor cu 

preocupări în domeniul 

științific și ingineresc, capabili 

de performanță, ce vor fi orga-

nizate în următoarele luni în 

USV, și a pus în valoare po-

tențialul unor mari colective 

de cercetare ale USV, care 

aduc prestigiu și recunoaștere 

școlii inginerești sucevene.  

Zilele FIESC au continuat 

sâmbătă, cu o întâlnire a 

Clubului Quantum - cerc stu-

dențesc organizat de conf. dr. 

ing. George Mahalu, cu o sec-

țiune literară. Axat pe reu-

niuni, dezbateri, prezentări, cu 

scopul dezvoltării culturii de 

masă științifice și literare, Clu-

bul Quantum a avut ca invitați 

pe doamna Gina Puică, de la 

Departamentul de limba și li-

teratura română și științele 

comunicării din USV, coor-

donatoarea Cenaclului trans-

frontalier Mașina cu poeți, 

Constantin Horbovanu, coor-

donatorul Clubului de Ini-

țiativă Literară (CIL), și me-

dicul stomatolog Doru Mihai 

Mateiciuc, în calitate de poet, 

care a lansat un volum propriu 

de poezii.  

In memoriam prof. univ.dr. 

ing. Lucian Severin 

 

Facultatea de Inginerie Me-

canică, Autovehicule şi Robo-

tică (FIM) l-a pierdut pe unul 

dintre veteranii care au făcut 

parte din colectivul ce a pus 

bazele învăţământului superi-

or tehnic la Suceava. Cu tris-

teţe în suflet, FIM s-a despărțit 

de cel care a fost prof. univ. dr. 

ing. Lucian Severin, coleg, 

director de depatament, cadru 

didactic competent şi respectat 

de colegi şi studenţi, care s-a 

implicat cu toata fiinţa în viaţa 

facultăţii şi a universităţii, 

preocupându-se cu deosebită 

seriozitate atât de formarea 

studenţilor, cât şi de dezvolta-

rea bazei materiale didactice şi 

de cercetare ştiinţifică. Născut 

în anul 1951, în Aldeşti, jude-

ţul Galaţi, a absolvit Faculta-

tea de Mecanică din Universi-

tatea „Dunărea de Jos” din Ga-

laţi, Specializarea Tehnologia 

Construcţiilor de Maşini, obţi-

nând diploma de inginer, ca 

şef de promoţie. A luat repar-

tiţie la Combinatul de Ce-

luloză şi Hârtie Suceava, unde 

a fost angajat ca inginer de 

producţie şi apoi inginer de 

proiectare. A început acti-

vitatea la Institutul de În-

văţământ Superior Suceava în 

1979, ca asistent titular la 

Facultatea de Mecanică, 

Catedra TCM, la trei ani de la 

înfiinţarea acesteia, unde a 

activat până în 1985. Între 

1985 şi 1990, a fost 

Vicepreşedinte al Consiliului 
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Popular al Municipiului Su-

ceava; apoi, în 1990, Inginer 

proiectant la S.C. URB Rul-

menţi S.A. Suceava. A revenit 

la catedră în anul 1990, ocu-

pând, prin concurs, un post de 

şef de lucrări la  Facultatea de 

Mecanică, Catedra Tehnologii 

şi Management. A continuat 

studiile cu teza de doctorat în 

domeniul Inginerie Indus-

trială - Tehnologia Construc-

ţiilor de Maşini, obţinând titlul 

de doctor inginer la Univer-

sitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi în anul 1996, an în care 

a promovat conferenţiar; din 

1999, a ocupat postul de pro-

fesor titular la disciplinele 

Management, Echipamente şi 

Tehnologii de Prelucrare prin 

Deformare Plastică la Rece, 

Managementul Sănătăţii şi Se-

curităţii în Muncă, dezvoltând 

laboratoare didactice şi de cer-

cetare în domeniu. Deosebit 

de competent, muncitor şi per-

severent, a elaborat, pe par-

cursul activităţii la Facultatea 

de Mecanică din Suceava, un 

număr de 12 cursuri, manuale 

şi îndrumare de proiectare şi 

peste 120 de lucrări ştiinţifice 

şi rapoarte de cercetare. A fost 

preocupat de pregătirea profe-

sională în domeniul de studiu, 

dar şi de viaţa colectivului 

catedrei din care a făcut parte, 

conducându-i destinele, ca şef 

de catedră, din 2007 până în 

2012. S-a implicat profund în 

viaţa facultăţii ca profesor, 

director de departament, dar şi 

ca membru al Consiliului Fa-

cultăţii. La nivelul univer-

sităţii, a coordonat activitatea 

de protecţie şi securitate a 

muncii. Îl vom păstra în amin-

tire ca un coleg serios, corect, 

competent, obiectiv, riguros 

cu sine şi cu cei din jur, gata 

oricând să ia atitudine pentru a 

face lumea mai bună.  Plecarea 

sa dintre noi lasă un gol pe 

care nu îl vom putea umple ni-

ciodată. Dumnezeu să îl odih-

nească!  

