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Două echipe din USV s-au 

calificat în etapa finală a 

competiției „România fără 

dosar” 

 

În cadrul hackathonului 

studențesc „România fără do-

sar”, 10 echipe de studenți, 

reprezentând 10 facultăți de la 

șapte universități din întreaga 

țară, au lucrat alături de 10 

mentori-deputați pentru crea-

rea unor campanii de comu-

nicare care să contribuie la 

încurajarea plăților electronice 

în toate categoriile sociale ale 

populației sau care să încura-

jeze instituțiile publice să se 

integreze cu platforma ghise-

ul.ro. Specializarea Media 

Digitală din cadrul Facultății 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, s-a ca-

lificat în faza finală a com-

petiţiei cu două echipe: Digi 

USV (Alexandru Neamţu, E-

caterina Morăraş şi Emilia 

Vîntuleac) şi Media USV (Da-

niela Căpusneac, Ioana Neam-

țu, Florina-Alina Pușcașu și 

Daniela Burac). Asist. univ. 

dr. Iulia Sîrghi-Covalciuc de 

la Facultatea de Litere și Ști-

ințe ale Comunicării a făcut 

parte din juriul competiției. 

Organizată de Universitatea 

din București și Camera De-

putaților, competiția are drept 

scop accelerarea procesului de 

debirocratizare și de simpli-

ficare a proceselor adminis-

trative și aduce împreună me-

diul academic, actori politici și 

membri ai societății civile. 

Importanța unor astfel de de-

mersuri a fost recunoscută și 

de ministrul Digitalizării, Se-

bastian Burduja, mentor în 

cadrul competiției la prima 

ediție. Acesta a susținut o 

sesiune online de debriefing 

cu studenții selectați pentru 

etapa finală și le-a explicat 

acestora așteptările echipei 

sale de la campaniile pe care le 

vor livra în săptămâna de 

lucru. Pe parcursul compe-

tiției, studenții au mai be-

neficiat de un workshop 

online cu Tudor Turcu, res-

ponsabil de comunicare în Au-

toritatea pentru Digitalizarea 

României, și de un training de 

Design Thinking oferit de 

Ascendis. Cele 10 echipe au 

prezentat proiectele finale în 

fața juriului, la Parlamentul 

României, miercuri, 9 noiem-

brie începând cu ora 12.00. 

„Am inițiat această competiție 

cu gândul că tinerii din 

România au nevoie să conș-

tientizeze cât de important es-

te rolul lor în societate, cât de 

multe pot schimba, cât de mult 

pot ajuta dacă aleg să se im-

plice. Noi le dăm șansa să se 

implice la un nivel la care n-au 

mai putut până acum, prin 

contact direct cu autoritățile și 

impact real în societate. Și ne 

bucurăm că, la doar a doua 

ediție, am putut deschide com-

petiția și s-au înscris studenți 

de la șapte universități din 

țară, pentru că schimbarea tre-

buie să se petreacă simultan în 

spații cât mai vaste pentru a fi 

resimțită la nivelul societății”, 

a declarat Anamaria Nicola, 

lector universitar la Facultatea 

de Jurnalism și Științele Co-

municării (Universitatea din 

București) și organizator al 

competiției. Cei 10 deputați 

care au lucrat ca mentori ai 

echipelor studențești au fost:  

Florin-Alexandru Alexe 

(PNL), Viorel Băltărețu 

(USR), Diana-Anda Buzoianu 

(USR), Ana-Maria Cătăuță 

(PSD), Andi-Lucian Cristea 

(PSD), Maria-Gabriela Horga 

(PNL), Bogdan-Gruia Ivan 

(PSD), Miklos Zoltan 

(UDMR), Ana-Loredana Pre-

descu (PSD) și George-Cris-

tian Tuță (PNL). „Digitali-

zarea României este una dintre 

cele mai pregnante nevoi pe 

care le avem la nivel societății 

și mă bucur că putem contribui 

la acest proces și prin astfel de 

proiecte. E o bucurie că am 

atâția colegi deputați care în-

țeleg cât de importantă este 

colaborarea cu societatea ci-

vilă, cu mediul academic și 

mai ales cu tinerii care pot 

aduce idei proaspete și o ener-

gie fantastică pentru a produce 

schimbare”, a declarat ches-

torul Camerei Deputaților, de-

putatul George Tuță, co-or-

ganizator al competiției. Din 

juriul competiției fac parte 

reprezentanți ai mediului aca-

demic, ai societății civile și 

experți în domeniu: prof. univ. 

Camelia Cmeciu (FJSC), 

Alice Iacobescu (jurnalist), 

Iulia Sîrghi-Covalciuc (coor-

donator al postului de radio al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava), conf. univ. 

Alexandra Iancu (FSPUB), 

conf. univ. dr. Claudiu Tufiș 

(FSPUB), asist. univ. Bogdan 

Oprea (FJSC), Alin Panc 

(actor), Radu Puchiu (expert 

Aspen Institute), Mihai Ră-

dulescu (jurnalist TVR), 

Cristian Șuțu (jurnalist Di-

gi24) și Dragoș-Cristian Vlad 

(director Autoritatea pentru 

Digitalizarea României).    
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25h@USV 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat, în zilele de 1 și 2 

noiembrie 2022, cea de-a 

VIII-a ediție a concursului „25 

de ore la USV”, deschis 

tuturor studenților facultății 

înscriși la studii de licență și 

de masterat. În acest an, 

concursul a avut drept temă 

proiectarea și dezvoltarea de 

noi tipuri de dispozitive 

inteligente. În acest scop, 

echipele de studenți au primit 

acces la echipamente cu sen-

zori video și mini boxe audio, 

pe care să le folosească în 

timpul concursului. Proiectele 

echipelor Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava au fost 

evaluate în dimineața zilei de 

2 noiembrie de către un juriu 

condus de prof. univ. dr. ing. 

