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1. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI 

 
Regulamentul stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare a Centrului de Reuşită Universitară 

(CRU). Regulamentul se aplică tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în cadrul CRU. 

 

2. DOCUMENTE DE REFERIN ŢĂ 

 
2.1. Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.2. Carta Universităţii Ştefan cel Mare. 

2.3. Charte de qualité CRU - Agence universitaire de la Francophonie (AUF). 

 

3. STRUCTURĂ ŞI ORGANIZARE 

 
3.1. Activitatea CRU se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din  

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

3.2. Echipa CRU este formată din echipa managerială (2 responsabili), câte un reprezentant din 

fiecare facultate USV şi membri. Desemnarea celor doi responsabili CRU se face de comun acord 

de către Directorul AUF şi Rectorul USV, ca semnatari ai Convenţiei de colaborare dintre cele 

două instituţii şi a Cartei de calitate CRU. Deciziile interne referitoare la activităţile CRU se iau de 

comun acord de către cei doi responsabili astfel desemnaţi. 

 

3.3. Toţi membrii CRU sunt cadre didactice ale USV. În regim de colaborare, vor putea fi implicaţi 

şi studenţi, precum şi specialişti (de preferinţă francofoni) din alte domenii de activitate decât 

ştiinţele umaniste (economie, geografie, ştiinţe sociale, inginerie etc.), în funcţie de tipul de 

activitate organizată. 

 

3.4. Membru al CRU poate deveni orice cadru didactic (de preferinţă francofon), care îşi exprimă 

intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor CRU. 

 

3.5. În funcţie de dezvoltările ulterioare, echipa managerială a CRU îşi rezervă dreptul de a 

modifica această structură cu avizul Directorului AUF şi Rectorului USV. 
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4. MISIUNE ŞI OBIECTIVE  

 
4.1. Principala misiune a CRU este de a promova francofonia şi imaginea USV la nivel naţional şi 

internaţional.  

 

4.2. CRU îşi propune creşterea atractivităţii ofertei universitare francofone, creşterea vizibilităţii 

acţiunilor francofone locale şi ini ţierea de noi colaborări dintre universitate şi alţi parteneri români 

şi străini. 

 

4.3. Misiunea CRU este de a oferi cadrelor didactice mijloacele necesare pentru actualizarea şi 

îmbunătăţirea cursurilor (cărţi de specialitate, reviste recente, abonamente la publicaţii de 

specialitate etc.) precum şi un spaţiu de formare continuă şi de comunicare cu alte universităţi 

europene cu ajutorul reţelei regionale a CRU şi a platformei puse la dispoziţie de AUF: 

 

4.4. CRU îşi propune să ofere studenţilor un spaţiu unde pot avea acces la diferite resurse în limba 

franceză (cărţi, reviste, filme etc.), şi unde îşi pot perfecţiona cunoştinţele de specialitate şi de limba 

franceză prin participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, artistice (conferinţe, mese 

rotunde, seri de teatru şi de film, cursuri de limba franceză etc.), un spaţiu de autoformare. 

 

5. TIPURI DE ACTIVIT ĂŢI 

 
În cadrul CRU se vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi: 

 
5.1. Conferinţe, videoconferinţe, seminarii, mese rotunde, ateliere cu invitaţi (de preferinţă 

francofoni) din domenii diverse; 

 

5.2. Activităţi cultural-artistice (vizionare de filme sau piese de teatru francofone, audiţii de muzică 

francofonă etc.) ; 

 

5.3. Concursuri tematice adresate studenţilor: concursuri centrate pe abilităţile artistice şi creative 

(concursuri de muzică, de teatru, de dans, de fotografie, de afişe etc.), concursuri centrate pe 

cunoştinţele de specialitate sau de cultură generală etc.; 

 

5.4. Cursuri de limbă franceză generală sau de specialitate (cursuri de limba franceză pentru 

nivelele A1-C1, cursuri de limba franceză pentru specialişti din diferite domenii (geografie, turism, 

economie etc.); 
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5.5. Schimburi de experienţă cu invitaţi din USV (cadre didactice, studenţi) sau din cadrul altor 

instituţii (AUF, Inspectoratul Şcolar Judeţean, studenţi şi profesori Erasmus) sau cu alţi specialişti; 

 

5.6. Şcoli de vară, zile de studiu cu specialişti din diverse domenii (de preferinţă francofoni); 

 

5.7. Stagii de formare pentru profesori, studenţi, specialişti din diverse domenii; 

 

5.8. Colaborări şi parteneriate ştiinţifice, culturale, economice cu universităţi din ţară şi străinătate 

precum şi cu diverse instituţii ale administraţiei locale, cu instituţii culturale, economice, etc. în 

vederea realizării unor activităţi de interes comun; 

 

 

6. RESURSE MATERIALE  

 
6.1. Pentru desfăşurarea activităţilor, CRU va folosi fonduri AUF, USV, sponsorizări, finanţări 

nerambursabile etc..  

 

6.2. Membrii CRU vor avea acces gratuit la toate activităţile desfăşurate în cadrul CRU. 

 

6.3. Sediul CRU este situat în str. Universităţii nr. 13, Corpul A, sala A302. 

 

6.4. Baza materială CRU este formată din echipamentul informatic şi dotările oferite de AUF. Baza 

materială poate fi îmbunătăţită în funcţie de necesarul activităţilor organizate. 

 

 
7. ACTIVITATE ADMINISTRATIV Ă ŞI FINANCIAR Ă  

 
7.1. Activitatea administrativă se desfăşoară în cadrul USV. 

 

7.2. Activităţile financiare se desfăşoară de către USV în parteneriat cu AUF. 

 

7.3. Fondurile alocate de AUF sunt gestionate de către serviciul financiar AUF. 
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8. DISPOZIŢII FINALE 

 
8.1. Aprobarea modificării regulamentului este de competenţa Senatului universitar. 

 

8.2. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV. 

 

8.3. Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul USV. 

 


