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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Sucea-
va este una dintre cele mai dinamice insti-
tuţii de învăţământ superior din Estul Eu-
ropei, în ultimul deceniu reuşind un salt real 
în dezvoltarea calităţii procesului educativ şi 
de cercetare, apropiindu-se semnificativ de 
standardele europene în domeniu. Într-o re-
giune care deţine unul dintre ultimele locuri 
în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte 

produsul intern brut 
pe cap de locuitor, 
status quo-ul uni-
versităţii evidenţia-
ză dedicaţia şi sacri-
ficiul, altruismul şi 
generozitatea, inte-
ligenţa şi competen-
ţa, mândria şi încre-
derea comunităţii 
academice suceve-
ne. Sunt valori care 
nu pot fi ierarhizate, 
dar care pot fi inte-
grate şi trăite pentru 
că astfel se formează 
adevăratele caracte-
re. Sunt valori care 
nu trebuie reforma-
te, ci afirmate.

Din evoluţia acestei 
universităţi face par-
te propria mea cari-
era. Povestea vieţii 
mele, la fel ca auto-

biografia multor colegi din toată universita-
tea, rememorează creşterea şi afirmarea co-
munităţii universitarilor suceveni. Nu este 
nici o exagerare să spun ca am trăit şi cunosc 
istoria acestei comunităţi, cunosc realizările 
şi neliniştile colegilor mei din toate facultă-
ţile, aşteptările mari ale tuturor pentru vii-
torul imediat şi pentru viitorul mai îndepăr-
tat. Cunosc în egala măsură vulnerabilităţile 
noastre, temerile, greşelile şi eşecurile noas-
tre, dar şi oportunităţile încă neexploatate, 
uriaşa energie umană de care dispunem, spe-
ranţa pe care şi-o pun în noi studenţii, mas-
teranzii şi doctoranzii, în fiecare an.  
Din aceste motive vă propun să reanalizăm 
serios modul în care tratăm nevoile studenţi-
lor, cerinţele pieţei muncii şi, implicit, instru-

irea şi modul în care acordăm la final de pro-
gram diplomele de absolvire. Este nevoie de 
un dialog continuu cu absolvenţii noştri şi cu 
angajatorii lor, cu studenţii şi cu familiile lor, 
cu elevii şi cu colegii noştri din mediul pre-
universitar, astfel încât să înţelegem cât mai 
bine nevoile şi aşteptările lor. E timpul să ne 
adaptăm mult mai rapid dinamicii societăţii 
şi evoluţiei economiei şi să acordăm cea mai 
mare atenţie comunicării, învăţând să expli-
căm acţiunile noastre.

În perioada ce urmează, în faţa comunităţii 
academice se află mai multe provocări: 

 ▶ Restabilirea poziţiei corecte a USV în ca-
drul sistemului de învăţământ superior na-
ţional; 

 ▶ Motivarea şi valorizarea resursei umane 
existente în USV; 

 ▶ Identificarea şi dezvoltarea unor surse noi 
de finanţare, realizarea unui buget care să 
acopere nevoile USV.

Aceste obiective pot fi atinse numai împre-
ună, prin conştientizarea de către larga ma-
joritate a comunităţii academice sucevene a 
faptului că activitatea educaţională cu stu-
denţii va trebui să  fie completată într-o pon-
dere din ce în ce mai mare cu proiecte de cer-
cetare şi dezvoltare, de formare continuă, de 
transfer tehnologic sau de parteneriat cu co-
munitatea regională şi internaţională.  

Infrastructura existentă a universităţii asigu-
ră premisele atât pentru o educaţie de calita-
te a 10.000 - 12.000 de studenţi, cât şi pentru 
o cercetare ştiinţifică de nivel internaţional, 
în multe dintre cele 48 de domenii de studii 
acreditate. 

Vă invit să sprijinim intens pe cei care preţu-
iesc munca, unica valoare pe care trebuie să 
o recunoaştem!

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa
Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Mesajul Rectorului

http://eed.usv.ro/~valentin

rector@usv.ro
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Noi programe de studii la USV

Evenimente

Departamentul de 
Sănătate şi Dezvol-
tare Umană se în-
fiinţează în cadrul 
Universităţii „Şte-
fan cel Mare” din 
Suceava începând 
cu anul universitar 
2012/2013, oferind 
două programe noi 
de studii: Nutriţie şi 
dietetică şi Balneo-

fiziokinetoterapie şi recuperare, 
aparţinând domeniului SĂNĂ-
TATE.
Departamentul va fi coordonat 
de Mihai COVAŞĂ, profesor de 
Fiziologie la Facultatea de Me-

dicină, Universitatea de Ştiinţe 
Medicale, California (Western 
University of Health Sciences, 
Pomona, California) şi Direc-
tor de cercetare şi şef al labora-
torului de Nutriţie şi Fiziologie 
comportamentală la Institutul 
de cercetare în Agricultură, Pa-
ris, Franţa (Institut National de 
la Recherche Agronomique). 
Cariera şi domeniul său de cer-
cetare se axează pe determinarea 
factorilor nutriţionali, metabo-
lici, fiziologici şi neuronali impli-
caţi în consumul alimentar atât 
în condiţii fiziologice normale 
cât şi în cele patologice, ca obezi-
tatea şi diabetul.

Prestigioasa revistă „Chemical 
Communications” a dedicat 
coperta numărului 35, apărut 
în luna martie 2012, rezultatelor 
obţinute de un cercetător al 
USV, în colaborare cu un grup 
de cercetători ai Universităţii 
din Toulouse (Franţa). D-l 
Aurelian Rotaru este cadru 
didactic în cadrul Facultăţii 
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, Departamentul 
de Calculatoare, Electronică şi 
Automatică. Anterior, el a activat 
în calitate de cercetător în cadrul 
Universităţii din New Orleans 
(S.U.A.) şi al Universităţii 
Versailles - St. Quentin (Franţa) 
unde a şi obţinut diploma de 
doctor.