Radu-Daniel Vatavu, din care 

au făcut parte drd. Arthur 

Sluÿters și drd. Quentin 

Sellier, doi invitați de la Uni-

versité Catholique de Lou-

vain, Belgia. Pe locul I s-a 

clasat echipa alcătuită din stu-

denții Ursu Călin, Batinaș Bi-

anca și Mariuc Cătălin, care a 

propus un dispozitiv pentru 

recunoașterea limbajului sem-

nelor, urmată, pe locul II, de 

echipa formată din Baciu 

Florin-George, Daniel Lupaș-

tean și Alexandru Damian, cu 

un proiect privind ochelari 

inteligenți, iar pe locul III s-a 

clasat echipa alcătuită din 

Ailenei Constantin Daniel, 

Teodor Paul și Leonte Ale-

xandru, care a propus un dis-

pozitiv pentru detecția auto-

mată a culorilor. Diplome de 

participare au primit studenții 

Crainiciuc Filaret-Niculai, 

Emanuel Pentilescu și Cătălin 

Cucu. Prin tematica sa, con-

cursul 25h@USV încurajează 

creativitatea studenților în 

procesul dezvoltării tehnolo-

giilor de vârf în domeniul in-

teracțiunii cu sistemele infor-

matice. Din partea organiza-

torilor, prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur și prof. univ. dr. 

ing. Radu-Daniel Vatavu con-

sideră acest eveniment ca unul 

important în contextul actual 

al specificului competițiilor 

studențești, atât prin tehno-

logia inovativă adresată în 

fiecare an, cât și prin moda-

litatea specifică de imple-

mentare. Concursul 25h@-

USV este organizat în cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava din anul 2014. 

 

USV a găzduit prima con-

ferință organizată de Fa-

cultatea de Medicină și Ști-

ințe Biologice (FMSB) 

 

Evenimentul a debutat cu sec-

țiunile Medicină/Nursing, Nu-

triție și Dietetică și Biolo-

gie/Biochimie, urmate de 

secțiuni precum Medicina 

dentară și Tehnică dentară, 

1-2 noiembrie 2022 

 

 

4-6 noiembrie 2022 

 

  



 

 
Noiembrie 2022 / Info USV /  

alături de Medicină/Nursing. 

Conferința s-a încheiat în cea 

de a treia zi, abordând  și sec-

țiunea Balneofiziokinetote-

rapie și recuperare, în paralel 

cu Medicină/Nursing. Prin 

prezentările lor din cadrul 

conferinței, invitații speciali 

din țară și din străinătate au 

conturat un cadru care pro-

movează constituirea echipe-

lor interdisciplinare și un 

îndemn clar la colaborare 

pentru oferirea, în final, a unui 

act medical complet și cu 

impact real, pe termen lung, 

asupra prevenției și a tra-

tamentului bolilor, având ca 

actor principal pacientul, cu 

nevoile sale complexe. Eve-

nimentul a reunit aproximativ 

350 de medici, asistenți 

medicali, tehnicieni dentari, 

fizioterapeuți, dieteticieni, dar 

și alți profesioniști din do-

meniul medical, evidențiind, 

astfel, colaborarea tuturor în 

actul medical. La prelegerile 

în plen și la dezbaterile pe 

secțiuni au participat și stu-

denții facultății, cu scopul a-

profundării cunoștințelor și 

dezvoltării capacității de co-

municare academică și de 

cercetare.

 

Trupa de Teatru Studențesc 

Fabulinus, premii la „Act-

Fest”  

 

Fabulinus, trupa de teatru stu-

dențesc a Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, a 

participat la cea de-a IX-a 

ediție a Festivalului Național 

Studențesc de Teatru Con-

temporan „ActFest” de la 

Galați, cu spectacolul „Love 

Me Tinder”, de Kata Gÿorfi, 

în regia lui Cosmin Panaite. În 

cadrul ediției din acest an, pe 

lângă trupa gazdă, la festival 

au participat și trupele de 

teatru afiliate caselor de cul-

tură studențești din București, 

Sibiu, Brașov și Suceava. 

Prestația trupei sucevene a 

fost apreciată de către juriul 

festivalului, tinerii actori ama-

tori reușind să obțină nu mai 

puțin de trei premii. Astfel, 

Irina Coștiug a câștigat 

premiul pentru cea mai bună 

actriță în rol principal, Lu-

minița Andruh - premiul pen-

tru cea mai bună actriță în rol 

secundar, iar spectacolului 

„Love Me Tinder” i s-a acor-

dat premiul pentru cea mai 

bună scenografie la categoria 

„amatori” și categoria „școli 

de teatru”. Anterior participă-

rii la acest festival, Teatrul 

Studențesc Fabulinus a fost 

prezent și la Iași, la cea de-a 

XVI-a ediție a  Festivalului de 

Teatru „Aurel Luca”. Teatrul 

Studențesc Fabulinus își mă-

rește echipa și, în curând, vor 

fi anunțate numele noilor 

membri ai trupei. Aceștia au 

fost selectați dintre cei 36 de 

studenți ai USV care au par-

ticipat la castingul organizat 

anual, urmând a fi implicați în 

noua producție, ale cărei 

repetiții vor debuta în curând.  

 

Student in Bucovina 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul Uni-

versității „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a organizat, în 

format hibrid, cea de-a X-a 

ediție a conferinței internațio-

nale Student in Bucovina, 

desfășurată sub egida Minis-

terului Educației. La această 

ediție, au participat fizic peste 

100 de studenți, de la pro-

gramele de studii de licenţă, 

masterat şi doctorat de la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, și 50 de studenți 

în format online, de la urmă-

toarele universități: Universi-

tatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară din Cluj-

4-6 noiembrie 2022 

 

  

10-11 noiembrie 2022 
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Napoca, Universitatea Națio-

nală de Tehnologii Alimentare 

din Kiev, Ucraina, Univer-

sitatea Națională „Yuriy Fed-

kovych” din Cernăuți, Ucrai-

na, Institutul de Educație și 

Știință în Tehnologii Alimen-

tare, Ucraina, Institutul de In-

ginerie Termofizică al Acade-

miei Naționale de Științe, U-

craina, Universitatea din Ora-

dea, Universitatea Tehnică din 

Cluj Napoca-Centrul Univer-

sitar Baia Mare, Universitatea 

Sapientia, Miercurea Ciuc, 

Banca de Gene Suceava. 

Evenimentul s-a adresat ex-

clusiv studenţilor, având rolul 

de a-i ajuta să deprindă 

interesul şi abilităţile necesare 

pentru cercetare, începând de 

la nivelul studiilor de licenţă. 

Prezenţa studenţilor din alte 

instituții de învățământ superi-

or româneşti şi din străinătate 

dovedeşte prestigiul interna-

ţional al conferinţei şi, în ace-

laşi timp, reprezintă o nouă o-

portunitate pentru universita-

tea noastră de a dezvolta pro-

iecte didactice şi de cercetare 

în parteneriat cu alte centre 

universitare.  

