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În perioada 13-20 mai 2012, la Facultatea de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 
din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava s-a desfăşurat a 19-a ediţie a 
Concursului Internaţional Anual Studenţesc 
de Calculatoare HARD & SOFT - Suceava 
2012.
Adresat studenţilor seniori din domeniile 
calculatoare, electronică şi automatică,  con-

cursul îşi propune să 
testeze competenţele 
tehnice hardware şi 
software şi compe-
tenţele de relaţionare 
socială ale viitorilor 
ingineri. Pe parcur-
sul a 5 zile, echipe 
formate din câte 4 
studenţi au avut de 
rezolvat sarcini cu 
un grad ridicat de 
complexitate, care 
au necesitat cunoş-
tinţe avansate din 
domeniile ingineria 

sistemelor, ştiinţa calculatoarelor şi ingine-
rie electronică, referitoare la proiectarea sis-
temelor electronice, interfaţare, programare, 
utilizarea mediilor de dezvoltare software şi 
hardware, testare şi documentare,  şi nu nu-
mai. 
 Pe parcursul celor 19 ani trecuţi de la 
prima ediţie, Concursul Hard&Soft a deve-
nit o competiţie internaţională respectabi-
lă, ocupând un loc privilegiat în programe-
le manifestărilor studenţeşti europene. De-a 
lungul timpului echipe din principalele cen-
tre universitare din România alături de re-
prezentanţi ai mai multor universităţi parte-
nere din Europa s-au confruntat, la Suceava, 
cu provocări tehnice spectaculoase. Ediţia 
din 2012 a reunit 12 echipe din:  Universi-
tatea Politehnica din Bucureşti, Universi-
tatea Naţională din Cernăuţi, Universitatea 
Tehnică a Moldovei din Chişinau – 2 echi-
pe, Universitatea Tehnică din  Iaşi – 2 echi-
pe, Universitatea din Novi Sad, Universita-
tea „Ştefan cel Mare” din Suceava – 2 echipe, 
Universitatea Politehnica din Timişoara – 2 
echipe. 
Juriul concursului a fost format din Timothy 
HALL – preşedinte, Pat COMAN şi Ciaran 

MacNAMEE – membri, toţi de la Universi-
tatea din Limerick, Ireland.
 Tema concursului – OLLA On-Line 
LAboratory - a fost stabilită de juriu şi a pre-
supus construirea unui laborator on-line, cu 
aces de la distanţă printr-un mediu Moodle, 
folosind microcontrolerul Mbed, oferit de 
organizatori.

 Pentru 100 de puncte concurenţii tre-
buiau să ducă la bun sfârşit cerinţele juriului, 
respectiv:

 ▶ montajul experimental trebuia să fie con-
trolat de către microcontrolerul Mbed, cu 
cât mai redusă intervenţie din partea omu-
lui sau chiar fără intervenţia umană;

 ▶ interfaţa utilizată să fie realizată prin inter-
mediul mediului Moodle LMS;

 ▶ să fie utilizate comunicaţii Wireless sau 
mobile;

 ▶ designul, atât hardware cât şi software, să 
fie ieftin, uşor de pregătit şi de întreţinut, să 
fie uşor de extins cu alte experimente;

 ▶ să fie utilizate doar echipamente şi compo-
nente oferite/ aprobate de organizatori.

În urma jurizării care a avut loc vineri, 18 
mai 2012, a fost stabilit podiumul de exce-
lenţă:

Locul 1 - Suceava 1
Locul 2 – Timişoara 1
Locul 3 – Bucureşti

Prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Hard & Soft 2012
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Luna planificării carierei la 
Centrul de Consiliere şi Ori-
entare în Carieră - un training 
adresat studenţilor interesaţi să se 
cunoască mai bine şi să-şi traseze 
direcţii de acţiune pe plan profe-
sional. Specialiştii CCOC, psiho-
logi în domeniul organizaţional,  
au acordat asistenţă studenţilor 
pentru proiecţia unui traseu pro-
fesional de succes. Cariera este pre-
cum jocul de şah. Trebuie gândită 

cu câteva mişcări înainte! În peri-
oada 1-15 mai a avut loc promo-
varea evenimentului prin afişe şi 
pagina facebook, prin implicarea 
studenţilor reprezentanţi şi a radio 
USV. S-au înscris 30 de studenţi 
de la FIG, FIESC, FSEAP şi FIM 
care, în a doua jumatate a lunii, au 
participat la sesiunile de training; 
studenţii au optat pentru două 
date de debut, în funcţie de orarul 
lor şi au participat la trei întâlniri 

a câte trei ore structurate astfel: 
Autocunoaştere în vederea planifi-
cării carierei, Explorarea traseelor 
educaționale, profesionale şi decizia 
de carieră, Marketing şi promova-
re personală. Coordonatorii eve-
nimentului au fost conf. univ. dr. 
Carmen Cornelia BALAN, psi-
holog Liliana BUJOR şi psiholog 
Diana TEODORESCU.

I.L. Caragiale. Fatalitatea iro-
nică de Mircea A. Diaconu.  
Cartea a apărut la editura Car-
tea Românească. „Criticul găseşte 
semnificații nebănuite în texte 
puțin cunoscute şi practic nicioda-
tă comentate pînă acum. «Moder-
nizarea» lui Caragiale se face şi prin 
racordarea la un Ion Barbu, dar şi 

la Foarta, Dimov sau Brumaru. 
Ireproşabilă, prin precizie şi acuita-
te, este radiografia «moftului». Inci-
tantă şi, în egală măsură, pasionan-
tă, cartea lui Mircea A. Diaconu 
se înscrie printre exegezele de prim 
rang ale operei lui Caragiale” (Al. 
Calinescu).

Expoziţia de fotografie „Co-
loana fără sfârşit – Istoria unui 
simbol naţional” - fotografii ine-
dite din timpul montării Coloanei 
brâncuşiene de la Târgu Jiu şi lan-
sare de carte : „Aşa grăit-a Brân-

cuşi” de Sorana Georgescu - Gor-
jan. Evenimentul face parte din 
seria de manifestări culturale de-
dicate promovării operei lui Con-
stantin Brâncuşi în ţară şi în lume 
şi este organizat de Centrul Mu-

nicipal de Cultură „Constantin 
Brâncuşi” din Târgul Jiu, în cola-
borare cu USV şi Muzeul Litera-
turii Române din Iaşi.

