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International Summer Law 

School, Ediția a XV-a (ISLS 

2022) 

 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative (FDSA) din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj Napoca și 

Universitatea din Oradea, a or-

ganizat, în perioada 28 august 

– 4 septembrie 2022, ediția a 

XV-a a evenimentului Inter-

national Summer Law School 

(ISLS 2022). Ediția din acest 

an s-a desfășurat la Săpânța, 

județul Maramureș, și a avut o 

temă remarcabilă, care a anco-

rat participanții (peste 100) 

într-un inedit spațiu de reflec-

ție: „Patrimoniul cultural na-

țional material și imaterial”. 

Evenimentul s-a adresat stu-

denților, masteranzilor și doc-

toranzilor de la universități din 

țară și străinătate, cercetăto-

rilor științifici, cadrelor didac-

tice universitare, antreprenori-

lor, oamenilor de cultură, spe-

cialiștilor în patrimoniu, pre-

cum și altor profesioniști cu 

experiență în domeniu. În ca-

drul acestei Școli de vară au a-

vut intervenții cadre didactice 

din partea Facultății de Drept 

și Științe Administrative din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, după 

cum urmează: prof. dr. H.C. 

Augustin Zegrean (Rolul ad-

ministrației și aplicarea legii 

în protecția juridică a patri-

moniului național), prof. dr. 

hab. Aurora Ciucă (Ia româ-

nească, veșmânt identitar. O 

perspectivă regală), conf. dr. 

Maria Dumitru-Nica (Proteja-

rea patrimoniului cultural i-

material) și asist. drd. Raluca 

Onufreiciuc (Aplicații ale in-

teligenței artificiale în patri-

moniul cultural: un teren încă 

nedescoperit). Activitățile 

științifice care au fost incluse 

în programul International 

Summer Law School 2022 au 

fost transmise live pe site-ul 

https://www.juridice.ro/, în 

fiecare zi, în intervalul orar 

10:00 - 13:00, având o audi-

ență de peste 1000 de persoane 

zilnic. Acestea au presupus 

dezbateri pe teme variate, ce 

au privit administrarea, con-

servarea și protecția juridică a 

patrimoniului cultural națio-

nal, valorile acestui patrimo-

niu, tradiții și mitologie româ-

nească, arhive și patrimonii. 

Noutatea subiectelor, schim-

bul entuziast de informații, ca-

re a îmbogățit bagajele de 

cunoștințe, dar și locurile de 

poveste, care i-au făcut pe par-

ticipanți să călătorească în 

timp, duc la concluzia că nu a 

fost vorba doar de un eveni-

ment, ci de o experiență care, 

cu siguranță, se dorește a fi 

retrăită în anul 2023. 

 

Admitere USV 2022 – sesiu-

nea septembrie  

 

Sesiunea septembrie a concur-

sului de Admitere USV 2022 

s-a desfășurat până pe 12 sep-

tembrie (fără zilele de sâmbătă 

și duminică) pentru specia-

lizările unde nu au existat 

probe, respectiv 9 septembrie, 

pentru specializările unde au 

existat probe. Oferta USV 

pentru această sesiune a conți-

nut un total de 619 de locuri 

fără taxă, dintre care 349 la 

studiile de licență, iar 270 la 

studiile de masterat. Acestora 

li s-au adaugat locurile dispo-

nibile cu taxă, după cum ur-

mează: 1092 la licență (forma 

de învățământ cu frecvență), 

734 la masterat, 234 la con-

versie profesională și 239 la 

licență ID. Reamintim faptul 

că, în această sesiune de ad-

mitere, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a oferit 

mai multe programe de con-

versie profesională finanțate 

de Ministerul Educației, în ve-

derea formării cadrelor didac-

tice din învățământul liceal de 

stat. Pentru etnicii români de 

pretutindeni, în sesiunea sep-

tembrie au mai fost dispo-

nibile 141 de locuri la ciclul de 

studii de licență și 162 la cel 

de masterat. În ceea ce priveș-

te studiile doctorale, USV a 

scos la concurs 44 de locuri 

bugetate, 8 dintre acestea fiind 

alocate etnicilor români de 

pretutindeni, și 83 cu taxă. 