 

CTF-USV 2022 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, a 

organizat, împreună cu parte-

nerii săi, cea de-a VII-a ediție 

a concursului studențesc în 

domeniul securității infor-

matice CTF-USV 2022 (Cap-

ture The Flag). Concursul, 

devenit o tradiție, s-a des-

fășurat în acest an în format 

online, la fel ca ediția an-

terioară. Acest format a per-

mis participarea directă a unui 

număr semnificativ mai mare 

de concurenți, nemaifiind 

necesară o etapă premergă-

toare de calificări. La ediția de 

anul acesta au participat 28 de 

echipe, însumând 95 de stu-

denți, reprezentanți ai insti-

tuțiilor de învățământ superior 

din România (Suceava, Bucu-

rești, Iași, Cluj-Napoca, Timi-

șoara și Craiova), dar și din 

alte țări, precum Republica 

Moldova, Ucraina și, în pre-

mieră absolută, Cuba. Com-

petiția a constat în rezolvarea 

unui număr de probleme din 

domeniul securității informa-

ționale prin găsirea unor co-

duri (flags), la nivelul apli-

cațiilor web și a sistemelor cu 

vulnerabilități induse. Aceste 

„flags” au fost sub formă de 

șiruri aleatorii și unice (hash), 

putând fi descoperite ca ur-

mare a exploatării vulnerabil-

ităților unor aplicații puse la 

dispoziție în acest scop. Re-

zultatele au fost încărcate pe o 

platformă CTF dedicată, unde 

s-au calculat automat punc-

tajele, fiecare echipă putând 

vedea, în timp real, punctele 

acumulate, poziția în concurs, 

timpul rămas, rezultatul celor-

lalți concurenți, precum și alte 

informații relevante. Platfor-

ma de concurs a fost disponi-

bilă timp de 24 de ore, înce-

pând de joi, 10 noiembrie 

2022, ora 12:00, până vineri, 

11 noiembrie 2022, ora 12:00. 

Prin aceste „task-uri”, inventi-

vitatea concurenților a fost pu-

să la încercare, aceștia găsind 

rapid diverse soluții de inves-

tigare într-un mediu virtual 

găzduit de o platformă infor-

matică dedicată. Fiecare pro-

blemă rezolvată a adus cu sine 

un punctaj, validat după ana-

liza rapoartelor elaborate de 

echipe, rapoarte în care sunt 

documentate rezolvările pro-

puse pentru fiecare etapă în 

parte. Pregătirea problemelor 

de concurs și evaluarea rezul-

tatelor finale obținute au fost 

asigurate, în bună parte, de 

partenerii CTF, coorganizatori 

ai manifestării, cu o experiență 

remarcabilă în domeniul 

securității informaționale. La 

fel ca în cazul edițiilor pre-

cedente, echipa de organiza-

tori a fost coordonată de prof. 

10-11 noiembrie 2022 

 

  



 

 
Noiembrie 2022 / Info USV /  

univ. dr. ing. Alin Potorac, de 

la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Alături de 

universitate, au fost implicați 

și parteneri din mediul econo-

mic, SAFETECH Innovations 

București si ASSIST Software 

Suceava, care au oferit un im-

portant sprijin logistic și teh-

nic, asigurând, totodată, și 

fondurile necesare pentru pre-

mierea câștigătorilor. 

Festivitatea de premiere a ce-

lei de-a VII-a ediții a con-

cursului studențesc de securi-

tate informațională CTF-USV 

2022 a avut loc vineri, 11 

noiembrie 2022, între orele 

13:00 – 14:00, tot în format 

online. Echipele participante 

din partea Universității 

Tehnice a Moldovei din 

Chișinău au ocupat primele 

două locuri pe podiumul 

ediției actuale, locul trei fiind 

câștigat de una dintre echipele 

Academiei Tehnice Militare 

„Ferdinand I” din București. 

Echipele USV au fost și ele 

aproape de un loc pe podium - 

we_use_arch_btw, formată 

din Florin-George Baciu și 

Mircea Ene, reușind să se 

claseze pe poziția a 5-a. 

ctf.usv.ro  

 

Selecția cercetărilor științifi-

ce avansate pentru o dezvol-

tare economică sustenabilă 

 

În această perioadă, Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a continuat imple-

mentarea proiectului european 

cu titlul „Accesibilitatea cer-

cetărilor avansate pentru o 

dezvoltare economică suste-

nabilă - ACADEMIKA”, pro-

iect cofinanțat din Fondul So-

cial European prin Programul 

Operațional Capital Uman 

2014 – 2020, prin selectarea a 

65 de participanți-studenți 

doctoranzi și cercetări post-

doctoranzi, care desfășoară 

cercetări avansate și care să 

beneficieze de sprijinul finan-

țării europene. Proiectul 

ACADEMIKA, a cărui imple-

mentare a început în luna iunie 

2022, este derulat în parte-

neriat cu Universitatea „Vala-

hia” din Târgoviște, în calitate 

de beneficiar, Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iu-

lia și Institutul Național de 

Cercetare Științifică în Dome-

niul Muncii și Protecției So-

ciale din București, are ca o-

biectiv general implementarea 

unui sistem integrat de măsuri 

de educație și de formare știin-

țifică în vederea fundamentării 

cercetărilor avansate cu carac-

ter aplicativ pentru o dezvol-

tare economică sustenabilă. 

Totodată se urmărește creș-

terea vizibilității cercetărilor 

efectuate pentru o integrare 

mai bună a doctoranzilor și 

post-doctoranzilor din univer-

sitățile partenere, în concor-

danță cu cerințele pieței 

muncii din regiuni mai puțin 

dezvoltate, fiind vizate regiu-

nile Sud Muntenia, Centru și 

Nord-Est. În perioada 14-17 

noiembrie 2022, au fost selec-

tați 35 de studenți doctoranzi 

și 30 de cercetători post-doc-

toranzi din domenii eligibile 

conform strategiei SNC și 

SNCDI: economic (manage-

ment, contabilitate, economie, 

administrarea afacerilor) și so-

cio-uman (istorie, geografie). 