Sesiunea Naţională de Comu-
nicări Ştiinţifice Studenţeşti, 
ediţia a VI-a organizată de Fa-
cultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport. Din comisia de evalua-
re au făcut parte cadre didactice 
din facultate şi de la Universita-

tea „Vasile Alecsandri” din Ba-
cău. A fost realizat un clasament 
pe următoarele secţiuni: Educa-
ţie fizică şi sportivă, Sport  şi per-
formanţă, Kinetoterapie. S-au 
acordat diplome pentru prime-
le 3 locuri la fiecare secţiune, re-

spectiv diplome de participare 
pentru studenţii care au prezen-
tat articole la sesiune. Au parti-
cipat 24 de studenţi din cadrul 
FEFS şi din ţară. 

Mai 2012

1-31 Mai 2012

3-5 Mai 2012

3 Mai 2012

Evenimente
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Premiul special la Concursul 
de Microcontrolere şi Aplicaţii, 
Iaşi 2012. USV, prin Facultatea 
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor, a participat cu 
o echipă la cea de-a treia ediţie a 
Concursului de Microcontrolere 
şi aplicaţii „Mihail Konteschwel-
ler”, organizat de Facultatea de 
Electronică din cadrul Univer-
sităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi. 
Echipa s-a clasat pe locul 4, la o 
mică diferenţă de cea clasată pe 

locul 3, obţinând media 9.00, 
faţă de media 9.14 a celor clasaţi 
pe locul imediat superior. Con-
cursul a fost jurizat şi de repre-
zentanţii firmelor Continental, 
INFINEON, MICROCHIP, Sili-
con Service, care au oferit şi pre-
mii celor mai bine clasaţi. Echi-
pa USV a obţinut şi unul dintre 
cele 3 premii speciale oferite de 
firma Continental Automotive 
Iaşi: diplomă, premiu şi invitaţia 
de a lucra o zi într-un comparti-

ment ales de firmă în Iaşi. Com-
ponenţa echipei USV-FIESC: 1. 
Gheorghe AMARIEI, student 
anul II, Electronică Aplicată, 
2. Marian PÎNZARIU, student 
anul III, Calculatoare,  3. Sergiu 
GIRNET, student anul II, Calcu-
latoare.  4. Petru TOFANESCU, 
student anul II, Electronică. Ad-
viser: Conf. univ. dr. ing. Con-
stantin Filote.

Concurs studenţesc „Profesia 
contabilă - o carieră de succes” 

- Ediţia a IV-a, organizat de Fa-
cultatea de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică pe tema 
Profesia contabilă şi globalizarea. 

Curs intensiv Erasmus IP - Inno-
vation in Nature Based Tourism 
Services – INNO NATOUR, fi-
nanţat de Uniunea Europeană 
prin Lifelong Learning Program-
me. La acest curs au participat 24 
de studenţi din 6 ţări: Finlanda, 

Austria, Italia, Slovacia, Bulgaria 
şi România, precum şi profesori şi 
experţi din aceleaşi ţări.

 www.innonatour.usv.ro

Facultatea de Ştiințe Economi-
ce şi Administrație Publică a or-
ganizat un Workshop cu tema 
Succesul nu este întâmplător. In-
vitatul special a fost Dan Pasca-
riu - preşedintele Consiliului de 
administrație al Băncii UniCre-
dit Țiriac Bank, profesor asoci-

at al Institutului Bancar Român, 
fondator al Asociației Române 
a Băncilor şi membru al Clubu-
lui Bancherilor din Londra. Cu 
experiență în domeniu şi cu mai 
multe răspunsuri decât între-
bări, după cum l-au caracterizat 
organizatorii, Dan Pascariu le-a 

împărtăşit celor prezenți rețetele 
sale către calea succesului. 
Workshop-ul s-a desfăşurat într-
o metodă non-formală, fapt ce a 
stârnit interesul participanților.

Serile Studenţeşti. USV orga-
nizează concerte şi spectacole 
susţinute de studenţi, profesori 
şi invitaţi, prezentări şi proiec-
ţii de filme, prelegeri şi dezba-
teri publice. Manifestările au loc 
în fiecare seară între orele 19.30 
şi 21.30 în Grădina Englezească 

a USV (corp D), cu excepţia zi-
lelor de sâmbătă şi duminică. 
Obiectivele acestor manifestări 
sunt îmbunătăţirea calităţii vie-
ţii studenţeşti în campusul USV, 
intensificarea dialogului infor-
mal dintre profesori şi studenţi, 
precum şi dezvoltarea unui ca-
dru de cunoaştere şi colabora-
re între studenţii de la facultăţi 
diferite. Evenimentul este coor-
donat de prof. univ. dr. ing. Mi-
hai Dimian şi prof. univ. dr. ing. 
Adrian Graur, în colaborare cu 
studenţii reprezentanţi din USV, 
Departamentul de Comunica-
ţii şi Tehnologii Informaţionale 
şi Radio USV. Programul pri-
mei săptămâni a inclus: Concert 

de flaut susţinut Dinuţa Elena 
COSTACHE, laureată a nume-
roase concursuri naţionale şi in-
ternaţionale - elevă a Colegiului 
de Artă „Ciprian Porumbescu” 
din Suceava; prezentări şi dis-
cuţii cu studenţi laureaţi ai unor 
concursuri naţionale şi interna-

4 Mai 2012

6-18 Mai 2012

7-18 Mai 2012

8 Mai 2012

8 Mai - 7 Iunie 2012

continuare »



6  /  info USV  /  mai 2012

Întâlnirea studenţilor basara-
beni cu Consulul general al Re-
publicii Moldova la Iaşi, doam-
na Cezara GHEŢU. În cadrul 
întâlnirii s-au pus în discuţie di-
verse probleme organizatorice, 
sociale şi de integrare cu care se 
confruntă studenţii basarabeni 
veniţi la studii în România. Gru-
pul de Inițiativă al Românilor 
din Basarabia (GIRB) a organi-
zat şi o dezbatere pe tema „9 mai 
– Zi a controverselor istorice”. 
La acest eveniment au participat 
studenţi de la Facultăţile de Isto-

rie şi Geografie şi Ştiinţe Econo-
mice şi Administraţie Publică. 
Invitatul special a fost domnul 
Cezar CAILEAN, director de 
marketing al „Alexandria Libră-
rii”, domnul Vitalie PRISĂCA-
RU - preşedintele organizaţiei 
GIRB şi, din partea USV, dom-
nul prof. univ. dr. Ştefan PU-
RICI. Temele dezbaterii au fost 9 
mai - Ziua Europei, Ziua Victo-
riei (1945) şi Ziua Independenţei 
României (1877). 