Toți candidații care s-au înma-

triculat și au devenit studenți 

ai USV au primit un sprijin 

material sub forma unui laptop 

sau a unei tablete, însoţite de o 

cartelă SIM cu abonament de 

date cu o durată de valabilitate 

de minim 9 luni și cu mini-

mum 50 GB pe lună. În plus, 

peste 30% dintre viitorii stu-

denți pot primi anual burse, cu 

valori cuprinse intre 600 și 

1100 lei. De aceste burse pot 

beneficia studenții care au de-

pus la dosar diploma de ba-

calaureat în original, sau – 

pentru promoția din anul în 

curs, dacă liceul nu a eliberat 

diploma de bacalaureat – ade-

verința de absolvire în ori-

ginal, studenți care nu au mai 

urmat un alt program de studii 

pe locuri bugetate. Indiferent 

Evenimente  

4 septembrie 2022 

 

 

5-9/12 septembrie 2022 

 

 

https://www.juridice.ro/
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de poziția pe care o ocupă în 

clasament, candidatul care s-a 

înmatriculat a avut șansa obți-

nerii unui loc bugetat, având în 

vedere că unii dintre colegii 

lui care au fost plasați pe un 

loc superior au fost admiși și 

la alte programe de studiu din 

USV sau la alte universități, 

fapt care a generat modificări 

în ierarhie. De asemenea, la 

anumite programe de studiu, 

primii 3 studenți înmatriculați 

cu taxă au primit, pentru pri-

mul an de studiu, burse în va-

loare egală cu taxa de școla-

rizare pe care ei ar fi trebuit să 

o plătească. Evidențiem și fap-

tul că studenții care au ocupat, 

în urma înmatriculării, un loc 

cu taxă vor putea trece pe un 

loc bugetat (fără taxă) grație 

rezultatelor obținute pe par-

cursul școlarizării, chiar și în 

timpul primului an de studiu. 

Menționăm că lista studenților 

care ocupă un loc fără taxă se 

reface la începutul fiecărui an 

universitar, pe baza rezulta-

telor obținute în sesiunile de 

examene. Toate informațiile 

referitoare la sesiunea de ad-

mitere septembrie 2022 sunt 

publicate pe pagina web 

https://admitere.usv.ro/.  

 

Delegație de la Universitatea 

din Mersin, vizită de lucru la 

USV 

 

Facultatea de Economie, Ad-

ministraţie şi Afaceri (FEAA) 

din cadrul Universității „Şte-

fan cel Mare” din Suceava a 

primit vizita unei delegaţii de 

la Universitatea din Mersin, 

Turcia, delegaţie formată din 

10 studenţi, masteranzi şi doc-

toranzi, provenind de la facul-

tăţi din diverse domenii – eco-

nomie, inginerie, medicină, şi 

două cadre didactice. Dele-

gaţia s-a aflat într-o vizită de 

lucru şi s-a arătat interesată de 

colaborări şi parteneriate în 

domeniul afacerilor şi cel al 

digitalizării. Vizita a fost orga-

nizată sub egida SAS/ La-

boratorul de Incubare a aface-

rilor. După un tur al campu-

sului USV, delegaţia din Tur-

cia a participat la discuţii cu 

reprezentaţii Camerei de Co-

merţ şi Industrie, la sediul ins-

tituției. În programul de acti-

vităţi a fost prevăzută şi o vi-

zită la Assist Suceava. Discu-

ţiile din cadrul întâlnirilor s-au 

axat, în principal, pe subiecte 

referitoare la antreprenoriatul 

digital, utilizarea aplicaţiilor 

mobile în marketingul digital, 

website design, marketingul 

on-line. În cadrul întâlnirilor 

stabilite conform programului 

de vizită au avut loc şi discuţii 

interesante referitoare la vii-

toare parteneriate în diferite 

proiecte, dar şi schimburi de i-

dei de afaceri, care să fie pro-

movate prin canalele social 

media. De asemenea, membrii 

delegaţiei au fost interesaţi de 

colaborări viitoare în cadrul 

mobilităţilor Erasmus+. Vizita 

delegaţiei din Turcia sublini-

ază încă o dată importanţa 

cooperării între universităţi, în 

vederea facilitării schimbului 

de idei şi bune practici în 

diferite domenii. 

 

Şcoala de vară Dezvoltarea 

competențelor antreprenori-

ale prin protejarea patrimo-

niului. Ateliere Cacica – 

Oameni și Sare 

 

Facultatea de Economie, Ad-

ministraţie şi Afaceri (FEAA) 

din cadrul Universității „Şte-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat în campusul univer-

sitar, corp A, şi în mai multe 

locaţii din localitatea Cacica, 

Școala de vară „Dezvoltarea 

competențelor antreprenoria-

le prin protejarea patri-

moniului – Ateliere Cacica – 

Oameni și Sare”, ediţia a V-a. 