Ediţia Jubiliară a Salonului In-
ternaţional al Cercetării, Inovă-
rii şi Inventicii PRO INVENT 
2012 de la Cluj-Napoca. Univer-
sitatea „Ştefan cel Mare” a avut 
cea mai valoroasă reprezentare 
din cei 80 de expozanţi, aşa în-

cât, pe lângă diplomele şi meda-
liile obţinute, USV a fost recom-
pensată cu Diploma de excelenţă 
şi medalia de aur pentru activi-
tatea globală de inventică, iar un 
colectiv al Facultăţii de Inginerie 
Alimentară a obţinut „Diploma 

de excelenţă şi medalia de aur cu 
menţiune specială”, a doua dis-
tincţie ca importanţă în cadrul 
Salonului.

Apariţia numărului 9 al revistei 
„Basarabia”, editată de Grupul 
de Inițiativă al Românilor din 
Basarabia (GIRB). Revista are 
un conţinut cultural-informativ, 
se distribuie gratuit şi are drept 
scop informarea publicului cu 
privire la evenimentele din Re-
publica Moldova, activităţile stu-
denţilor şi elevilor din Basarabia 
care studiază în Suceava. Acest 

număr este dedicat Festivalului 
„Zilele Basarabiei”. 
GIRB este o organizaţie non-
guvernamentală, civică, social-
culturală şi de tineret, din care 
pot face parte, în baza liberului 
consimţământ, persoanele 
provenite din Basarabia şi nordul 
Bucovinei care, prin originea 
şi atitudinea asumată, fac parte 
din naţiunea română şi simt 

româneşte. Principalul scop al 
tuturor acţiunilor desfăşurate de 
GIRB este facilitarea integrării 
elevilor şi studenţilor din 
Republica Moldova în mediul 
educaţional european. Sediul 
GIRB se află în str. Universităţii, 
corp E.

www.dsdu.usv.ro

DOI: 10.1039/C2CC90121H

+40 230 216 147, interior: 590

girbsuceava@ymail.com

dsdu@usv.ro

Martie 2012

27-30 Martie 2012

27 Martie 2012
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Evenimente

Conferința „Dialogul Chişinău 
- Bucureşti: între  integrare 
europeană şi reîntregire  
națională”. La eveniment au 

participat domnul senator Viorel 
Badea, domnul Eugen Tomac, 
Secretar de Stat, prof. univ. dr. 
Ştefan Purici, prorector USV, 

precum şi studenți şi elevi din 
Suceava. Aula din Corp E, USV. 

Comemorarea victimelor de la 
Fântâna Albă. 45 de membri ai 
GIRB au mers la poiana Varniței 
de la Fântâna Albă (Ucraina) 
pentru a comemora victimele 
masacrului din anul 1941. Ală-
turi de arhimandritul Melchese-
dec şi alți înalți clerici, senatorul 
Viorel Badea, Secretarul de Stat 

Eugen Tomac şi Consulul gene-
ral al României la Cernăuţi, Ta-
tiana Popa, jurnalişti, profesori 
şi studenți au ținut un minut de 
reculegere, au aprins lumânări şi 
au depus flori pentru odihna su-
fletelor sutelor de români ucişi 
în Duminica Paştelui din anul 
1941.

Concursul „Student pentru 
o zi” ediţia a V-a. Concursul 
este adresat liceenilor din 
judeţele Suceava, Botoşani, 
Neamţ, Iaşi, Bistriţa-Năsăud şi 
Harghita. Premii: 42 certificate 
de agrementare care oferă 
deţinătorilor posibilitatea de a 

fi studenţi ai USV şi alte premii 
în valoare totală de peste 25.000 
RON. Discipline: Economie, 
Istorie, Geografie, Ştiinţe socio-
umane, Limba Română, Limba 
Engleză, Limba Franceză, Limba 
Germană, Limba Spaniolă, 
Informatică, Electronică-

Automatizări, Biologie vegetală, 
Fizică. Coordonatori: Prof. univ. 
dr. ing. Adrian GRAUR, Prof. 
univ. dr. ing. Mihai DIMIAN, 
asist. drd. Laura BLAJ, secretar 
Raluca RĂDUCANU.

„Şcoala altfel”. În perioada 2-6 
aprilie 2012 în şcolile din Ro-
mânia s-a desfăşurat programul 
„Şcoala altfel”, dedicat activităţi-
lor educative extracurriculare şi 
extraşcolare, conform Ordinu-
lui de ministru nr. 4.292/2011, 

având ca obiectiv principal im-
plicarea elevilor şi a profesorilor 
în activităţi de educaţie non-for-
mală. USV a organizat prelegeri 
susţinute de cadre didactice ale 
facultăţilor şi vizite în campu-
sul I pentru grupuri de preşco-

lari, elevi şi cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar din 
judeţele Suceava, Neamţ, Boto-
şani (aproximativ 2700 de vizi-
tatori). Coordonatori: prof. dr. 
Ştefan PURICI, secretar Simona 
SÂRGHE. 

,,Tutoriat Tineri Etnici Români”, 
ediţia a III-a. Aproximativ 70 de 
membri GIRB au participat la 
cea de-a treia ediție a proiectului 
,,Tutoriat Tineri Etnici Români” 
inițiat de Institutul ,,Eudoxiu  
Hurmuzachi” cu sprijinul De-
partamentului pentru Românii 
de Pretutindeni. În cadrul eve-
nimentului, coordonat de  dl. 
Cristi Dumitru, Director gene-

ral al Institutului, s-au discutat 
aspecte privind problemele cu 
care se confruntă basarabenii 
veniți la studii în România, ca-
drul de funcţionare al Depar-
tamentului pentru Românii de 
Pretutindeni, chestiunea redo-
bândirii cetățeniei române şi 
metodologia de admitere la stu-
dii în România etc. 

www.usv.ro/1zi

31 Martie 2012

1 Aprilie 2012

3-5 Aprilie 2012

2-6 Aprilie 2012

2-6 Aprilie 2012

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava 
(ASUS) a organizat pentru membrii săi un training 
în domeniul Vânzări. La acest training au participat 
15 persoane din organizaţie care au învăţat ce în-
seamnă o negociere sau cum să vândă cât mai efici-
ent. ASUS este o organizaţie non-guvernamentală, 
apolitică şi non-profit, care a luat fiinţă în anul 2001 

şi care are ca scop redeşteptarea şi menţinerea vieţii 
studenţeşti prin organizarea de acţiuni cu caracter 
cultural, educaţional şi de învăţământ non-formal, 
organizarea de seminarii, conferinţe, editarea de zi-
are („Sută la Sută Studenţesc”). Înscrieri în ASUS se 
pot face la sediul organizaţiei din Str. Universităţii,  
căminul C2, camera 017, parter.