În cadrul Proiectului „Impactul 
programelor europene asupra 
formării continue a cadrelor di-
dactice” derulat de Inspectoratul 
Şcolar judeţean Botoşani, USV a 
fost vizitată de o delegaţie de 12 
cadre didactice din învăţămân-
tul preuniversitar şi universitar 
din Suedia, Spania, Italia, Belgia, 
Franţa şi Turcia. Programul vi-
zitei a cuprins: o întâlnire şi dis-
cuţii cu Prorectorul cu imaginea 
universităţii, relaţii internaţiona-

le şi dezvoltare europeană, prof. 
univ. dr. Ştefan PURICI şi re-
prezentanţi ai Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, conf. univ. dr. Corne-
lia BALAN şi asist. univ. dr. Na-
dia SERDENCIUC, cu privire la 
programele oferite pentru for-
marea iniţială şi pentru perfec-
ţionarea cadrelor didactice, pre-
cum şi o vizită în Campusul I al 
USV. 

Prelegerea „Impresii de călăto-
rie din China”. Clubul de Studii 
Asiatice România-China şi dom-

nul dr. Ioan Iețcu, cunoscut reu-
matolog sucevean, au prezentat 
oportunitățile de a studia limba 

chineză în Suceava şi de a călători 
în China la Hubei University of 
Technology.

ţionale; prelegerea „Universul 
timpuriu” - Lector univ. dr. fiz. 
Cristian PÎRGHIE, Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Mecatroni-
că şi Management; prezentări şi 
dezbateri ale studenţilor din ca-
drul Cercului de Astronomie al 
USV; prezentare şi  proiecţie de 
film „La vie en rose” - Lector 
univ. dr. Olga OPREA-GANCE-
VICI, Facultatea de Litere şi Şti-
inţe ale Comunicării; concertul 
formației VUNK.  www.info.usv.ro/seri/

Festival de Film Chilian orga-
nizat de Colectivul de Spanio-
lă din cadrul Departamentului 
de Limba şi Literatura Română 

şi Ştiinţe ale Comunicării al Fa-
cultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Co-
municării din USV în colabora-
re cu Ambasada Republicii Chile 

în România şi Institutul Cervan-
tes din Bucureşti.

continuare »

10 Mai 2012

10 Mai 2012

10-11 Mai 2012

Evenimente

9 Mai 2012
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10-12 Mai 2012 La a 4-a editie a European Exhibi-
tion of Creativity and Innovation 
-  EUROINVENT 2012 Iasi, in-
venţiile USV au fost premiate cu 
2 premii speciale ale juriului in-
ternaţional, 9 medalii de aur, 11 
medalii de argint şi 6 medalii de 
bronz. 

1.Premiul special al juriului – Do-
rel CERNOMAZU 
2.Prize for the Woman Inventor: 
Violeta VASILACHE 
3.Medalie de aur - CERNO-
MAZU Dorel, GRAUR Adrian, 
MANDICI Leon  pentru inven-
ţia Electric motor with limited 
displacement 
4.Medalie de aur - Dorel CER-
NOMAZU, Adrian GRAUR, 
Leon MANDICI, Alecsandru SI-
MION, Iulian BACIU  pentru in-
venţia Adjustable power supply 
5.Medalie de aur - CERNO-
MAZU Dorel, MANDICI Leon, 
GRAUR Adrian et.al. pentru in-
venţia Thermobimetallic solar ac-
tuators 
6.Medalie de aur - Dorel CER-
NOMAZU, Laurentiu Dan MI-
LICI, Mariana Rodica MILICI, 
Ilie NITAN,  Cristina PRODAN, 
Mihai RAȚĂ, Gabriela RAȚĂ, 
Elena-Daniela OLARIU pentru 
invenţia Ultrasonic motors 
7.Medalie de aur - CERNO-
MAZU Dorel, MANDICI Leon, 
OLARIU Elena-Daniela pen-
tru invenţia Asynchronous motor 
with multiple rotor 
8.Medalie de aur - CERNO-
MAZU Dorel, MILICI Lauren-
tiu Dan, MILICI Mariana Rodi-
ca, NITAN Ilie, UNGUREANU 
Constantin, OLARIU Elena, 
RAȚĂ Mihai, ROMANIUC Ilie  
pentru invenţia Electromechani-
cal actuator with bellow.
9.Medalie de aur - JEDER Mi-
haela, OLARIU Elena, CRETU 
Niculina, et. al. pentru invenţia 
Stepper motor.  
10.Medalia de aur - Violeta VA-
SILACHE, Ion SANDU, Con-
stantin FILOTE, Andrei Victor 
SANDU pentru invenţia Method 
for uniform nickel electroplating 

on a cooper base. 
11.Medalia de aur - HAGIU Bog-
dan, SANDU Ion, VASILACHE 
Violeta, TURA Vasile, MAN-
GALAGIU Ionel, FILOTE Con-
stantin, SANDU Andrei Vic-
tor pentru invenţia Procedure for 
obtaining of oil nanodispersion 
with regenerative capacity.
12.Medalie de argint - CERNO-
MAZU Dorel, MANDICI Leon, 
GRAUR Adrian pentru invenţia  
Magnetostrictive vibromotor 
13.Medalie de argint - CERNO-
MAZU Dorel, GRAUR Adri-
an, UNGUREANU Constantin, 
NITAN Ilie et. al. pentru invenţia 
Thermomagnetic engine. 
14.Medalie de argint - Dorel 
CERNOMAZU, GRAUR Adri-
an, Alecsandru SIMION, Mihai 
RAȚĂ, IRIMIA Daniela et.al. 
pentru invenţia  Vibromotors. 
15.Medalie de argint - Nicolae 
SOREA; Dorel CERNOMAZU; 
Leon MANDICI et al. pentru in-
venţia Motor-generator group. 
16.Medalie de argint - Dorel 
CERNOMAZU, Laurențiu Dan 
MILICI, Mariana Rodica MI-
LICI, Ilie NITAN, Constantin 
UNGUREANU, Elena OLA-
RIU, Mihai RAȚĂ, Ilie ROMA-