Participanții eligibili trebuie 

să îndeplinească  o serie  de 

cerințe specifice, în concor-

danță cu metodologia de se-

lecție a proiectului. Proiectul 

care se adresează doctoran-

zilor din anul terminal și post-

doctoranzilor înmatriculați în 

unul din cele trei centre uni-

versitare are o valoare totală 

de 5.664.000,00 lei, din care 

asistență financiară  neram-

bursabilă în valoare de 

5.550.720,00 lei. Proiectul 

ACADEMIKA continuă seria 

de proiecte specifice studiilor 

doctorale implementate la 

nivelul universităților parte-

nere și este co-finanțat din 

Fondul Social European prin 

Programul Operațional Ca-

pital Uman 2014 – 2020, Axa 

prioritară 6: Educație și com-

petențe, Obiectivul tematic 

10: Efectuarea de investiții în 

domeniul educației, al for-

mării și al formării profesio-

nale în vederea dobândirii de 

competențe și a învățării pe tot 

parcursul vieții, Prioritatea de 

investiții 10.iv.: Îmbunătățirea 

utilității sistemelor de educație 

și formare pentru piața muncii, 

facilitarea trecerii de la edu-

cație la muncă și consolidarea 

sistemelor de educație și for-

mare profesională și a calității 

lor, Obiectivul specific 6.13: 

Creșterea numărului absol-

venților de învățământ terțiar 

universitar și non universitar 

14-17 noiembrie 2022 

 

 

http://ctf.usv.ro/
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care își găsesc un loc de mun-

că urmare a accesului la acti-

vități de învățare la un poten-

țial loc de muncă / cercetare/ 

inovare, cu accent pe sec-

toarele economice cu potențial 

competitiv identificate con-

form SNC și domeniile de spe-

cializare inteligentă conform 

SNCDI. Prin obiectivele spe-

cifice și activitățile preco-

nizate, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, îm-

preună cu partenerii săi, va 

reuși să ridice standardele pre-

gătirii profesionale și perso-

nale pentru studenții docto-

ranzii și cercetătorii post-

doctoranzi incluși în grupul de 

beneficiari, contribuind la 

portofoliul național de 

cercetări științifice avansate. 

Progresul proiectului poate fi 

urmărit la secțiunea dedicată 

https://academika.valahia.ro/  

 

Activități desfășurate în ca-

drul proiectului ONCO-

PREV 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a găzduit des-

făşurarea unor activităţi din 

cadrul proiectului „ON-

COPREV- Fii responsabilă de 

sănătatea ta! Prevenție, depis-

tare, diagnostic și tratament 

precoce al cancerului de col 

uterin”. Acest proiect este co-

ordonat de Institutul Regional 

de Oncologie Iaşi, în parte-

neriat cu Fundaţia Enable 

România şi Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava. În acest context, au 

fost prelevate probe 

biologice de la un număr de 

aproximativ 100 de persoane 

de sex feminin din oraşul 

Suceava, în vederea testării 

HPV şi Babeș-Papanicolau. 

Rezultatele vor face parte din 

programul de depistare 

precoce a cancerului de col 

uterin pe baza factorilor de 

risc, implementat de Institutul 

Regional de Oncologie Iaşi. 

Întrucât activităţile s-au des-

făşurat cu succes, se preco-

nizează o a doua serie de 

recoltări, care se va desfăşura 

tot în campusul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, la o dată care va fi 

anunțată ulterior.  

 

Workshop „Practică + Teo-

rie = INGINERIE” 

 

Scopul acestui eveniment or-

ganizat la Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Autove-

hicule şi Robotică (FIMAR) 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava 

(USV) a fost acela de a 

încuraja şi de a susţine schim-

bul de bune practici cu mediul 

economic prin cunoașterea de 

către potențialii angajatori a 

capacității studenţilor - viitori 

ingineri, de a face cunoscut 

studenților oferta de practică, 

internship și angajare, dar și de 

a armoniza planurile de 

învățământ cu cerințele an-

gajatorilor. La eveniment au 

participat cadre didactice din 

învăţământul universitar și 

preuniversitar, reprezentanţi ai 

mediului economic şi studenți 

de la programele de studii: 

Inginerie mecanică, Auto-

vehicule rutiere, Tehnologia 

construcțiilor de mașini și 

Mecatronică/Robotică. În ceea 

ce privește firmele parti-

cipante, acestea desfășoară 

activități în domeniul ingine-

riei mecanice sau în domenii 

conexe: întreprinderi de pre-

lucrări mecanice, întreprinderi 

din domeniul autovehiculelor, 

întreprinderi din domeniul 

diagnoză și mentenanță 

mecanică, dar și întreprinderi 

din domeniul industrializării 

lemnului: Vitesco Techno-

logies Iași, Trutzi Suceava, 

Egger Romania și Primagra 

Romania 

 

TAG  Salonul toamnă / iarnă 

2022  

 

Asociația de artă „Nicolae 

Tonitza” (TAG) din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și  Casa de 

Cultură a Studenților Suceava 

au expus lucrări de pictură și 

grafică în cadrul eve-

nimentului cultural-artistic de 

toamnă / iarnă 2022. Moment 

artistic susținut de Casa de 

Cultură a Studenților, Su 

14 noiembrie 2022 
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ceava: Marian Florin Morariu, 

FDSA, MAE, anul I (Suceava) 

– poezie. Curator: Cristina 

Iuliana Iacob, restaurator, 

Muzeul Național al Buco-

vinei. Au expus: Mihai 

Varzari (Suceava), Sorin 

Mihai Bărgăoan (Suceava), 

Nicoleta Butnariu (Botoșani), 

Leonard Adrian Melisch (Su-

ceava), Ana-Maria Ovadiuc 

Amo (Suceava), Maria Ionela 

Pălimaru (Suceava), Claudia 

Prelipcean (Suceava), Cristina 

Iuliana Iacob (Suceava), Lila 

Lungulescu (Botoșani), Ma-

rina Pișta (Suceava), Iuliana 

Buzuleac (Suceava) Cons-

tantin Ungureanu Box (Su-

ceava), Robert Voitchievici 

(Suceava), Claudia Chihai, 

FIESC, anul III (Suceava), 

Adriana-Mihaela Becica, 

FIESC, anul IV (Arbore), 

Andreea Nicoleta Adamo-

vici, FIA, anul II (Cacica), 

Alexandra Nicoleta Mol-

dovanu, FLSC, MD, anul II 

(Suceava) 

 

FDSA, vizită de studiu la 

Bruxelles 

 

Un grup de studenți ai Fa-

cultății de Drept și Științe 

Administrative (FDSA) din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, însoțiți 

de conf. univ. dr. Camelia Ig-

nătescu, decan, și de cadre 

didactice ale facultății (conf. 