7-8 Aprilie 2012



6  /  info USV  /  aprilie 2012

Concursul „Ce? Unde? Când?” 
organizat de către GIRB a reunit 
8 echipe reprezentate de cei mai 
erudiţi studenţi de la 8 facultăți 
ale USV. Concurenții au fost puşi 

în situația de a-şi supune unui 
test de anduranță raționamentul 
şi cunoştințele, răspunzând la în-
trebări de logică, erudiție şi per-
spicacitate. După cele 3 dueluri 

eliminatorii din prima zi, finala 
mare a decis echipa câştigătoare 
- Facultatea de Silvicultură.

Concurs de selecţie a viitori-
lor studenţi Erasmus (outgoing) 
pentru anul universitar 2012-
2013. USV a încheiat 152 de acor-
duri bilaterale Erasmus cu uni-

versităţi din aproape toate statele 
UE. În acest an au fost puse la 
dispoziţia studenţilor, masteran-
zilor şi doctoranzilor peste 400 
de burse de studiu sau plasament 

în universităţi europene. Selecţia 
se face la nivelul fiecărei facultăţi. 

Conferinţă privind organizarea 
şi finanţarea cercetării ştiinţifi-
ce. Profesorul Bruno Lecoquiere 
(Universite du Havre) a prezen-
tat doctoranzilor USV şi cadre-
lor didactice interesate elemente 
privind organizarea şi finanţa-
rea cercetării ştiinţifice în cadrul 
institutelor de învăţământ su-
perior din Franţa, Universitatea 
Du Havre şi Region Normandie. 

Acţiunea este parţial cofinanţa-
tă din Fondul Social European - 
POSDRU, în cadrul proiectului 
„Provocările cunoaşterii şi dez-
voltare prin cercetare doctorală”, 
coordonat de USV. Colaborarea 
a fost facilitată de domnul conf. 
univ. dr. Viorel CHIRIŢĂ. Orga-
nizatorul sesiunii - domnul prof. 
univ. dr. ing. Cornel TURCU. 

Prima emisiune „Se întâmplă 
la USV”. Emisiunea realizată de 
studenţii USV se doreşte a fi o 
reflectare pe cât se poate de fidelă 
a vieţii studenţeşti şi academice 
din Suceava. „Se întâmplă 

la USV” este o emisiune 
săptămânală, cu un format 
flexibil, prin intermediul căreia 
se vor populariza activităţile 
şi realizările studenţilor şi 
profesorilor şi se vor prezenta 

evenimentele ce ţin de timpul 
liber, proiectele şi posibilităţile 
de exprimare ale studenţilor 
suceveni. Moderatorii sunt 
studenţi ai USV: Iulia SÎRGHI şi 
Oana NETBAI.

Al V-lea Congres Internaţio-
nal de Istorie a Presei, Chişi-
nău. Evenimentul a fost orga-
nizat de Asociaţia Română de 
Istorie a Presei (ARIP) în cola-
borare cu Universitatea de Stat 
din Moldova (USM), cu spriji-
nul domnului conf. dr. Vasile 
Ilincan, vicepreşedintele ARIP 
Filiala Moldova şi cadru didac-
tic la Facultatea de Litere şi Şti-
inţe ale Comunicării din USV. 
Tema acestei ediţii a congresu-
lui a fost “Mass-media – între 

document şi interpretare”. Spe-
cialiştii participanţi la congres 
au provenit din 27 de universi-
tăţi, patru academii, din muzee, 
biblioteci şi instituţii mass-me-
dia. Lucrările congresului s-au 
desfăşurat  în cadrul a şase sec-
ţiuni. La acest congres au sus-
ţinut comunicări şi două cadre 
didactice de la USV: Petru Ioan 
Marian-Arnat, Orientări în cer-
cetarea narativităţii jurnalisti-
ce şi Vasile Ilincan, Contribuţia 
lui Pantelimon Halippa la afir-

marea şi evoluţia presei româ-
neşti din Basarabia. 

Etapa a XXII-a a Ligii Naţionale de handbal masculin CSU Suceava - Poli Timişoara 25-25 (16-11).

Teatru. „Artă cu seminţe prăjite”, regia Lenuş Moraru. Evenimentul este organizat de USV în colaborare 
cu Teatrul Naţional  „Mihai Eminescu” din Botoşani. Locaţie: Auditorium-ul Joseph Schmidt, orele 19.00.

7-8 Aprilie 2012

15-30 Aprilie 2012

27 Aprilie 2012

30 Aprilie 2012 
ora 18.10

postul local Bucovina TV

27 Aprilie 2012

22 Aprilie 2012

24 Aprilie 2012

Evenimente

www.relint.usv.ro

www.sprevest.ro
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Senatul univerSitar

Reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt 
for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.

Preşedintele senatului

Conf. univ. dr. Liviu POPESCU
Scurtă prezentare: 

 ▶ Absolvent al Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
Facultatea de Geografie şi Geolo-
gie, specializarea Inginerie Geolo-
gică şi Geofizică

 ▶ Doctor în Geologie
 ▶ Membru al Asociaţiei Geolo-

gilor din România
 ▶ Membru al Asociaţiei Pale-

ontologilor din România
 ▶ Experienţă managerială an-

terioară: şef de catedră.
Atribuţii: Preşedintele Senatului conduce şedinţele şi re-
prezintă organismul condus în relaţia cu rectorul.

 livius@atlas.usv.ro

Consiliile faCultăţilor

Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi 
deliberativ al facultăţii. 