NIUC pentru invenţia  Electro-
mechanical actuator with liquid.
17.Medalie de argint - Dorel 
CERNOMAZU, Laurentiu Dan 
MILICI, Mariana Rodica MI-
LICI, Ilie NITAN, Constantin  
UNGUREANU, Elena OLA-
RIU, Mihai RAȚĂ, Ilie RO-
MANIUC pentru invenția  Mi-

croelectrochemical pump with 
hydrogen.
18.Medalie de argint - Constan-
tin UNGUREANU,  Nicolae 
SOREA,  Mihaela Brânduşa NE-
GRU,  Iulian BACIU, Niculina 
CREȚU, Elena-Daniela OLA-
RIU, Mihaela GUGOAȘA, Do-

rel CERNOMAZU pentru in-
venţia  Flexible rotor. 
19.Medalie de argint - CERNO-
MAZU Dorel, MANDICI Leon, 
UNGUREANU Constantin et. 
al. pentru invenţia  Electric motor 
with reduced speed 
20.Medalie de argint - CERNO-
MAZU Dorel, OLARIU Elena-
Daniela pentru invenţia Trans-

former for the continuous voltage 
control under load.
21.Medalie de argint -  Constan-
tin FILOTE, Mihai-Cristian 
TIRON, Ilie MIRĂUȚĂ pen-
tru invenţia  Automated stacking 
system for paving stones on a 
stacking conveyor.  
22.Medalie de argint - Mariana 
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Emisiunea „Se întâmplă la USV”, 
Bucovina TV. Invitaţii acestei edi-
ţii au fost preşedinţii organizaţii-
lor studenţeşti din USV; Doamna 

María Eliana CUEVAS BERNA-
LES - Ambasadorul Statului Chi-
le în România; d-l prof. univ. dr. 
ing. Mihai DIMIAN - prorector, 

d-l conf. univ. dr. ing. Sergiu HO-
RODNIC - decanul Facultăţii de 
Silvicultură. 

Daniela MANU, Gheorghe CO-
HAL, Constantin FILOTE, Ni-
colae NACOIU pentru invenţia 
Apparatus for human vision study 
mechanism. 
23.Medalie de bronz - CERNO-
MAZU Dorel, MANDICI Leon, 
UNGUREANU Constantin et. 
al.  pentru invenţia Solar micro-
motor. 
24.Medalie de bronz - Ilie NI-
TAN, Ilie ROMANIUC, Cristi-
na DAVID, Elena-Daniela OLA-

RIU  et. al. pentru invenţia Time 
relay. 
25.Medalie de bronz - GEOR-
GESCU Dan, JEDER Mihae-
la, OLARIU Daniela pentru in-
venţia Electric motor with mobile 
coil. 
26.Medalie de bronz - IRI-
MIA Daniela,  BOBRIC Elena 
Crenguța; BUZDUGA Corneliu 
C., NEGRU Mihaela Brânduşa 
et. al.  pentru invenţia Method for 
study of the electromagnetic field 

problems. 
27.Medalie de bronz - Dorel 
CERNOMAZU; Leon MAN-
DICI; Elena Crenguța BOBRIC 
pentru invenţiile Electrostatic mi-
cromotors.  
28.Medalie de bronz - Calin 
CIUFUDEAN, Corneliu BUZ-
DUGA, Oana UNGUREANU 
pentru invenţia Domotic system 
for comfort and safety. 

 http://eudirect.ro/euroinvent/

Săptămâna Erasmus. Progra-
mul Erasmus a fost mediatizat 
prin acţiuni de distribuire de 
materiale informative, partici-
parea foştiilor studenţi Erasmus 
la serile studenţeşti unde aceştia 
au împărtăşit din experienţa lor, 
emisiuni Radio USV şi sesiuni 
de  instruire a viitorilor benefici-

ari de mobilităţi de studiu şi pla-
sament. Pentru anul universitar 
2012-2013 au fost selectaţi 84 de 
studenţi din cele trei niveluri de 
studiu. Cele mai solicitate des-
tinaţii au fost universităţile din 
Spania, Italia, Germania, Fran-
ţa, Belgia, Polonia, Portugalia 
şi Marea Britanie. Evenimentul 

a fost organizat şi coordonat de 
Departamentul de Relaţii Inter-
naţionale şi Programe Comuni-
tare – ing. Carmen Gabriela SO-
CIU şi asist. drd. Laura BLAJ.

 www.relint.usv.ro

14 Mai 2012

14 Mai 2012

14-18 Mai 2012

Evenimente

Facultatea de Inginerie Electrică şi 
Știinţa Calculatoarelor a organi-
zat a 19-a ediţie a Concursului In-
ternaţional Studenţesc de Calcu-
latoare HARD & SOFT. Juriul 
concursului a fost format din Ti-
mothy HALL, Universitatea din 
Limerick, Irlanda – preşedinte, 
Pat COMAN şi Ciaran MacNA-
MEE de la aceeaşi universitate, 
în calitate de membri. Concursul 

este iniţiat şi coordonat de prof. 
univ. dr. ing. Adrian GRAUR. 
Câştigătorii acestei ediţii au fost 
membrii echipei Suceava 1 a USV: 
Alexandru BOCA, Sorin-Simion 
BULCEAG, Leonte LEVINTA, 
Bogdan ROTARIU coordonaţi 
de prof.univ.dr.ing. Ștefan-Gheor-
ghe PENTIUC - decanul FIESC 
şi  asistent drd. ing. Alexandru 
LARIONESCU.

Concursul „Student pentru o 
zi” pentru liceenii clasei a XI-a. 
Liceenii au fost invitaţi să tră-
iască din nou o experienţă aca-
demică în universitate, într-un 
context competitiv. La concursul 
pentru clasa a XI-a au participat 
echipe de câte 3 elevi, maxim 20 
echipe pe domeniu. Pregătirea 
contribuţiei preliminare la con-
curs este recunoscută ca parte 

a programului „Şcoala Altfel” 
aprobat de către Ministerul Edu-
caţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Probele la Informati-
că, Geografie, Istorie, Electroni-
că-Automatizări, Ştiinţe socio-
umane s-au desfăşurat pe 12 mai 
şi la Română, Engleză, Franceză 
şi Germană pe 13 mai. Premiile 
totale oferite elevilor participanţi 
au însumat peste 10.000 lei.