univ. dr. Gabriela Nemțoi, 

lect. univ. dr. Narcisa Galeș, 

lect. univ. dr. Daniela Cătău-

Vereș, prof. asociat Cristian 

Cucoreanu, d-l prof. asociat 

Florin Cazacu, ing. sistem Io-

nuț Croitoru), au efectuat o 

excursie cu caracter pedagogic 

la Bruxelles, Belgia. Eveni-

mentul a avut drept scop 

vizitarea mai multor instituții 

europene care au sediul la 

Bruxelles, precum Parla-

mentul European, Parlamen-

tarium sau Comisia Euro-

peană. Vizita a reprezentat un 

bun prilej pentru studenții 

FDSA de a descoperi funcțio-

narea și obiectivele acestor 

instituții europene prestigioa-

se, dar și de a discuta cu tineri 

români care lucrează în pre-

zent la Parlamentul European 

și la Comisia Europeană pe di-

verse poziții, ocupate prin 

candidaturi pe portalurile ins-

tituționale. Studenții suceveni 

au avut astfel ocazia să des-

copere oportunități de stagii și 

proceduri de acces la cariere 

din administrația publică euro-

peană. Un moment special a 

fost vizita efectuată la sediul 

NATO din Bruxelles, unde, 

timp de câteva ore, delegația 

Facultății de Drept și Științe 

Administrative s-a bucurat de 

o primire exemplar organizată 

de o echipă a Diviziei de 

Diplomație Publică a NATO 

și de un program divers de 

activități, ce au vizat familia-

rizarea participanților cu o-

biectivele și modul de funcțio-

nare ale acestei instituții ex-

trem de importante pentru 

lumea contemporană. Progra-

mul de activități propuse gru-

pului de vizitatori de la Su-

ceava a cuprins, în primul 

rând, un tur ghidat de des-

coperire a NATO, organizat 

de Nicholas Nguyen, șeful De-

partamentului de Comunicare 

Publică din cadrul Arhivelor 

NATO. Au urmat apoi o scurtă 

conferință și discuții pe tema 

„Agenda curentă a NATO”, 

organizate de Silvia Maretti, 

reprezentanta Diviziei de Di-

plomație Publică, Secția 

Angajamente NATO. Alte 

două conferințe, urmate, de 

asemenea, de discuții cu 

delegația suceveană, au fost 

susținute de Adrian Matei, 

reprezentant al Diviziei 

NATO pe Probleme de 

Afaceri și Politică de Se-

curitate, care a vorbit despre 

evoluția securității pe flancul 

estic al NATO, și de Excelența 

Sa, Ambasadorul Permanent 

al României la NATO,  Dan 

Neculăescu, care a vorbit des-

pre rolul României în cadrul 

21-25 noiembrie 2022 
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NATO – o perspectivă na-

țională. Vizita s-a încheiat cu 

un moment special organizat 

de Secretarul General Adjunct 

al NATO, Mircea Geoană, ca-

re s-a adresat în mod special 

studenților suceveni, încura-

jându-i să aibă încredere în ei, 

să studieze cât mai mult și să 

aibă curajul să aplice și să 

concureze pentru diverse sta-

gii și posturi în cadrul insti-

tuțiilor europene, deschise să 

primească în mijlocul lor 

tineri români formați în 

universitățile românești, care 

au oferit Europei oameni 

valoroși și apreciați de-a 

lungul timpului. Ultima zi a 

fost rezervată vizitării Par-

lamentului European, unde 

delegația universitară su-

ceveană a fost întâmpinată de 

Cătălin IOVU, șeful cabi-

netului Parlamentarului Euro-

pean Tudor Ciuhodaru. Cu 

această ocazie, studenții și 

profesorii suceveni au vizitat 

sala mare a Parlamentului 

European, precum și sălile di-

verselor comisii de speciali-

tate ale acestei prestigioase 

instituții, familiarizându-se cu 

cadrul de lucru al 

parlamentarilor europeni. 

Această activitate marchează 

un moment memorabil pentru 

comunitatea academică suce-

veană, atât prin prisma 

obiectivelor instituționale vi-

zitate, a descoperirii unor 

oportunități de stagii și cariere 

pentru studenții nostri, cât și 

din perspectiva dialogului 

stabilit cu personalități româ-

ne prezente la nivel european, 

adevărați ambasadori ai cul-

turii și valorilor noastre na-

ționale. 

 

Consorțiul DUAL USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava demarează 

procedurile de constituire a 

consorțiului pentru învăță-

mânt dual „Performanța în 

formarea profesională prin 

parteneriatul cu mediul eco-

nomic pentru dezvoltarea rutei 

complete de invățământ dual 

la USV - DUAL USV”. În 

acest context, operatorii eco-

nomici care pot face dovada 

faptului că desfășoară activi-

tăți în domeniul de pregătire a 

elevilor/studenților sunt invi-

tați să se alăture consorțiului. 

Obiectivul principal avut în 

vedere este formarea pro-

fesională de calitate a elevi-

lor/studenților, pentru facilita-

rea inserției absolvenților în-

vățământului preuniversitar și 

universitar desfășurat în regim 

de învățământ dual pe piața 

muncii. Consorțiul DUAL 

USV va pregăti un proiect, 

pentru obținerea finanțării din 

fonduri nerambursabile 

PNRR, destinat înființării unui 

campus integrat pentru în-

vățământ dual, pe terenul de 

30 ha pe care USV îl ad-

ministrează în comuna Moara. 

Campusul va fi format, în 

principal, din două clădiri cu 

laboratoare și ateliere pentru 

formarea profesionala a ele-

vilor și studenților înscriși în 

învățământul dual în licee din 

județele Suceava, Botoșani și 

Neamț, în domeniile mecanic, 

electric, electronică și auto-

matizări, electromecanică. În 

ceea ce privește învățământul 

superior în regim dual, USV 

are în vedere dezvoltarea și 

adaptarea următoarelor pro-

grame de studiu: Autovehicule 

rutiere, Robotică/Mecatro-

nică, Tehnologia construcţi-

ilor de maşini, Inginerie me-

canică, Calculatoare, Rețele și 

software de telecomunicații / 

Electronică aplicată, Echipa-

mente și sisteme de comandă 

și control pentru autovehicule, 

Energetică și tehnologii in-

formatice/Managementul 

energiei, Sisteme electrice, 

Automatică şi informatică 

aplicată. Pe lângă un service 

auto dotat cu ultimele teh-

nologii, noul campus va pune 

la dispoziția elevilor și stu-

denților amfiteatre, săli de 

seminar și peste 65 de ateliere 

și laboratoare de specialitate 

cu echipamente și tehnică de 

calcul, pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate. 

Proiectul va asigura peste 

10.000 burse lunare în valoare 

de aproximativ 80 EUR 

fiecare pentru elevi și peste 

1400 burse lunare, în valoare 

de aproximativ 80 EUR 

fiecare, pentru studenți. 