Doctor Honoris Causa, la 

inițiativa Facultății de Sil-

vicultură 

 

USV  a acordat titlul de Doctor 

Honoris Causa domnului prof. 

dr. László Rákosy (Uni-

versitatea „Babeș-Bolyai” 

Cluj Napoca, Facultatea de 

Biologie și Geologie), pentru 

contribuțiile aduse la dezvol-

tarea învățământului superior 

și a cercetării științifice din 

domeniul ecologiei, precum și 

pentru sprijinul fundamental 

acordat dezvoltării speciali-

zării de ecologie și protecția 

mediului din cadrul USV. Co-

misia de acordare a titlului 

DHC a fost formată din prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa 

(rectorul USV), conf. univ. dr. 

ing. Liviu Popescu (pre-

ședintele Senatului USV), 

prof. dr. ing. Alexandru Lu-

cian Curtu (decanul Facultății 

de Silvicultură și Exploatări 

Forestiere Brașov), conf. dr. 

ing. Sergiu Andrei Horodnic 

(Facultatea de Silvicultură 

Suceava), CSI dr. ing. Nicolai 

Olenici (INCDS „Marin 

Drăcea”, Stațiunea Câmpu-

lung Moldovenesc). La eveni-

ment au participat numeroși 

invitați, studenți și profesori 
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de la Facultatea de Silvicultură 

și de la alte facultăți, care s-au 

bucurat de o „lectio 

magistralis" emoționantă, des-

pre responsabilitate și 

implicarea în acțiunile de 

voluntariat legate de mediu.    

 

USV salută demersul în-

treprins de Consiliul Jude-

țean Suceava 

 

Comunitatea academică 

suceveană salută cu bucurie 

demersul Consiliului Județean 

Suceava, prin care se solicită 

Ministerului Sănătății și 

Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Admi-

nistrației emiterea acordului 

necesar privind terenul pe care 

urmează să fie construită 

clădirea Facultății de 

Medicină și Științe Biologice 

din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Totodată, mulțumim 

public întregii echipe, atât din 

partea CJS, cât și din partea 

Spitalului Județean de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” din 

Suceava, care, alături de 

echipa USV, a întocmit 

documentația necesară pentru 

materializarea acestui demers, 

ce a primit avizul favorabil din 

partea DSP Suceava. 

Apreciem deschiderea către 

colaborare manifestată de 

conducerea CJS, care, la doar 

șase luni de la înființarea 

facultății, se materializează 

într-un important pas înainte 

pentru consolidarea studiilor 

de medicină la Suceava. Avem 

convingerea că dezvoltarea 

rapidă a celei mai noi facultăți 

din cadrul USV reprezintă un 

deziderat comun, care, odată 

devenit realitate, va avea un 

impact benefic nu doar asupra 

județului Suceava, ci a întregii 

regiuni de nord-est a 

României. Conștientizăm, 

însă, că pentru finalizarea cu 

succes a acestui demers, care 

va consta într-o hotărâre de 

guvern privind alocarea 

terenului, mai sunt de parcurs 

etape nu doar importante, dar 

și dificile. Drept urmare, 

considerăm că va fi nevoie de 

o coagulare a tuturor actorilor 

reprezentativi, atât la nivel 

local, cât și la nivel central, 

indiferent de culoarea politică, 

pentru a sprijini ideea de 

medicină la Suceava. Este un 

moment în care decidenții 

politici pot face dovada 

preocupării reale pentru 

evoluția învățământului 

superior în județul nostru și 

pentru binele comunității pe 

care o reprezintă. Reamintim 

faptul că, în prezent, 

Facultatea de Medicină și 

Științe Biologice are 7 

programe de studii (6 la ciclul 

de licență și 1 la masterat), la 

care sunt înmatriculați 480 de 

studenți, iar activitățile 

didactice și cele de cercetare 

sunt asigurate de un colectiv 

de 86 de cadre didactice, 

dintre care 28 sunt cadre 

didactice titulare și 58 

asociate.  

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 3325/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.140/2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor. 

 

Legea nr. 39/2022 pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe.  