Atribuţii: adoptă strategii şi politici în domenii de interes 
ale facultăţii; aprobă, la propunerea decanului, structu-
ra şi organizarea facultăţii;  aprobă programele de studii 
gestionate de către facultate; propune consiliului de ad-
ministraţie noi programe de studii, precum şi renunţarea 
la cele care nu mai corespund cu misiunea universităţii 
sau care sunt ineficiente academic şi financiar;  analizea-
ză anual şi înaintează spre aprobare consiliului de admi-
nistraţie programele de studii oferite, în cadrul dome-
niilor acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii 
universitare de master; analizează şi înaintează consiliu-
lui de administraţie curricula programelor de studii uni-
versitare; controlează activitatea decanului, prodecanilor 
şi directorilor de departamente şi aprobă raportul anual 
privind starea generală a facultăţii, gradul de asigurare 
a calităţii şi de respectare a eticii universitare la nivelul 
facultăţii şi al departamentelor; propune consiliului de 
administraţie al universităţii înfiinţarea, funcţionarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor; alte atri-
buţii conform Cartei.

Structurile universitare de 
conducere din USV

Consiliul de administraţie 

Este format din rector, prorectori, decani, directorul ge-
neral administrativ şi un reprezentant al studenţilor. 

Atribuţii: propune Senatului universitar strategii şi poli-
tici pe domenii de interes ale universităţii; propune Sena-
tului universitar înfiinţarea, funcţionarea, reorganizarea 
şi desfiinţarea structurilor de învăţământ şi cercetare ale 
universităţii; elaborează bugetul şi întocmeşte bilanţul 
anual; propune Senatului, până în luna iunie a fiecărui 
an, structura anului universitar, regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor, precum şi calenda-
rul activităţilor educaţionale specifice semestrelor acade-
mice de studiu; aprobă propunerile departamentelor de 
scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 
aprobă ocuparea posturilor la plata cu ora; exercită alte 
atribuţii conform Cartei.

Consiliile dePartamentelor

Consiliul departamentului este un organism deliberativ, 
ales prin votul universal, direct şi secret al personalului 
didactic şi de cercetare titular în departamentul respectiv 
şi îl ajută pe directorul de departament în realizarea con-
ducerii operative a departamentului.

Atribuţii: organizează şi conduce întreaga activitate din 
departament; propune facultăţilor înfiinţarea sau desfi-
inţarea de programe de studii; înfiinţează centre şi labo-
ratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversi-
tare şi extensii universitare; elaborează şi propune spre 
aprobare statele de funcţii;  elaborează şi avizează planu-
rile de învăţământ; propune criteriile şi standardele pen-
tru evaluarea periodică a personalului didactic şi de cer-
cetare.

Directorul de departament răspunde de planurile de în-
văţământ, statele de funcţii;  managementul cercetării şi 
al calităţii;  managementul financiar al departamentului; 
selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, mo-
tivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale 
personalului din departament.
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Funcţiile de conducere

rector

Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA

Scurtă prezentare: 
 ▶ Absolvent al Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de 
Electrotehnică, specializarea Electronică şi telecomu-
nicaţii 

 ▶ Doctor în specialitatea Componente, dispozitive şi cir-
cuite electronice

 ▶ Conducător de doctorat în domeniul Electronică şi Te-
lecomunicaţii 

 ▶ Expert evaluator CNCSIS
 ▶ Director sau responsabil a peste 10 proiecte de cercetare 
cu finanţare naţională sau europeană

 ▶ Director sau responsabil a peste 10 contracte de cerceta-
re în mediul privat

 ▶ Experienţă didactică şi ştiinţifică de 22 de ani în USV
 ▶ Experienţă managerială anterioară: şef de catedră, di-
rector de proiect. 

Atribuţii: realizează conduce-
rea executivă şi este ordonatorul 
de credite al universităţii; reali-
zează managementul şi condu-
cerea operativă a universităţii pe 
baza contractului de manage-
ment; conduce consiliul de ad-
ministraţie; convoacă Senatul 
universitar în şedinţe; organi-
zează concursurile pentru ocu-
parea posturilor didactice şi de 
cercetare; răspunde de buna ges-
tionare a patrimoniului şi de corecta gestiune financia-
ră ale Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava; emite, 
în scris, decizii privind angajarea, sancţionarea, modifi-
carea şi încetarea raporturilor de muncă ale angajaţilor; 
exercită alte atribuţii conform Cartei USV. 

 valentin@eed.usv.ro

Prorector

activitatea didactică şi asigurarea calității

Prof. univ. dr. Mircea DIACONU

Scurtă prezentare: 
 ▶ Absolvent al Facultăţii de Filologie, Universitatea „Şte-
fan cel Mare” din Suceava, specializarea Română – 
Franceză

 ▶ Doctor în Ştiinţe filologice
 ▶ Conducător de doctorat în domeniul Filologie
 ▶ Cursuri de perfecţionare, Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca

 ▶ Definitivat în învăţământul preuniversitar, Universita-
tea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

 ▶ Membru în comisia de experţi permanenţi A.R.A.C.I.S., 
domeniul Ştiinţe umaniste şi teologie

 ▶ Expert evaluator CNCSIS
 ▶ Membru al Uniunii Scriitorilor din România
 ▶ Membru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România
 ▶ Experienţă managerială anterioară: decan, prodecan.