La ediţia din acest an a şcolii 

de vară au participat profesori 

și studenți de la mai multe uni-

versităţi, după cum urmează: 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, Universitatea 

„Ovidius” din Constanța, Uni-

versitatea „Gheorghe Asachi” 

Iași, Academia de Studii Eco-

nomice din București, Univer-

sitatea din București și Aca-

demia Forțelor Terestre „Ni-

colae Bălcescu” Sibiu. Stu-

denţii, masteranzii şi docto-

ranzii selectaţi au participat la 

diverse activităţi, au avut se-

siuni de lucru în echipă şi au 

făcut vizite în teren, familia-

rizându-se cu domeniul antre-

prenorial şi cu reala com-

plexitate a acestuia, dar şi cu 

frumusețile naturale și cu 

patrimoniul istoric-cultural u-

nic din județul Suceava. Din-

colo de interesantele activităţi 

desfăşurate conform progra-

mului stabilit, invitații au făcut 

o vizită la Voroneţ, Mănăsti-

rea Humorului, Basilica Mi-

nor Cacica şi Salina Cacica. 

Şcoala de vară a culminat cu 

organizarea unei pieţe volante, 

Piaţa satului, unde au fost pre-

zenţi producători locali, iar 

participanţii de la scoala de 

vară din cadrul acestei ediţii 

au avut posibilitatea să valori-

fice rezultatele/produsele obţi-

nute în cadrul atelierelor la ca-

re au participat. Programul 

celor 7 zile a reprezentat o 

experienţă unică, deoarece 

12 - 21 septembrie 2022 

 

 

19-24 septembrie 2022 

 

 

https://admitere.usv.ro/
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participanții au intrat în 

contact direct cu experţi, 

specialişti în domeniul 

antreprenorial, precum şi cu 

diverşi antreprenori. 

 

https://scoaladevarafeaa.usm.r

o/program 

 

Cazarea studenților în cămi-

nele USV 

 

În anul universitar 2022-2023 

„Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a deschis 

porțile celor peste 4200 de 

boboci înmatriculați în sesiu-

nile de admitere din lunile 

iulie și septembrie a.c. Men-

ționăm că 15% (peste 600) din 

aceștia sunt tineri veniți din 

afara granițelor țării. La 

sfârșitul lunii septembrie s-a 

desfășurat cazarea în toate ce-

le șapte cămine ale USV, de 

un loc în cămin beneficiind 

studenții înmatriculați la toate 

ciclurile de studiu. Procesul de 

cazare s-a încheiat în data de 

30 septembrie, înainte de înce-

perea noului an universitar. 

Având în vedere faptul că 

lucrările de reabilitare la cămi-

nul nr. 6 nu au fost încă fi-

nalizate, studenții care au fost 

repartizați la acest cămin vor fi 

cazați, temporar, în spații 

închiriate de către USV în 

orașul Suceava, inclusiv în ho-

teluri sau pensiuni. În anul 

universitar 2022-2023, tarifele 

de cazare nu vor suferi nicio 

modificare. Drept urmare, în 

funcție de categoria în care se 

află beneficiarul unui loc de 

cazare (bugetat, cu taxă) și de 

facilitățile și gradul de confort 

pe care îl oferă un cămin sau 

altul, taxele lunare sunt cu-

prinse între 250 de lei și 540 

de lei, aceleași ca și în anul 

universitar 2021-2022. În 

situația în care vor apărea 

costuri suplimentare generate 

de creșterea prețurilor la utili-

tăți, acestea vor fi suportate 

din bugetul propriu al USV. 

Menționăm că toate căminele 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava sunt dotate 

conform standardelor euro-

pene, oferind studenților con-

diții excelente de cazare. Tot-

odată, pentru studenții USV 

există numeroase oportunități 

de recreere și de dezvoltare 

personală: Complexul de 

natație și kinetoterapie, te-

renul de sport acoperit, sală de 

sport, Observator astronomic, 

Casa de Cultură a Studenților 

etc.  

 

Întâlnire în cadrul con-

sorțiului NEOLAiA 

 