11-13 Mai 2012

13-20 Mai 2012
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Facultatea de Inginerie Alimen-
tară, în colaborare cu Departa-
mentul de Ştiinţa Alimentelor şi 
Nutriţie Umană din Iowa State 
University, SUA şi Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galaţi, a orga-
nizat un Webinar Internaţional 
pe tema „Assuring Food Safety in 
Food Service Systems: A Mana-

gerial Approach”. În cadrul webi-
narului au fost facute prezentări 
de către Dr. Angela Laury Shaw, 
Dr. Catherine Strohbehn, Dr. Au-
brey Mendonca şi Dr. Lakshman 
Rajagopal din cadrul Iowa State 
University. Prezentările şi discuţi-
ile ulterioare au fost legate de mo-
dul în care se poate gestiona mai 

eficient Sistemul de Management 
al Siguranţei Alimentului, atât în 
cadrul unităţilor de industrie ali-
mentară, cât şi în cele de alimen-
taţie publică. Evenimentul a fost 
coordonat din partea USV de 
conf. univ. dr. ing. Gabriela Con-
stantinescu (Pop).

A doua Săptămână a Serilor Stu-
denţeşti USV a inclus un work-
shop studențesc şi  prelegerea des-
pre branding personal susținută de 
asist. univ. dr. Ovidiu GHIUȚĂ, o 
seară internaţională cu studenții 

din cadrul proiectului Inno Nato-
ur şi concursului Hard and Soft, 
o prelegere despre istoria schim-
bărilor climatice susținută de cer-
cetător dr. Aurel PERŞOIU din 
cadrul Facultății de Istorie şi Ge-

ografie, un spectacol  al trupei de 
teatru studenţesc de la Universita-
tea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
şi un concert de pian susţinut de 
pianistul Bogdan Ota alături de or-
chestra Nordic Sonata. 

Grupul de Inițiativă al Românilor 
din Basarabia (GIRB) a organizat, 
în Parcul Central din Suceava, 
un flashmob cu genericul „Co-
memorarea a 200 ani de la ane-
xarea Basarabiei de către Impe-
riul Țarist”,  urmat de o proiecție 
a unui film istoric de scurt metraj. 

La ora 17:00 în Parcul Central din 
Suceava, mai mulți tineri legați cu 
o panglică neagra la mână au tăiat 
simbolic Harta României Mari. 
Astfel, Basarabia a fost despărţită 
de România la fel cum prin Tra-
tul de Pace de la 1812, semnat la 
Hanul lui Manuc, Imperiul Țarist 

a anexat într-un mod fraudulos 
partea răsăriteană a Principatului. 
Acţiunea face parte din seria eve-
nimentelor organizate de GIRB 
anual pentru comemorarea zilei 
de 16 mai, când Basarabia a fost 
răpită de către Imperiul Rus din 
trupul Ţării Moldovei.

„Zilele şi Nopţile Studenţeşti”. Un proiect ASUS aflat la a II-a ediţie, structurat pe şase secţiuni: sportiv 
individual, sportiv echipe, cultural-educaţional, sănătate, divertisment şi treasure hunt.

Asociaţia de artă „Nicolae To-
nitza” (TAG) a organizat în foa-
ierul Auditoriumului „Joseph 
Schmidt” expoziţia „EROTICA”.  
Expoziţi este deschisă până pe 
data de 30 mai şi prezintă  lucrări 
semnate de Cristina Iacob, An-
dreea Juduc, Rodica Postolache, 
Angelica Mirela Pagu, Mihai 

Pînzaru PIM, Ana Maria Ova-
diuc, Carmel Georgescu, Cris-
tina Lauric, Cristina Chiriac, 
Ioana Cezara Poiată, Gabriela 
Popoveniuc, Polina Celac, Maria 
Teişanu, Ionela Olaru şi Cristina 
Hreamătă-Macoveiciuc.
Cu prilejul acestei expoziţii, în 
premieră la Suceava, Asociaţia 

de Artă „Nicolae Tonitza” a rea-
lizat o „mapă de buzunar”, care 
cuprinde, în format de carte poş-
tală ilustrată (cu timbru impri-
mat „Erotica 2012”), setul com-
plet de reproduceri cu lucrările 
etalate.

Decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa profesorului univ. 
dr. ing. Nathan IDA de la Univer-

sitatea din Akron, SUA, pentru 
cercetare în domeniul ingineriei 
electrice.

16-18 Mai 2012

14-18 Mai 2012

16 Mai 2012

14-18 Mai 2012

15-30 Mai 2012

15-30 Mai 2012
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A XI-a ediţie a Conferinţei Interna-
ţionale DEVELOPMENT AND 
APPLICATION SYSTEMS or-
ganizată de  Facultatea de Ingi-
nerie Electrică şi Știinţa Calcula-
toarelor. Comunitatea academică 
suceveană a avut printre oaspeţi 
nume sonore din domeniul şti-
inţific, precum profesorii uni-
versitari: Martin HOFFMANN 
(Universitatea Tehnică din Ilme-
nau, Germania, Director al In-
stitutului Micro– şi Nanotehno-
logii, Ilmenau, Germania), Alain 
FABRE (Școala Naţională Supe-
rioară de Electronică, Informati-
că, Telecomunicaţii, Matematică 
şi Mecanică din Bordeaux, Fran-
ţa), Dirk HEBERLING (Institu-
tul pentru Tehnologii de Înaltă 

Frecvenţă, Universitatea din Aa-
chen, Germania), Oguzhan CI-
CEKOGLU (Departamentul de 
Inginerie Electrică şi Electroni-
că, Universitatea Bogazici din Is-
tanbul, Turcia), Ralph KENNEL 
(Departamentul Sisteme Electrice 
de Putere şi Electronică de Putere, 
Universitatea Tehnică din Muni-
ch, Germania), Nathan IDA (De-
partamentul de Inginerie Electri-
că şi Calculatoare, Universitatea 
din Akron, USA). Conferinţa este 
un eveniment iniţiat şi coordo-
nat de prof. univ. dr. ing. Adrian 
GRAUR şi conf. univ. dr. ing. Eu-
gen COCA.