 

Ordinul nr. 3.343/707/2022 privind abrogarea 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. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.  
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Ordinul nr. 301/2022 pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni 

care provin din zona de conflict armat din Ucraina. 

 

Ordinul nr. 3364/2022 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de 

Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS). 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 26/2 martie 2022 cu privire la alocarea unei sume de 100.000 de lei din sursa 

Venituri Proprii pentru promovarea imaginii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).   

 

Hotărârea nr. 27/2 martie 2022 cu privire la acordarea unor burse speciale pentru promovarea 

imaginii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).  

 

Hotărârea nr. 28/9 martie 2022 cu privire la documentele necesare pentru acordarea burselor 

sociale în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 studenților originari din Ucraina.  

 

Hotărârea nr. 29/9 martie 2022 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a informațiilor referitoare la programul de studii postuniversitare Element finit 

cu aplicații în Inventor și Nastran In-CAD, organizat în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, 

Autovehicule și Robotică, în vederea înscrierii în Registrul naţional al programelor 

postuniversitare.  

 

Hotărârea nr. 30/24 martie 2022 cu privire la validarea Raportului privind starea universității 

2021.  

 

Hotărârea nr. 31/24 martie 2022 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a doamnei conf. univ. 

dr. Dimian Raluca-Mihaela. 

 

Hotărârea nr. 32/24 martie 2022 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și Universitatea de Vest din Timișoara. 

 

Hotărârea nr. 33/24 martie 2022 cu privire la completarea corpului de evaluatori aprobați prin 

Hotărârea Senatului USV nr. 117/2021 cu reprezentant al Facultății de Medicină și Științe 

Biologice. 

 

Hotărârea nr. 34/24 martie 2022 cu privire la completarea Hotărârii Senatului USV nr. 99/2017 

cu privire la aprobarea cuantumurilor minime și maxime ale burselor acordate studenților. 

 

Hotărârea nr. 35/24 martie 2022 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 din Planul de taxe și 

tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 122/2020, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.16/8 martie 2022 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit pentru 

personalul didactic auxiliar, disponibile în anul 2022, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, precum și a calendarului de concurs. 

 

Hotărârea nr.17/8 martie 2022cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție – DALI nr. 450/2020 – Reabilitare Corp A. 
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Hotărârea nr.18 /15 martie 2022 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr.19 / 15 martie 2022 cu privire la aprobarea Procedurii Operaționale privind 

mobilitatea studenților străini care provin din Instituții de Învățământ Superior din Ucraina – PO-

SRIAE-18. 

 

Hotărârea nr.20/15 martie 2022 cu privire la aprobarea repartiției pe facultăți a numărului de 

mobilități Erasmus+, pentru anul universitar 2022 – 2023 și a calendarului procesului de selecție 

a studenților Erasmus pentru anul universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr.21/15 martie 2022 cu privire la modificarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii universitare de 

licență, masterat și doctorat, în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice, în semestrul II, 

anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr.22/22 martie 2022 cu privire la aprobarea modalității de utilizare a sumelor 

necheltuite din fondul de burse aferent semestrului I al anului universitar 2021-2022 în cadrul 

unor facultăți din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.23/22 martie 2022 cu privire la aprobarea valorilor burselor pentru semestrul II de 

plată al anului universitar 2021-2022 în cadrul unor facultăți din Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. 

 

Hotărârea nr.24/22 martie 2022cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr.25/29 martie 2022 cu privire la aprobarea modalității de utilizare a sumelor 

necheltuite din fondul de burse aferent semestrului I al anului universitar 2021-2022 în cadrul 

unor facultăți din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.26/29 martie 2022 cu privire la aprobarea valorilor burselor în cadrul Facultății de 

Drept și Științe Administrative, Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, Facultății de 

Medicină și Științe Biologice și Facultății de Științe ale Educației, pentru semestrul al II-lea, anul 

universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr.27/29 martie 2022 cu privire la acordarea unei burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr.28/29 martie 2022 cu privire la aprobarea valorilor burselor speciale de performanță 

acordate de Comisia centrală de acordare a burselor la nivel de Universitate. 

 

Hotărârea nr.29/29 martie 2022 cu privire la actualizarea devizului general actualizat la faza PT 

pentru proiectul „Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale universitare Corp E” – 

actualizarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr.133/9.11.2021 (La HCA 133/2021 – 

actualizata prin HCA 29/2022). 

 

Hotărârea nr.30/29 martie 2022 cu privire la aprobarea componenței comisiilor de selecție a 

studenților care vor efectua mobilități de studiu(SMS) și plasament (SMP) în cadrul programului 

Erasmus+ în anul universitar 2022-2023. 
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