Aceste burse lunare asigurate 

din bugetul proiectului vor fi 

dublate cu burse asigurate de 

operatorii economici. Tot-

odată, proiectul va fi sprijinit 

din fonduri proprii ale USV și 

din alte fonduri atrase prin 

construirea unui cămin cu 824 

locuri (contractul de pro-

iectare-execuție fiind în 

derulare), a unui restau-

rant/cantină studențească și a 

unui teren pentru activități 

sportive. Alimentarea cu ener-

gie electrică în Campusul II 

Moara va fi asigurată, pre-

ponderent, de un parc foto-

voltaic, care va fi construit pe 

o suprafață de aproximativ 2 

ha, în proximitatea noilor 

clădiri. Toate aceste cons-

trucții vor demara în anul 

2023, iar pentru anii viitori, 

USV are în vedere și 

dezvoltarea altor facilități, 

precum un nou sediu pentru 

22 noiembrie 2022 
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Facultatea de Silvicultură, Ca-

sa de Cultură a Studenților etc. 

Pe această cale, operatorii 

economici interesați să par-

ticipe în cadrul acestui 

consorțiu sunt invitați sa trans-

mită o scrisoare de interes, ca 

răspuns la anunțul de pe site-

ul dual.usv.ro/, menționând 

unul sau mai multe domenii în 

care doresc să colaboreze 

(dintre domeniile mecanic, 

electric, electronică și auto-

matizări, electromecanică), 

numărul de elevi și/sau 

studenți pe care doresc să-i 

susțină în domeniile de 

interes, precum și dovada 

faptului că timp de minimum 3 

ani de zile au desfășurat ac-

tivități în domeniul de pre-

gătire a elevilor/ studenților. 

Atragem atenția asupra fap-

tului că, la data semnării 

acordului de parteneriat pentru 

implementarea proiectului, 

operatorii economici nu tre-

buie să fie în procedură de 

reorganizare judiciară, de 

lichidare judiciară sau ad-

ministrativă, de faliment sau 

activitatea comercială să nu 

fie suspendată. Termenul li-

mită de primire a scrisorilor de 

interes: 5 decembrie 2022. 

https://dual.usv.ro/ 

 

Lector USV, în echipa de 

producție a primului serial 

original Netflix filmat în 

România 

 

Ioana Mititelu, lector la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava – Facultatea de 

Litere și științe ale Comuni-

cării, a făcut parte din echipa 

de producție a serialului 

original Netflix filmat în Ro-

mânia – „Wednesday”, în 

regia lui Tim Burton, și a 

muncit cot la cot cu ceilalți 

profesioniști din echipă circa 

un an de zile. „După aproape 1 

an de zile în care am făcut 

parte din echipa de producție a 

acestui proiect, vine un mo-

ment pe care l-am așteptat. Un 

moment care vine cu satis-

facția rezultatelor întregii 

echipe, care te face să îți 

amintești cu drag de toate 

bucuriile, de toate situațiile 

neprevăzute, de toate dificul-

tățile, de toate zilele care au 

fost. Nu pot decât să mă bucur 

de faptul că România se află 

pe lista alegerilor producă-

torilor și a primit nume im-

portante din industria cinema-

tografică precum: Jenna Orte-

ga, Catherine Zeta-Jones, 

Christina Ricci, Luis Guzman, 

Gwendoline Christie, etc. și, 

da, am avut și actori români, 

Victor Dorobanțu și George 

Burcea! Am petrecut mo-

mente de neuitat, cu o echipă 

profesionistă și minunată. Oa-

meni alături de care, toate 

nopțile lungi au trecut mult 

mai repede și fiecare impas l-

am putut depăși doar îm-

preună: Kristine Popovici, 

Ana Ineni, Corina Niță, Irene 

Maria, Daniela Soare. Au tre-

cut câteva luni de când am 

terminat filmările, dar senti-

mentul de dor rămâne. Este 

lege scrisă pentru fiecare pro-

ducție încheiată. Am fost mul-

ți, foarte mulți, iar fiecare om 

în parte a contat și nu te poți 

rezuma doar la câteva nume”, 

este mesajul transmis de lec-

torul USV Ioana Mititelu 

înainte de premiera serialului. 

„Wednesday” (Miercuri, n.r.) 

este un serial polițist cu ele-

mente supranaturale și prezin-

tă anii petrecuți de Wednesday 

Addams la Academia Never-

more, unde tânăra încearcă să 

învețe să-și folosească abili-

tățile paranormale incipiente, 

să pună capăt unei serii de 

crime monstruoase, care au te-

rorizat orașul și să rezolve 

misterul în care au fost impli-

cați părinții ei în urmă cu 25 de 

ani, totul în timp ce se con-

fruntă cu noile și foarte în-

curcatele ei relații de la Never-

more.

 

Activități în cadrul 

proiectului CENTRIC 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava implemen-

tează proiectul „Centru pentru 

transferul de cunoștințe către 

întreprinderi din domeniul 

ICT” – CENTRIC, în cadrul 

Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, 

contract semnat cu Ministerul 

Educației și Cercetării, în 

calitate de Organism Inter-

mediar pentru Programul Ope-

rațional Competitivitate 2014-

2020. Proiectul se derulează 

pe o perioadă de 5 ani, între 

23 noiembrie 2022 
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2018 și 2023, iar valoarea 

totală a contractului este de 

15.403.125 lei, din care 

13.498.125 lei reprezintă 

finanțare nerambursabilă. O-

biectivul general al proiectului 

constă în realizarea unui 

centru de transfer de cunoș-

tințe între Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava și 

companii care activează în 

domeniul tehnologiilor infor-

maționale și de comunicații 

(TIC) în Regiunea Nord-Est a 

României. În această lună s-a 

încheiat implementarea activi-

tăților de cercetare industrială 

în cadrul celor șapte contracte 

subsidiare de tip D încheiate 

de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în anul 

2020 cu șase IMM-uri care 

desfășoară activități în Re-

giunea de Nord-Est, județele 

Suceava și Iași: 

o Aplicații practice TIC în 

conceperea și validarea pro-

iectelor din industria 

medicală: dezvoltarea și pro-

iectarea unui modul inovativ 

de comandă și modul ino-

vativ de comandă și monito-

rizare pentru folosirea gheții 

carbonice la tratamente me-

dicale prin crio-dermabra-

ziune, partener: S.C. 