Atribuţii: organizarea concursului de admitere, plani-
ficarea operativă, organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţii didactice; coordonarea autorizării şi acredită-
rii academice a programelor de studii şi acreditarea/au-
torizarea instituţională; propune politici curriculare şi de 
programe analitice; asigură stabilirea reperelor de coope-
rare internă şi internaţională în procesul de învăţământ; 
asigură prin facultățile interesate coordonarea perfecţio-
nării personalului didactic din învăţământul preuniver-
sitar şi colaborarea cu instituțiile 
din mediul preuniversitar; exer-
cită alte atribuţii conform Car-
tei USV.

 mircea.diaconu@usv.ro
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Prorector

activitatea ştiințifică

Prof. univ. dr. ing. Mihai DIMIAN

Scurtă prezentare:
 ▶ Absolvent al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi – Facultatea de Fizică şi Facultatea de Matematica

 ▶ Master în Sisteme Dinamice şi Mecanică Teoretică
 ▶ Studii doctorale în inginerie electrică /electronică la 
Universitatea Maryland, College Park, SUA

 ▶ Studii postdoctorale în modelarea multi-scale, Institutul 
Max Planck, Leipzig, Germania

 ▶ Premiul III – Cercetătorul Român al Anului, Fundaţia 
Dinu Patriciu, România (2009) 

 ▶ Premiul pentru Serviciul Academic - Departamentul de 
Inginerie Electrică şi a Calculatoarelor, Universitatea 
Howard, Washington DC, SUA

 ▶ Profesorul Anului - Consiliul Studenţilor din Facultatea 
de Inginerie, Arhitectură şi Ştiinţa Calculatoarelor, Uni-
versitatea Howard, Washington DC, SUA (2008)

 ▶ Cercetător asistent Distins - Departamentul de In-
ginerie Electrică şi a Calculatoarelor, Universitatea 
Maryland, College Park, SUA

 ▶ Experienţă managerială anterioară: director de depar-
tament.

Atribuţii: coordonează activita-
tea de cercetare ştiinţifică şi teh-
nologică în universitate; coordo-
nează elaborarea strategiei şi a 
politicilor de cercetare, dezvolta-
re şi inovare a universităţii; coor-
donează activitatea de raportare 
a indicatorilor de calitate ai insti-
tuţiei, avizează şi monitorizează 
organizarea manifestărilor şti-
inţifice; răspunde de întocmirea 
planului anual al manifestări-
lor ştiinţifice ale universităţii; asigură stabilirea repere-
lor de cooperare internă şi internaţională în activitatea 
de cercetare ştiinţifică; elaborează standardele specifice 
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare; avi-
zează dosarele depuse în vederea ocupării posturilor di-
dactice şi de cercetare din punctul de vedere al activității 
ştiințifice; alte atribuţii conform Cartei USV.

 dimian@eed.usv.ro

Prorector

Baza materială şi probleme studenţeşti 

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Scurtă prezentare:
 ▶ Absolvent al Academiei de Studii Economice, Bucu-
reşti - Facultatea de Planificare şi Cibernetică Eco-
nomică, specializarea Planificare şi Cibernetică Eco-
nomică

 ▶ Doctor în Management, specializarea Eficienţa Eco-
nomică a Investiţiilor

 ▶ Conducător de doctorat în domeniul Economie
 ▶ Studii postdoctorale - Institutul de Studii Avansate 
New Europe College, Bucureşti 

 ▶ Curs postuniversitar de perfecţionare - Management 
universitar, Academia de Studii Economice, Bucu-
reşti 

 ▶ Bursă postdoctorală Fulbright, Assessing, Managing 
and Financing Extreme Events. Natural Hazard and 
Terrorism, cercetare postdoctorală Fulbright, Eliza-
bethtown College of Pennsylvania 

 ▶ Cercetător ştiinţific asociat – Institutul de Economie 
Naţională, Academia Română

 ▶ Director/manager de proiect a 5 proiecte de cerceta-
re cu finanţare naţională şi a 3 proiecte cu finanţare 
europeană

 ▶ Expert evaluator ARACIS, CNCSIS, CEEX, PN II
 ▶ Experienţă managerială anterioară: prodecan, şef 
de catedră.

Atribuţii: asigură dezvoltarea şi întreținerea în bune 
condiții, prin compartimente de resort, a spaţiilor de în-
văţământ şi a patrimoniului imobiliar; coordonează ac-
tivitatea de colaborare cu mediul privat şi dezvoltarea 
universității prin parteneriate publice-private; stabileşte 
politici în domeniul investițiilor, reparaţiilor, întreţine-
rii şi urmăreşte aplicarea lor; efectuează managementul 
activităților pentru asigurarea 
diferitelor categorii de burse, 
ajutoare materiale, tabere stu-
denţeşti; avizează şi monitori-
zează activităţile şi manifestări-
le cultural-artistice şi sportive în 
mediul studenţesc; asigură func-
ţionarea la standarde superioa-
re a serviciilor de profil oferite 
studenţilor: restaurant, cămine, 
spaţii de învăţământ; alte atribu-
ţii conform Cartei USV.

 gabrielap@seap.usv.ro
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Prorector

imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi 
dezvoltare europeană

Prof. univ. dr. Ştefan PURICI

Scurtă prezentare:
 ▶  Absolvent al Universităţii de Stat din Cernăuţi, Fa-
cultatea de Istorie

 ▶  Doctor în Istorie
 ▶  Absolvent al cursului Tehnologia Învăţământului 
Deschis la Distanţă, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi 

 ▶  Expert evaluator ARACIS, CNCSIS şi CEEX
 ▶  Director a 8 proiecte de cercetare cu finanţare naţio-
nală şi europeană

 ▶  Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România
 ▶  Membru al Asociaţiei CLIOHNET/CLIOHRESNET 
– Asociaţia europeană pentru valorizarea perspecti-
vei istorice în cultura şi cercetarea europeană

 ▶  Diploma Ministerului Culturii, Consiliului Judeţean 
Suceava şi Prefecturii Judeţului Suceava pentru cer-
cetările în domeniul istoriei Bucovinei

 ▶  Diploma de Excelenţă a Consulatului General al Ro-
mâniei la Cernăuţi pentru merite deosebite în pro-
movarea culturii şi spiritualităţii româneşti peste ho-
tarele ţării

 ▶  Experienţă managerială anterioară: decan, şef de ca-
tedră, secretar ştiinţific facultate, responsabil ID pe 
facultate.