 www.dasconference.ro

Concert susţinut de pianistul 
şi compozitorul  Bogdan OTA, 
acompaniat de orchestra Nor-
dic Sonata, dirijor: Bogdan CHI-
ROŞCĂ. 
Pianistul Bogdan Ota este origi-
nar din Botoşani, a devenit cu-
noscut prin partciparea la finala 
concursului „Norvegienii au ta-
lent” şi este compozitorul imnu-
lui USV. 

 www.auditorium.usv.ro

Departamentul pentru Pregă-
tirea Personalului Didactic din 
USV şi Organizaţia Naţională 
Cercetaşii României (ONCR) - 
Centrul Local Suceava au orga-
nizat o Masă Rotundă intitulată 
„Cercetăşia - o alternativă edu-

caţională. Pedagogia SCOUT”. 
Moderatorii  au fost Sînziana 
RÂŞCA - ONCR, Centrul Local 
Suceava, asist. univ. drd. Lilioa-
ra GHERASIM – DPPD, asist. 
univ. dr. Monica TURTUREAN 
– DPPD.

Radio USV îşi reconstruieşte ehi-
pa! Concurs de selecţie pentru re-
dactori Radio USV. 
Toți cei care vor să fie redactori 
sau tehnicieni la Radio USV pot 
trimite un CV şi o scrisoare de 
intenție pe adresa redacției.

 www.radio.usv.ro

17-19 Mai 2012

18 Mai 2012

21 Mai 2012

17-31 Mai 2012

Evenimente
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6th International Work-
shop on Multi-Rate Pro-
cesses and Hysteresis - pri-
ma manifestare indexată ISI 
Thomson Reuters (poz. 58367) 
organizată de USV, în colabora-
re cu Universitatea din Cork (Ir-

landa) şi Universitatea din Pecs 
(Ungaria). Această acţiune este 
parţial cofinanţată din Fondul 
Social European – POSDRU, în 
cadrul proiectului „Provocări-
le cunoaşterii şi dezvoltare prin 
cercetare doctorală” coordonat 

de USV. Ediţia din 2014 a work-
shop-ului va fi organizată la In-
stitutul Weierstrass din Berlin, 
Germania.

 www.murphys.usv.ro

Serile Studenţeşti USV au conti-
nuat cu o nouă serie de evenimen-
te deosebite: Prelegerea „Educaţia 
emoţională - şansa pentru dez-
voltare personală” susţinută de 
lector univ. dr. Adina IGNAT de 
la Facultatea de Ştiinte ale Edu-
caţiei; Dezbaterea studenţească 

„Absolvenţii şi piaţa muncii” -  
Organizaţia Studenţească CAST 
şi psiholog Liliana BUJOR, vi-
ce-preşedinte „ALUMNI USV”; 
Prelegerea „Sexualitate şi cetă-
ţenie în America sec. XX” sus-
ţinută de lector univ. dr. Codruţ 
ŞERBAN şi Dezbaterea studen-

ţească „Voluntariatul - dincolo 
de aparenţe” cu participarea re-
prezentanţilor organizaţiilor stu-
denţeşti ASUS, FIRESC, CAST, 
GIRB, AIESEC; Proiecţii de film  
- „Gran Torino” şi „Limitless” şi 
o seară de spectacole studenţeşti 
organizată de ASUS.

21-24 Mai 2012

21-25 Mai 2012

Salonul Internaţional de Inventi-
că de la Belgrad, Serbia. Echipa de 
cercetători ai Facultăţii de Inginerie 
Alimentară, formată din prof. univ. 
dr. ing. Gheorghe GUTT şi docto-
rand inginer Mircea Adrian ORO-

IAN, a prezentat la Salonul Inter-
naţional de Inventică de la Belgrad 
patru invenţii. Inventatorii au ob-
ţinut două medalii de aur pentru 
Echipamente materiale şi tehnologii 
pentru ecranarea electromagnetică a 

spaţiilor de lucru şi de locuit şi Vide-
ospectrometru, precum şi o medalie 
de argint pentru invenţia Fotometru 
automat pentru determinarea con-
centratiei şi studiul microscopic din 
volume mici de probă.

Vizita de documentare a repre-
zentanţilor Universităţii de Stat 
din Chişinău, Republica Moldo-
va. Evenimentul s-a desfăşurat 
în cadrul acordului semnat de 
membrii Consorţiului Univer-
sităţilor din Moldova, România 

şi Ucraina şi a urmărit schim-
bul de experienţă şi consolida-
rea relațiilor de cooperare didac-
tică şi de cercetare între USV şi 
USM. Delegaţia Universităţii de 
Stat din Moldova, formată din 
decani, prodecani, şefi de cate-

dră şi cadre didactice din cadrul 
Facultăţilor de Matematică şi In-
formatică, Fizică şi Inginerie, Bi-
ologie-Pedologie, Litere şi Limbi 
şi Literaturi Străine, a avut înâl-
niri de lucru şi vizite la facultăţile 
cu profil similar din USV.

Studenții USV plantează arbori. 
17 studenți coordonaţi de lecto-
rul univ. dr. Codruț ŞERBAN 
s-au deplasat în Parcul Național 
Călimani pentru a desfăşura di-
ferite activități ecologice. Stu-
denţii au plantat 340 de puieţi 

într-o zonă defrişată din incin-
ta parcului, pe traseul care duce 
de la Valea Haitei spre vârful Pie-
trosul Călimanilor. După reîm-
pădurirea acestui spaţiu, studen-
ţii au beneficiat de o plimbare 
ecvestră prin Munţii Călimani 

sub supravegherea rangerului 
Claudiu Petre şi a rangerului vo-
luntar Codruţ Şerban. Acţiunea 
s-a derulat cu sprijinul Ocolului 
Silvic Vatra Dornei şi are la bază 
parteneriatul dintre USV şi Par-
cul Național Călimani.