În luna septembrie a.c., repre-

zentanții Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava s-au 

întâlnit cu delegațiile univer-

sităților din Consorțiul NE-

OLAiA - Universitatea Jaen 

(Spania), Universitatea Biele-

feld (Germania), Universitatea 

din Ostrava (Republica Cehă), 

Universitatea Salerno (Italia), 

Universitatea de Stat de Ști-

ințe Aplicate Siauliai (Li-

tuania), Universitatea din 

Tours (Franța), Universitatea 

Örebro (Suedia) și Univer-

sitatea din Nicosia (Cipru), la 

Örebro, Suedia, pentru a dis-

cuta despre viitoarele cola-

borări în domeniul cercetării și 

al educației. Întâlnirea a avut 

drept scop consolidarea rela-

țiilor existente, precum și în-

cheierea de noi colaborări în 

domeniul medicinei și al ști-

inței între universitățile parte-

nere NEOLAiA. Reprezen-

tanți ai facultăților de medi-

cină din cadrul universităților 

prezente la întâlnire au lucrat 

la planul strategic privind 

modul în care partenerii alian-

ței vor colabora în domeniile 

menționate. Mai mult, accen-

tul a fost pus pe inițierea unor 

proiecte de cercetare comune, 

înființarea de noi programe de 

studiu, dar și pe discuții 

privind mobilitățile academice 

pentru studenți și cadre didac-

tice în interiorul consorțiului. 

Din partea USV, la întâlnirea 

de lucru au participat prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, pro-

rector cu activitatea științifică, 

conf. univ. dr. Andrei Lobiuc, 

26-30 septembrie 2022 

 

 

30 septembrie 2022 

 

 

https://scoaladevarafeaa.usm.ro/program
https://scoaladevarafeaa.usm.ro/program


 

 
Septembrie 2022 / Info USV /  

prodecanul Facultății de Me-

dicină Științe Biologice, și 

conf. univ. dr. Alexandru 

Nemțoi, directorul Departa-

mentului de Științe Biome-

dicale. Partenerii au ajuns la 

acorduri concrete cu privire la 

modul de consolidare a cola-

borării în lunile și anii care vor 

urma. De asemenea, au fost 

întreprinse acțiuni în ceea ce 

privește organizarea de întâl-

niri tematice, în următoarele 

domenii: Educație și Evaluare 

medicală, Științe de bază, 

Sport și Activitate fizică, Ști-

ințe ale sănătății, Medicină cli-

nică și Tehnologie în Medi-

cină și Sănătate. Partenerii au 

convenit să ia inițiativa de a 

lansa o serie de webinare 

NEOLAiA în domeniul medi-

cinei și al sănătății. „Au fost 

întâlniri foarte utile și încura-

jatoare pentru dezvoltarea noii 

Facultăţi de Medicină şi Ştiin-

ţe Biologice din cadrul USV, 

precum și pentru proiectele de 

cercetare internaţionale pe ca-

re le avem în vedere”, a afir-

mat prof. univ. dr. Mihai Di-

mian. Întâlnirea a fost orga-

nizată de către profesorii Eli-

sabeth Hultgren-Hörnquist și 

Dimitri Beeckman, responsa-

bilii cu internaționalizarea de 

la Școala de Științe Medicale 

și Școala de Științe ale Să-

nătății din cadrul Universității 

Örebro.   

 

Știința și cercetarea și-au 

dat întâlnire în cel mai fas-

cinant laborator în aer liber: 

NOAPTEA CERCETĂTO-

RILOR EUROPENI 2022 

 

Suceveni de toate vârstele au 

avut prilejul să descopere lu-

mea extraordinară a științei 

prin zeci de experimente crea-

tive, demonstrații cu roboți in-

teligenți, jocuri inovative sau 

expoziții în cadrul ediției din 

acest an a evenimentului 

Noaptea Cercetătorilor, des-

fășurat pe esplanada din fața 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Manifestarea 

s-a bucurat de o participare 

foarte numeroasă, atât în ceea 

ce privește vizitatorii standu-

rilor, cât și pe partea de expo-

zanți - elevi, profesori sau cer-

cetători care au prezentat re-

zultatele muncii lor. Experi-

mente captivante, ochi curioși, 

explicații entuziaste, forfotă și 

atmosferă prietenoasă, așa s-ar 

putea concluziona, după o pri-

vire de ansamblu, ediția din 

acest an a evenimentului. 

Proiecte menite să ne facă via-

ţa mai uşoară, experimente 

distractive sau complexe, pro-

iecte din varii domenii, de la 

robotică, la astronomie, chi-

mie, sport, noi tehnologii etc. 

au fost prezentate și explicate 

pe înțelesul tuturor, oferind 

publicului o experiență atât 

educativă, cât și distractivă. 

Noaptea Cercetătorilor Euro-

peni se înscrie în seria acțiu-

nilor Marie Skłodowska-Cu-

rie, fiind un eveniment ce atra-

ge anual peste 1,5 milioane 

vizitatori, care au ocazia să in-

teracționeze cu oameni de ști-

ință de pe întreg continentul și 

nu numai. Noaptea Cer-

cetătorilor Europeni 2022 se 

organizează în 25 țări, iar pes-

te 400 orașe au fost gazda 

evenimentului care a arătat 

publicului ce înseamnă să fii 

cercetător și cât de interesantă 

poate fi munca de cercetare. 