Atribuţii: coordonează activită-
ţile de relaţii cu publicul, de co-
municare şi promovare a ima-
ginii universității, dezvoltare de 
parteneriate cu instituţii din ţară 
şi din străinătate; coordonează 
activitatea de raportare pentru 
evaluările internaţionale ale uni-
versităţii, programele internaţio-
nale de schimb universitar, acti-
vităţile de promovare a valorilor 
şi tradiţiilor culturii şi civilizaţi-
ei din Bucovina; sprijină acţiunile Asociaţiei ALUMNI 
USV; propune afilieri la organisme şi organizaţii interne 
şi internaţionale; coordonează activităţile de consolidare 
a legăturilor cu românii de dincolo de graniţă, în special 
din Ucraina şi Republica Moldova; exercită alte atribuţii 
conform Cartei USV.

 stefanp@atlas.usv.ro

direCtor general administrativ

Ing. Cătălin VELICU

Scurtă prezentare: 
 ▶  Absolvent al Universităţii „Gheorghe  Asachi”  din Iaşi 
-  Facultatea de Mecanică - Secţia Tehnologia Construc-
ţiilor de Maşini 

 ▶  Studii postuniversitare în Managementul  Relaţiilor cu 
Clienţii şi Cumpărătorii (BZT 656) şi The Effective Ma-
nager (BZT 784) – The Open University Business School

 ▶  Studii postuniversitare în Evaluarea economică şi finan-
ciară a întreprinderilor - C.E.C.C.A.R.- BUCUREŞTI

 ▶  Expert în achiziţii publice – Expert Audit Group
 ▶  Cursuri de specializare în Managementul Resurselor 
Umane – Ceprohart Brăila, Asigurarea Calităţii – Aso-
ciaţia Română pentru Calitate, Bucureşti, Manager de 
proiect – OK Service Corporation, Simulator de plan 
antreprenorial TOPSIM - Fundaţia Hans Seidel şi Insti-
tutul Român de Management

 ▶  Experienţă managerială anterioară: şef de secţie, direc-
tor tehnic, director comercial, director de zonă.

Atribuţii: conduce structura administrativă a universită-
ţii pe baza hotărârilor Senatului, ale Consiliului de admi-
nistraţie şi deciziilor rectorului; coordonează activitatea 
de achiziţii şi investiţii, pune în practică politica univer-
sităţii în domeniile finanţe, bu-
get, gestiunii personalului şi pa-
trimoniului; propune conducerii 
universităţii acţiuni pentru obţi-
nerea de resurse suplimentare de 
finanţare; exercită alte atribuţii 
conform Cartei USV.

 catalin.velicu@usv.ro

Funcţiile de conducere
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direCtor eConomiC şi resurse umane

Ec. Elena BALAN

Scurtă prezentare: 
 ▶ Absolvent al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi – Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Fi-
nanţe-Contabilitate

 ▶ Studii postuniversitare în Contabilitate - Tehnici şi me-
tode în contabilitate şi calculaţia costurilor,  Academia 
de Studii Economice, Bucureşti

 ▶ Studii postuniversitare în Management, programul 
MBA la The Open University Business School, CODECS 
România

 ▶ Expert contabil – membru a asociaţiei profesionale  
C. E. C. C. A. R.  

 ▶ Expert evaluator – membru a asociaţiei profesionale  
A. N. E. V. A. R.

 ▶ Experienţă managerială anterioară: şef compartiment, 
administrator financiar, director economic.

Atribuţii: construirea şi gestionarea Bugetului de veni-
turi şi cheltuieli conform prevederilor legale, pe surse de 
finanţare, precum şi a gestionării cahs-flow-ului; anga-
jarea şi  utilizarea creditelor bu-
getare potrivit prevederilor lega-
le şi în limita bugetului apobat; 
gestionarea actelor legate de an-
gajarea şi salarizarea personalu-
lui, conform prevederilor legale; 
organizarea inventarierii anua-
le; întocmirea în termenul legal a 
Situaţiilor financiare anuale/tri-
mestriale şi a execuţiei bugetare; 
asigură conducerea serviciului 
contabilitate.

 ebalan@usv.ro

Anunţuri

concurS

Concurs pentru postul de Director al Consiliului Studi-
ilor Universitare de Doctorat. USV anunţă scoaterea la 
concurs a postului de DIRECTOR al Consiliului Studi-
ilor Universitare de Doctorat. Concursul  va avea loc în 
data de 22.06.2012, ora 11.00, la Rectoratul USV. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute prin email rectorat@
usv.ro şi telefon 0230 520081. 

Concurs pentru desemnarea decanilor facutăţilor. Can-
didaturile pot fi depuse în perioada 09-19.04.2012 la Re-
gistratura USV, cam. 135. 

legislaţie 

Ordin nr. 3666 din 30/03/2012 privind aprobarea Codu-
lui drepturilor şi obligaţiilor studentului. Intrare în vi-
goare: 04/04/2012.

Ordin nr. 3579 din 21/03/2012 privind modificarea Nor-
melor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a 
anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţă-
mânt superior din România, aprobate prin Ordinul mi-
nistrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5.436/2011. Intrare în vigoare: 06/04/2012.