Mechatronics Innovation 

Center SRL, valoarea totală 

a contractului: 1.825.357,14 

lei.  

o Instrument software inteli-

gent pentru analiza răspun-

surilor consumatorilor, par-

tener: SC MICS Software 

SRL, valoarea totală a con-

tractului: 999.238 lei.  

o Platformă de modelare epi-

demiologică pentru limita-

rea impactului social și eco-

nomic, partener: SC 

Greensoft SRL, valoarea 

totală a contractului: 

1.629.000 lei. 

o Platformă inteligentă pentru 

gestionarea resurselor uma-

ne - HR Assistant, partener: 

SC Assist Software SRL, va-

loarea totală a contractului: 

1.386.000 lei. 

o Smart Tracking Platform 

(STP), partener: SC Assist 

Software SRL, valoarea 

totală a contractului: 

1.215.125 lei. 

o Proiectare platformă inte-

ligentă de economie 

participativă în construcții, 

partener: SC GLOCAL 

SOFT SRL, valoarea totală a 

contractului: 843.148 lei. 

o Dezvoltarea unei game de 

dispozitive inteligente wire-

less pentru achiziția datelor 

de la contoarele de utilități, 

partener: SC Fragar Trading 

SRL, valoarea totală a 

contractului: 1.810.000 lei. 

Proiectul CENTRIC este co-

finanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin 

„Programul Operațional Com-

petitivitate 2014-2020”. 

https://centric.usv.ro/ 

 

Atelier de scriere plurilingvă 

 

Trei studente de la Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, au 

participat, împreună cu alţi 60 

de studenţi francofoni, la un 

atelier de scriere plurilingvă 

organizat în format hibrid la 

INSPE Angers. Proiectul a 

fost organizat de Univer-

sităţile din Angers şi Le Mans 

(Franţa), în parteneriat cu 

cinci universităţi: Universita-

tea Kassel (Germania), 

Universitatea Naţională şi 

Capodistriană din Atena (Gre-

cia), Universitatea Mohamed 

Boudiaf din M’sila (Algeria), 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava (România) şi 

Universitatea An-Najah (Pa-

lestina). Programul a inclus 

mai multe activităţi, printre 

care o întâlnire cu Kahina 

Ayyegag-Hamami şi Valenti-

na Semeghini, reprezentanţi ai 

editurii Salang, cu o bogată 

experienţă în publicarea de 

cărţi în variante multilingve, 

un atelier de descoperire a 

literaturii plurilingve pentru 

copii, animat de conf. univ. dr. 

Isabelle Audras (Universitatea 

Le Mans) şi conf. univ. dr. 

Nadja Maillard-De La Corte 

Gomez (Universitatea An-

gers), precum şi un atelier de 

scriere plurilingvă. Scopul 

acestui maraton de creaţie 

literară a fost rescrierea unei 

poveşti multilingve, care să 

pună în evidenţă toate limbile 

vorbite de studenţii parti-

cipanţi. Povestea aleasă pentru 

atelier a fost Regele Broască 

(Le Roi grenouille), de Fraţii 

Grimm. Studenţii au avut 

libertatea de a adăuga noi 

personaje, de a modifica po-

vestea, ambianţa unor scene 

sau chiar deznodământul. Ate-

lierul a fost o premieră atât în 

ceea ce priveşte durata sa 

(peste 6 ore), cât şi numărul 

limbilor străine folosite. Cei 

peste 60  de participanţi au 

utilizat 50 de limbi diferite, 

printre care unele foarte rare, 
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precum broushiski (nordul Pa-

kistanului) sau ndjuka (o 

limbă creolă vorbită în Su-

rinam şi estul Guianei). Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a fost 

reprezentată de studentele 

Marta Ştefania Vizir şi Teo-

dora Ungureanu (programul 

de masterat Teoria şi practica 

traducerii, anul I) şi Simona-

Rodica Vasilciuc (programul 

de licență Limba și literatura 

franceză – Limba și literatura 

spaniolă, anul III), coordonate 

de lector univ. dr. Mariana 

Şovea. Acestea au rescris po-

vestea Regelui Broască uti-

lizând trei limbi cunoscute – 

română, franceză şi engleză, 

exerciţiu care le-a testat creati-

vitatea, originalitatea, abi-

litatea de a traduce adecvat, 

dintr-o limbă în alta, expresii 

specifice poveştilor. Discuţii 

interesante au avut loc şi pe 

marginea textului în sine, pre-

cum şi a elementelor care 

diferenţiază povestea de la un 

spaţiu cultural la altul. Pro-

iectul va continua pe data de 

14 decembrie cu o masă 

rotundă pe tema scrierii şi 

traducerii multilingve, orga-

nizată tot în regim hibrid, care 

va fi animată de conf. dr. 

Isabelle Cros, de la Univer-

sitatea Aix-Marseille, şi 

Florian Targa (traducător şi 

animator de ateliere pluri-

lingve), ambii laureaţi ai Ins-

titutului Naţional al Limbilor 

şi Civilizaţiilor Orientale 

(INALCO) Paris pentru scrie-

erea de nuvele plurilingve. Cu 

această ocazie, se vor discuta 

şi impresii referitoare la ate-

lierul organizat în noiembrie. 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava şi Univer-

sitatea din Angers au strânse 

relaţii de colaborare, atât în 

cadrul schimburilor Eras-

mus+, cât şi pe plan ştiinţific, 

fiind iniţiate mai multe pro-

iecte în parteneriat, în special 

în domeniul didacticii şi al tra-

ducerii. 

 

In memoriam Carmen Cor-

nelia Balan 

 

USV anunță trecerea la cele 

veșnice a doamnei conf. univ. 

dr. Carmen Cornelia Balan (n. 

21 octombrie 1950 - d. 25 no-

iembrie 2022), distinsă re-

prezentantă a comunităţii aca-

demice sucevene, care şi-a 

asumat cu demnitate profesia 

didactică, dăruindu-se necon-

diţionat numeroaselor genera-

ţii de cursanţi sub semnul ri-

gorii, al disciplinei şi al exce-

lenţei. Absolventă a Univer-

sităţii Bucureşti, Facultatea de 

Filosofie, secţia Sociologie 

(1973), doctor în sociologie al 

aceleiaşi universităţi (2000), a 

parcurs o rută profesională 

consistentă în calitate de so-

ciolog practician, realizând 

numeroase cercetări aplicative 

sectoriale ce au fost ulterior 

valorificate prin volume de 

autor, articole şi studii publi-

cate în culegeri şi reviste de 

specialitate şi prin susţinerea 

de activităţi de formare în 

vederea utilizării metodelor 

ştiinţifice de cunoaştere şi ac-

ţiune. Începând cu anul 1994, 

a ales să exerseze arta se-

ducţiei pedagogice în con-

textul unei cariere în învă-

țământul superior, la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, devenind un  

membru marcant al colecti-

vului de filosofie. Ulterior, 

doamna conf. univ. dr. Car-

men Balan a avut o contribuție 

decisivă la înființarea Depar-

tamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, al cărui 

director a fost în perioada 

1999-2012. Între 1998-2016, 

și-a pus în valoare abilităţile 

manageriale în calitate de 

coordonator al Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Ca-

rieră. A îmbinat într-un mod 

armonios activitatea didactică 

şi preocupările de cercetare, 

fiind colaborator al unor ins-

tituţii centrale şi regionale de 

cercetare, ca membru al 

Asociaţiei Sociologilor din 

România. În anul 2001, a fost 

nominalizată în Mica enciclo-

pedie a Sociologilor Români. 