21-26 Mai 2012

24-25 Mai 2012

21-26 Mai 2012
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A treia săptămână a Serilor 
Studenţeşti a continuat cu:  Pre-
legerea „Alergeni”  - Conf. univ. 
dr. ing. Gabriela Constantinescu 
(Pop), Facultatea de Inginerie 
Alimentară, şi Dezbaterea cu 
studenţi ai Facultăţii de Ingine-
rie Alimentară; piesa de teatru 
„Visul unei nopţi de vară” după 
William Shakespeare cu Teatrul 

„Fabulinus” al USV;  Prelegerea 
„Noi perspective asupra inter-
acţiunii om-calculator: De ce ar 
trebui sa renunţăm la ... mouse” 
- Şef lucrări dr. ing. Radu VATA-
VU de la Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiința Calculatoa-
relor şi Dezbaterea „Programul 
Erasmus - Oportunităţi de stu-
diu în străinătate”; Lansare de 

carte: „La(u)ra” -  Lector univ. 
dr. Ioana ROSTOŞ, Facultatea 
de Litere şi Ştiinţe ale Comuni-
cării; Recital de muzică şi poezie 
-  Lector univ. dr. Angela PAICU, 
Roxana NECHIFOR, Cosmin 
PAVEL, Liviu CROITOR, Ştefan 
CRĂCIUN şi alţi invitaţi speci-
ali; KARAOKE Party şi Proiec-
ţie de film - „The Tourist”. 

„Se întâmplă la USV”, emisiune 
realizată de studenții USV la Bu-
covina TV.  Ediția din această săp-
tămână a fost dedicată festivităţii 
de premiere a Concursului Inter-
naţional studenţesc Hard&Soft.

Profesorul Sergei SAZHIN de 
la University of Brighton, Ma-
rea Britanie, a susținut o pre-
zentare intitulată „Advanced 

models for droplet heating and 
evaporation”. Această acțiune a 
fost coordonată de USV şi este 
parțial cofinanțată din Fondul 

Social European-POSDRU în 
cadrul proiectului „Provocări-
le cunoaşterii şi dezvoltare prin 
cercetare doctorală”.

21-26 Mai 2012

25 Mai 2012

25 Mai 2012

Evenimente

Ediţia a IV-a a Conferinţei Şti-
inţifice Internaţionale TEN-
DINŢE ŞI PERSPECTIVE ÎN 
CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT, 
organizată de Facultatea de Edu-
caţie Fizică şi Sport. Cei 80 de 
participanţi din Slovacia, Repu-
blica Moldova, Spania, Polonia şi 
Romania au participat la lucrările 

conferinţei care s-au desfăşurat pe 
4 secţiuni: Educaţie fizică şi spor-
tivă, Sport  şi performanţă mo-
trică, Kinetoterapie şi motricitate 
specială şi Varia. Din comisiile de 
evaluare au făcut parte cadrele di-
dactice din comitetul ştiinţific al 
conferinţei.

24-26 Mai 2012
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DECANUL

Reprezintă facultatea în relaţia cu terţii şi răspunde de managemen-
tul acesteia.
Decanul este selectat prin concurs public, organizat de noul rector şi 
validat de Senatul universitar. Decanul numit prin decizie a rectoru-
lui devine membru de drept al Consiliului de administraţie al USV 
pe durata mandatului acestuia.
Decanul are următoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele consiliului facultăţii;
b) aplică hotărârile Senatului universitar, consiliului de administra-
ţie, rectorului şi consiliului facultăţii;
c) numeşte prodecanii şi stabileşte atribuţiile acestora;
d) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, 

motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate, conform legii;
e) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, cu respectarea 
normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
f) avizează fişa individuală a postului personalului didactic auxiliar şi nedidactic din facultate, conform legii;
g) semnează actele privind activitatea facultăţii, diplome şi certificate, conform prevederilor legale, răspunzând pen-
tru corectitudinea acestora;
h) propune şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare stabilite de către consiliul facultăţii sau de comisia de etică şi de 
deontologie universitară, conform legii;
i) decide anularea rezultatului unei evaluări, dacă acesta a fost obţinut prin încălcarea prevederilor Codului de etică 
şi deontologie universitară;
j) prezintă anual consiliului facultăţii, în luna februarie, un raport privind starea facultăţii;
k) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte consiliului de administraţie;
l) solicită directorilor de departamente ale facultăţii prezentarea în consiliu a rapoartelor anuale după ce acestea au 
fost dezbătute de către membrii departamentului;
m) face publice propriile decizii şi pe cele ale consiliului facultăţii;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite de către consiliul facultăţii, consiliul de administraţie şi Senatul universitar.

DECANi
 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Conf. univ. dr. Petru GHERVAN
Facultatea de Inginerie Alimentară Prof. univ. dr. ing. Sonia AMARIEI
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Prof. univ. dr. ing. Ştefan Gheorghe PENTIUC
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management Prof. univ. dr. ing. Romeo IONESCU
Facultatea de Istorie şi Geografie Prof. univ. dr. Vasile EFROS
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU
Facultatea de Silvicultură Conf.univ. dr. ing. Sergiu Andrei HORODNIC
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Lector univ. dr. Otilia CLIPA

Funcţii de conducere din USV
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Legislație
Ordinul MECTS nr. 3894/2012 
pentru aprobarea Metodologiei pri-
vind recunoaşterea diplomei de doc-
tor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau 
într-un domeniu profesional, obţinute 
la instituţii acreditate de învățământ 
superior sau de cercetare-dezvolta-
re din străinătate. Intrare în vigoare: 
10/05/2012.

Ordinul MECTS nr. 3850/2012 
privind aprobarea Metodologiei pen-
tru evaluarea externă în vederea auto-
rizării provizorii, acreditării şi pentru 
evaluarea periodică a şcolilor docto-
rale, pe domenii. Intrare în vigoare: 
10/05/2012.

Ordin 3778/2012 privind modifica-
rea comisiilor de specialitate ale Consi-
liului Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universi-
tare. Intrare în vigoare:  07/05/2012

Ordin nr. 3697 din 10/04/2012 pri-
vind modificarea Ordinului MECTS 
nr. 4.691/2011 privind aprobarea stan-
dardelor minimale necesare şi obliga-
torii pentru conferirea titlurilor di-
dactice din învăţământul superior, 
a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare şi a atestatului de abilitare; 
a Ordinului MECTS nr. 3.759/2011 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Di-
plomelor şi Certificatelor Universita-
re şi a structurii acestuia; a Ordinului 
MECTS nr. 4.089/2011 privind apro-
barea componenţei nominale a comi-
siilor de specialitate ale Panelului 4 - 
Știinţe sociale din cadrul Consiliului 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Di-
plomelor şi Certificatelor Universitare. 
Intrare în vigoare: 07/05/2012. 