Ordin nr. 3504 din 12/03/2012 privind aprobarea Re-
gulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Univer-
sitare în vederea validării tezelor de doctorat. Intrare în 
vigoare: 04/04/2012.

dezBatere PuBliCă 

Vă invităm să accesaţi documentele aflate în dezbatere 
publică la adresa: www.usv.ro/calitate/dezbatere.php .
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Noutăţi
Structura anului univerSitar 2012 – 2013

Structura anului universitar 2012 – 2013 şi perioadele de concediu pentru personalul didactic,  conform Hotărârii Nr. 
53 din data de 10 aprilie 2012 a Senatului USV:

ACTIVITATEA PERIOADA

Semestrul I 01.10.2012-23.12.2012

14.01.2013-27.01.2013

Vacanţa iarnă 24.12.2012-13.01.2013

Sesiunea I - iarnă 28.01.2013-17.02.2013

Vacanţa 18.02.2013-24.02.2013

Sesiune restanţe 1 25.02.2013-03.03.2013

ACTIVITATEA PERIOADA

Semestrul II 04.03.2013-05.05.2013

13.05.2013-16.06.2013

Vacanţa Paşte 06.05.2013-12.05.2013

Sesiune II - vară 17.06.2013-07.07.2013

Sesiune restanţe II 08.07.2013-14.07.2013*

*) Sesiunea poate fi reprogramată, funcţie de decizia Con-
siliului facultăţii, fără a se suprapune peste perioada de 
concediu de odihnă.
Structura cadru se completează cu structurile facultăţilor, în 
detaliu, pentru anii terminali, perioadele de practică şi peri-
oadele de restanţe, având în vedere că planurile de învăţă-
mânt  prevăd număr de săptămâni diferit la anii terminali.
Perioadele de concediu pentru personalul didactic sunt 
următoarele:
24.12.2012 - 13.01.2013 11 zile lucrătoare
18.02.2013 - 24.02.2013   5 zile lucrătoare
06.05.2013 - 12.05.2013   4 zile lucrătoare
01.08.2013 - 04.09.2013 25 zile lucrătoare
Total: 45 zile lucrătoare

În cazuri bine întemeiate, pe baza unei cereri adresate 
rectorului, vizată de directorul de departament şi decan, 
perioadele de concediu pot fi modificate. În anul univer-
sitar 2012-2013 fiecare cadru didactic va avea prevăzut în 
fişa postului un număr de 1672 de ore.

Hotărârile senatului usv

H.S. nr. 47/10.04.2012 privind aprobarea Proiectului de 
buget şi a Metodologiei de stabilire a tarifelor la plata cu 
ora.
H.S. nr. 50 /10.04.2012 privind aprobarea regulamentu-
lui propriu privind organizarea şi desfăşurarea exame-
nului de admitere în ciclurile de studii universitare de li-
cenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 
2012 – 2013.
H.S. nr. 52 /10.04.2012 privind numirea preşedinţilor 
comisiilor de specialitate ale Senatului:
•	 Prof. univ. dr. ing. Alin POTORAC – Comisia pen-

tru Strategii şi Controlul Activităţii Consiliului de 
Administraţie.

•	 Conf. univ. dr. ing. Constantin FILOTE  - Comisia 

pentru Activitatea Didactică, Asigurarea Calităţii şi 
Dezvoltare Academică.

•	 Prof. dr. ing. Ilie MUSCĂ -  Comisia pentru activita-
tea de cercetare şi manifestări ştiinţifice.

•	 Conf. univ. dr. ing. Ovidiu IACOBESCU - Comisia 
pentru probleme studenţeşti, administrarea şi dez-
voltarea resurselor umane şi a patrimoniului.

•	 Conf. univ. dr. Mariana BOCA - Comisia pentru 
imaginea universităţii şi cooperare internaţională.

Pagina web hotărâri de Senat USV:

http://bit.ly/KpTQ0B

evenimente mai 2012

03 – 05.05.2012 Expoziţia de fotografie „Coloana fără 
sfârşit – Istoria unui simbol naţional” 
06 – 18.05.2012 Concurs studenţesc Profesia contabilă - 
o carieră de succes - Ediţia a IV-a pe tema Profesia conta-
bilă şi globalizarea. 
07 – 18.05.2012 Curs intensiv Erasmus IP - Innovation 
în Nature Based Tourism Services – INNO NATOUR, 
www.innonatour.usv.ro 
08.05.2012 Workshop Succesul nu este întâmplător 
08.05.2012 – 07.06.2012 „Serile Studenţeşti USV” 
09.05.2012 Dezbaterea „9 mai – Zi a controverselor is-
torice”. 
13 – 20.05.2012 Concursul Internaţional Studenţesc de 
Calculatoare „HARD & SOFT”, ediţia a 19-a 
www.hardandsoft.ro
14 – 18.05.2012 Săptămâna Erasmus www.relint.usv.ro
14 – 18.05.2012 „Zilele şi Nopţile Studenţeşti”
21 – 24.05.2012 International Workshop on Multi-Rate 
Processes and Hysteresis

www.murphys.usv.ro
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Cultură şi sport

În anul 2002 prin înfiinţarea C.S. Universitatea Suceava 
s-a creat un mediu propice pentru performanţă sporti-
vă. Ulterior, în 2005, sub tutela Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, s-a înfiinţat Clubul Sportiv Uni-
versitatea din Suceava, de drept public, în cadrul căruia 
funcţionează trei secţii: atletism, handbal, volei.

direCtor teHniC
Conf. univ. dr.  Petru Ghervan 

Decan al Facultăţii de Educaţie 
Fizică şi Sport

 ▶ 2007 – antrenor secund al 
Lotului Naţional de Handbal 
Masculin al României 

 ▶ 2009 – antrenor secund 
al  echipei naţionale a Români-
ei, participantă la Campionatul 
Mondial din Croaţia (locul XVI)

 ▶ 2008 - 2009 - antrenor se-
cund al  echipei naţionale a Ro-

mâniei, participantă la preliminariile Campionatului 
European.

 ▶ 2009 – antrenor principal al echipei naţionale de seniori 
a României.

 ▶ Director tehnic al Federaţiei Române de Handbal – din 
01.03.2012.

 petrug@usv.ro

antrenor
Leonard Bibirig
Palmaresul său ca handbalist 
este unul impresionant: 

 ▶ 3 titluri de campion national
 ▶ 3 cupe ale României
 ▶ peste 90 de meciuri jucate 

pentru naţionala de handbal a 
României 

 ▶ timp de 5 ani a fost căpitanul 
naţionalei de handbal a 
României.