Cariera universitară i-a oferit 

oportunitatea de a deveni pr-

ofesionist în a-i învăţa pe alţii. 

Reperele identităţii sale 

profesionale, ancorate în lec-

turi valoroase şi împărtăşite cu 

sinceritate studenţilor/ cursan-

ţilor, dar şi colegilor din me-

diul academic, s-au constituit 

ca elemente definitorii ale 

unei personalităţi puternice, 

un autentic model de disci-

plină intelectuală, susţinut de 

dorinţa „de a sădi ceva du-

rabil”. Plasând relaţia 

pedagogică cu beneficiarii 

acţiunii educaţionale sub sem-

nul unui urcuş propus altfel, a 
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optat uneori pentru a îmbina 

seriozitatea cu joaca şi a 

împrumutat din tinereţea 

spiritului învăţăceilor, oferin-

du-le calitate,  consistenţă, 

atitudine. În calitate de mamă 

şi bunică dedicată, nu a ezitat 

nicio clipă să iubească şi să se 

dăruiască deplin, până la sacri-

ficiu.  Ne exprimăm regretul 

pentru despărţirea neaşteptată, 

suntem alături de familia în-

durerată şi transmitem expres-

sia celor mai sincere condo-

leanţe. Drum lin, Doamnă 

Profesor!

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 6121/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de 

la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare 2022 ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, 

precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe. 

 

Legea nr. 287/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum şi pentru 

completarea unor acte normative. 

 

Ordinul nr. 6136/2022 privind componenţa Comisiei specializate de acreditare (CSA) a 

programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 152/2022 pentru modificarea şi completarea Legii2022cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul fondurilor europene. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 105/17 noiembrie 2022 cu privire la validarea rezultatului alegerii  directorului 

Departamentului de Științe Umane și Social – Politice și al alegerii pentru mandatul de membru 

în Consiliul Departamentului de Geografie.  

 

Hotărârea nr. 106/17 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului privind 

ocuparea posturilor didactice vacante (R14). 

 

Hotărârea nr. 107/17 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de 

organizare și funcționare a Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (R25).  

 

Hotărârea nr. 108/17 noiembrie 2022 privind aprobarea renunțării la programul de studii 

universitare de masterat Inginerie mecanică asistată de calculator din cadrul Facultăţii de 

Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică. 

 

Hotărârea nr. 109/17 noiembrie 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 Echipamente pentru procese industriale, forma de învățământ cu frecvență, din cadrul 

Facultății de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică. 
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Hotărârea nr. 110/17 noiembrie 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 Balneofiziokinetoterapie și recuperare, forma de învățământ cu frecvență, Facultatea de 

Medicină și Științe Biologice. 

 

Hotărârea nr. 111/17 noiembrie 2022 cu privire la împuternicirea unui reprezentant al universității 

pentru reprezentarea în Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale ASTDUBEL 

S.R.L. 

 

Hotărârea nr. 112/17 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru 

organizarea Balului Bobocilor USV 2022. 

 

Hotărârea nr. 113/17 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 117/ 8 noiembrie 2022  cu privire la aprobarea revizuirii Procedurii operaționale 

privind achiziția directă PO-DAP-04-01. 

 

Hotărârea nr. 118/ 8 noiembrie 2022  cu privire la aprobarea valorilor burselor în cadrul 

Facultăților și Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru semestrul I, anul universitar 

2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 119/ 10 noiembrie 2022  cu privire la aprobarea corecției valorii totale a devizului 

general pentru obiectivul „Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale universitare 

Corp E”, SMIS 123422. 

 

Hotărârea nr. 120/ 15 noiembrie 2022  cu privire la aprobarea cofinanțării pentru proiectul 

„Laborator de cercetare interdisciplinară pentru analiza calității, siguranței și identificarea 

falsificării alimentelor în cadrul clusterului regional inovativ de bioeconomie Suceava-Botoșani 

(BIO SAFE LAB)”. 

 

Hotărârea nr. 121/ 15 noiembrie 2022  cu privire la aprobarea creșterii burselor speciale pentru 

studenții reprezentanți în Senatul USV sau în Consiliul de Administrație, de la 1500 lei/ mandat 

la 2000 lei/ mandate. 

 

Hotărârea nr. 122/ 15 noiembrie 2022  cu privire la aprobarea valorilor burselor speciale de 

performanță acordate de CCABU. 

 

Hotărârea nr. 123/ 15 noiembrie 2022  cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar – R53 

 

Hotărârea nr. 124/ 17 noiembrie 2022  cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit, 

disponibile în anul 2023, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și a 

calendarului de concurs. 

 

Hotărârea nr. 125/ 22 noiembrie 2022 cu privire la completarea componenței Consiliului de 

Administrație pentru mandatul 2020-2024. 
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Hotărârea nr. 126/ 24 noiembrie 2022 aprobarea Procedurii privind selecția partenerilor în 

consorțiul pentru învățământ dual. 

 

Hotărârea nr. 127/29 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în MO 1251/24.11.2022 

 

Hotărârea nr. 128/29 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și 

doctorat. 

 

Hotărârea nr. 129/29 noiembrie 2022 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr. 88/2022 de numire a coordonatorilor structurilor din organigrama academică a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 1.10.2022 – 30.09.2023. 

 

Hotărârea nr. 130/9 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea noii valori a obiectivului de investiții 

„Amenajare Platforma neacoperită pentru depozitare eurocontainere dotată cu împrejmurire, 

sistem de iluminare, supraveghere video și control acces+amplasare rezovor azot lichid – Str. 

Universitatii, nr.1. 

 

Hotărârea nr. 131/29 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea alocării terenurilor în vederea 

realizării investițiilor pe suprafața de teren de 300.000 mp, deținută de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava conform Extras de carte funciară 58829/30.08.2022, Carte Funciară Nr. 816 

Moara. 

 

Hotărârea nr.132/29 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul 

de investiții „Amplasare panouri fotovoltaice Campusul II”. 

 

Hotărârea nr. 133/29 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul 

de investiții „Centru de învățământ în domeniul mecanic”. 

 

Hotărârea nr. 134/29 noiembrie 2022 cu privire la aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul 

de investiții „Centru de învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic”. 
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