Evenimentul de la Suceava a 

fost organizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, Inspectoratul Școlar Su-

ceava și Societatea Științifică 

Cygnus.   

 

 

30 septembrie 2022 
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Legislație 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică 

şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul energiei. 

 

Ordinul nr. 5360/2022 pentru aprobarea Metodologiei de validare şi înscriere a calificărilor din 

învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). 

 

Ordonanța de urgență nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. 

 

Hotărârea nr. 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor 

salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi 

descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în 

muncă şi/sau specialitate. 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 88/8 septembrie 2022 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

alegerilor pentru mandatul de director al Departamentului de Științe Umane și Social Politice din 

cadrul Facultății de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 89/8 septembrie 2022 cu privire la modificarea metodologiei proprii a Facultății de 

Drept și Științe Administrative de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor 

pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 90/13 septembrie 2022 cu privire la suplimentarea cifrei de școlarizare pentru 

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

2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 91/21 septembrie 2022 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

alegerilor pentru mandatul de director al Departamentului de Calculatoare din cadrul Facultății 

de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 92/29 septembrie 2022 cu privire la validarea rezultatului alegerii  directorului 

Departamentului de Științe Umane și Social – Politice.  

 

Hotărârea nr. 93/29 septembrie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului cadru 

privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R40).  

 

Hotărârea nr. 94/29 septembrie 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a 

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

licență Contabilitate și informatică de gestiune, forma de învățământ cu frecvență. 

 

Hotărârea nr. 95/29 septembrie 2022 cu privire la aprobarea asocierii Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în vederea constituirii Organizației de Management al Destinației „Suceava 

– Orașul Cetății de Scaun”. 

 

Hotărârea nr. 96/29 septembrie 2022 cu privire la retragerea calității de membru al Școlii 

Doctorale de Științe Socio-Umane a domnului prof. univ. dr. Vasile Spiridon. 
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Hotărârea nr. 97/29 septembrie 2022 cu privire la aprobarea acordării unor burse speciale pentru 

performanță sportivă. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 80/1 septembrie 2022 cu privire la aprobarea modificării unor săli de înscriere și 

înmatriculare, pentru sesiunea de admitere septembrie 2022, în cadrul Facultății de Inginerie 

Alimentară, Facultății de Istorie și Geografie, Facultății de Silvicultură și a Școlilor Doctorale 

din cadrul USV. 

 

Hotărârea nr. 81/7 septembrie 2022 cu privire la stabilirea tarifelor pentru activitățile susținute în 

regim de plata cu ora și susținerea financiară a altor activități didactice și științifice, valabile 

începând cu anul universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 82/7 septembrie 2022 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2022-

2023 la nivelul Facultății de Drept și Științe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 83/7 septembrie 2022 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a două posturi 

didactice vacante pe perioadă determinată în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 84/12 septembrie 2022 cu privire la redistribuirea locurilor scoase la concursul de 

admitere sesiunea septembrie 2022. 

 

Hotărârea nr. 85/20 septembrie 2022 cu privire la organizarea modulului nr.3 de admitere pentru 

anul universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 86/20 septembrie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii PO-SRIAE-03 ed. 1, rev.3: 

Recunoașterea stagiilor în străinătate efectuate în Programul Erasmus+. 

 

Hotărârea nr. 87/20 septembrie 2022 cu privire la aprobarea formularului pentru contractul de 

închiriere, în vederea cazării studenților în căminele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 88/20 septembrie 2022 numirea coordonatorilor structurilor din organigrama 

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

 

Hotărârea nr. 89/ 20 septembrie – alocarea de fonduri pentru plata activităților de întocmire a 

orarului pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 90/20 septembrie 2022 cu privire la neactivarea unor programe de studii în anul 

universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 91/27 septembrie 2022 privind acordarea sporului pentru conducere doctorat, 

stabilit în conformitate cu prevederile Legii 153/2017. 

 

Hotărârea nr. 92/27 septembrie 2022 cu privire la aprobarea Metodologiei privind admiterea la 

studii postdoctorale de cercetare  avansată – sesiunea septembrie 2022. 

 

Hotărârea nr. 93/27 septembrie 2022 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii de stabilire a 

drepturilor salariale – PO-SRU-01. 
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Hotărârea nr. 95/27 septembrie 2022 cu privire la acordarea sporului pentru condiții de muncă  în 

anul universitar 2022-2023. 
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