HandBal 

Echipa liga naţională :
Portari: Andrei Iulian, Şelaru George
Coordonatori: Amihaesi Silvian, Bursuc Cristian, Chiruţ 
Adrian
Interi: Acatrinei Florin, Besarab Sergii (Ukr), Cântec 
Georgică, Ţuţu Mădălin, Ţigănaşu Cosmin
Extreme: Gavriloaia Răzvan, Mitrea Adi, Pancu Mihuţ, 
Petrea Alin, Roşu Alin
Pivoţi: Schroeder Eric (Lux), Şoldănescu Bogdan
Antrenor: Bibirig Leonard
Director tehnic: conf.univ.dr. Ghervan Petru

Palmares :
2010/2011 LOCUL  3 Liga Naţională de HANDBAL
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 – Liga Naţională
2005/2006 – Divizia A, promovare în Liga Naţională
2006/2007 – Locul IX, Liga Naţională
2007/2008 – Locul V, Liga Naţională
2008/2009 – Locul V, Liga Naţională
2009/2010 – Locul VI, Liga Naţională

arte marţiale

Secţia de arte marţiale a Clubului Sportiv UNIVERSI-
TATEA Suceava a luat fiinţă în anul 2002, odată cu înfi-
inţarea acestuia.  
Activitatea membrilor legitimaţi este condusă de instruc-
torul Sorin Nedelcu-4 DAN şi Liviu Bucaciuc-1 DAN, 
atestaţi de către Federaţia Română de Karate şi W.K.F. 
(World Karate Federation).  
Luna aprilie 2012 a constituit pentru Secţia de arte mar-
ţiale /karate o confirmare a eforturilor de deschidere spre 
sportivii  omologi din Ucraina. 
În turneul internaţional de karate de la Cernăuţi, Secţia 
de arte marţiale suceveană a antrenat şi alti sportivi din 
România (Botoşani), care au obţinut rezultate spectacu-
loase şi au contribuit semnificativ la promovarea unei 
bune imagini a karate-ului din România.
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aikido 

Asociaţia Aiki Dojo în 
parteneriat cu USV
asoCiaţia  aiki doJo

Vaslui Str. Ştefan ce Mare bl. 415, 
sc. B, ap.4, jud. Vaslui
Secţia Botoşani Str. I.C. Brătia-
nu, nr. 18, jud. Botoşani
Secţia Suceava Str. Universităţii, 
nr. 13, jud. Suceava
AIKI DOJO este o organizaţie 

nonguvernamentală, având drept principal scop prac-
ticarea artelor marţiale AIKIDO şi KATORI SHINTO 
RYU.

Deschiderea oficială a secţiei AIKI DOJO Suceava, din 
cadrul  Fundaţiei Române de Aikido Aikikai România, a 
avut loc pe data de 4 martie 2010 în foaierul Auditorium-
ului  „Joseph Schmidt” al USV. Ca urmare a Protocolu-
lui de colaborare încheiat la data de 04.06.2010 între USV, 
Fundaţia Română de Aikido Aikikai, Centrul de Artă şi 

Cultură Japoneză şi Asociaţia Aiki Dojo, s-au înscris pri-
mii elevi:  studenţi, cadre didactice ori copii ai acestora.  
Prin contactele stabilite în cadrul organizaţiilor similare 
din ţară şi străinătate, precum şi prin contactele iniţiate 
şi dezvoltate în mediul academic, organizaţia a adus plus-
valoare zonei de nord-est a României prin calitatea pre-
gătirii membrilor asociaţiei.

Asociaţia AIKI DOJO îşi propune în anul 2012 organi-
zarea a două stagii naţionale Aikido în perioadele 02-04 
martie 2012 şi 02-04 noiembrie 2012, precum şi un stagiu 
internaţional Katori Shinto Ryu în luna iunie 2012. Pro-
fitând de numărul ridicat de participanţi estimat, de in-
teresul mediatic local şi naţional, asociaţia va contribui la 
promovarea mediatică a USV.

Paul Dicu - maratonist, scafandru şi antrenor de Aikijit-
su, Takeda Ryu şi Katori Shinto Ryu - este singurul ro-
mân care a participat la Maratonul Nisipurilor, ediţia 27, 

una dintre cele mai dificile curse de anduranţă atletică : 
246,5 kilometri prin nisipul deşertului Saharei, în 6 eta-
pe.
53 de ore şi 25 de minute a fost timpul cu care Dicu a în-
cheiat maratonul.
81,5 kilometri a avut cea mai lungă etapă de anul acesta. 

www.usv.ro/aikido

arcanul-uSv 

Asociaţia Cultural-Educativă Arcanul-USV organizează 
şi desfăşoară activităţi cultural-artistice şi sportive la ni-
vel intern şi internaţional prin intermediul Ansamblului 
Artistic Studenţesc „ARCANUL-USV” .
În cadrul Ansamblului activează formaţia de dansuri po-
pulare, orchestra proprie, soliştii vocali, formaţia de mu-
zică uşoară şi un grup vocal. În decursul anilor, aici s-au 
dezvoltat artistic mai multe generaţii de studenţi şi elevi 
talentaţi, aceştia fiind mesagerii tradiţiilor şi culturii ro-
mâneşti pe scene din Austria, Cipru, Franţa, Germania, 
Grecia, Italia, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, 
Turcia, Ucraina, Ungaria. 
Coordonator:  Şef lucrări dr. ing. Sorin POHOAŢĂ.

www.arcanul.ro

Activităţi:
 ▶ Filmări pentru emisiunea „Dor de cântec” difuzată la 
postul regional Bucovina TV, realizator Nicoleta GHIA-
ŢĂ, producător Marcel PITICARI, Suceava, 18 martie 
2012

 ▶ Filmări pentru emisiuni de folclor difuzate la postul na-
ţional ETNO TV, realizator Silvia SEMENIUC, Pensi-
unea „Poiana Izvoarelor”, Poiana Negri, jud. Suceava, 
1 aprilie 2012.
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