Ordin nr. 3973 din 04/05/2012 
pentru aprobarea Metodologiei pri-
vind eliberarea pentru cadrele didac-
tice din România a adeverinţei de 
conformitate a studiilor cu prevederi-
le Directivei 2005/36/CE a Parlamen-
tului European şi a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoaşte-
rea calificărilor profesionale. Intrare în 
vigoare: 25/05/2012.

Ordin nr. 4111 din 22/05/2012 pen-
tru modificarea Metodologiei privind 
echivalarea pe baza ECTS/SECT a 
învăţământului universitar de scurtă 
durată, realizat prin colegiul cu dura-
ta de 3 ani sau institutul pedagogic cu 
durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licenţă, pentru cadre-
le didactice din învăţământul preuni-
versitar, aprobată prin Ordinul minis-
trului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului nr. 5.553/2011. Intrare în 
vigoare: 25/05/2012.

Hotărârile Senatului USV
Hotărârea Nr. 74 cu privire la acor-
darea titlului de Doctor Honoris 
Causa Domnului Prof.univ.dr.ing. 
Nathan IDA
Hotărârea Nr. 73 privimd aprobarea 
organigramei sistemului de manage-
ment USV
Hotărârea Nr. 71 aprobarea proce-
durii PODAC 06 completarea fişei 
postului didactic          
Hotărârea Nr. 70 Procedura PO-
DAC03 privind acoperirea activită-
ţilor didactice în regim plata cu ora
Hotărârea Nr. 69 Regulament R49 
privind întocmirea statelor de func-
ţii
Hotărârea Nr. 68 cu privire la apro-
barea organigramei sistemului aca-
demic şi înfiinţarea a două şcoli doc-
torale în cadrul Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava
Hotărârea Nr. 67 cu privire la vali-
darea propunerilor comisiei de con-
curs pentru selecția decanilor
Hotărârea Nr. 66 cu privire la revi-
zuirea Regulamentului R42 privind 
evaluarea performanţei personalu-
lui didactic
Hotărârea Nr. 65 cu privire la acor-

darea titlului de Doctor Honoris Ca-
usa  Domnului Prof.univ.dr.ing. Mi-
hai CREŢU
Hotărârea Nr. 64 cu privire la apro-
barea modificării structurii anului 
universitar 2011/2012
Hotărârea Nr. 63 cu privire la vali-
darea alegerii domnului lector univ. 
dr. Vasile M. DEMCIUC în funcţia 
de Director al Departamentului de 
Ştiinţe Umane şi Social-politice
Hotărârea Nr. 62 cu privire la vali-
darea alegerii doamnei prof.univ.dr. 
Elena HLACIUC în funcţia de Di-
rector al Departamentului de Conta-
bilitate, Finanţe şi Informatică Eco-
nomică
Hotărârea Nr. 61 cu privire la vali-
darea alegerii domnului conf.univ.
dr.ing. Eugen COCA în funcţia de 
Director al Departamentului de Cal-
culatoare, Electronică şi Automatică
Hotărârea Nr. 60 cu privire la apro-
barea modificării taxelor de şcolari-
zare propuse în metodologiile de ad-
mitere
Hotărârea Nr. 59 cu privire la apro-
barea modificărilor aduse Regula-
mentului propriu privind organiza-

rea şi desfăşurarea examenului de 
admitere în ciclurile de studii uni-
versitare de licenţă, de master şi de 
doctorat pentru anul universitar 
2012 – 2013
Hotărârea Nr. 58 cu privire la apro-
barea Calendarului alegerilor pentru 
funcţia de director al Şcolii doctorale 
de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava
Hotărârea Nr. 57 cu privire la apro-
barea Procedurii de Eliberare a do-
cumentului de mobilitate Europass
Hotărârea Nr. 56 cu privire la apro-
barea Procedurii operaţionale de 
organizare a stagiilor de cercetare 
doctorală şi postdoctorală în cadrul 
programului Eugen Ionescu
Hotărârea Nr. 55 cu privire la apro-
barea Procedurii de recunoaştere a 
stagiilor în străinătate, efectuate în 
programul ERASMUS
Hotărârea Nr. 54 cu privire la ale-
gerea Vicepreşedintelui Senatu-
lui Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava – prof. univ. dr. ing. Ilie 
MUSCĂ.

 http://bit.Ly/KpTQ0B
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Hotărârile Consiliului de Administraţie
Hotărârea nr. 1 cu privire la Constituirea Consiliului de Administraţie al USV
Hotărârea nr. 2 cu privire la aprobarea criteriilor şi indicatorilor de performanţă managerială pentru decani
Hotărârea nr. 3 cu privire la introducerea unui nou criteriu de acordare a burselor speciale
Hotărârea nr. 4 cu privire la numirea conducerii din organigrama academică a USV

 http://bit.ly/Lmh75E

Cultură şi sport
Echipa de handbal CS Universitatea 
Suceava a încheiat sezonul în Liga 
Naţională pe locul cinci, după o vic-
torie în faţa propriilor spectatori, 38 
– 32, cu Pandurii Târgu Jiu. „A fost 
un joc între două echipe sensibil ega-
le ca valoare, care au inceput acest se-
zon cu obiectivul de a ocupa un loc 
de cupe europene. Ne pare rău că nu 
am reuşit acest lucru. Oricum, ţin să 
felicit jucătorii pentru modul în care 
au jucat pe tot parcursul campiona-
tului, chiar dacă au fost şi urcusuri şi 
coborâşuri”, a declarat Leonard BI-
BIRIG, la conferinţa de presă. Foto: 
Marius Şuiu foto
În perioada 22-24 mai, echipa de 
handbal a Universităţii Suceava a 
participat la Cupa României de la 

Baia Mare, acolo unde, în sferturile 
de finală a jucat împotriva celor de la 
HC Caraş-Severin. CS Caraş-Seve-
rin - CSU Suceava 26-28 (14-14) 
23 Mai. Semifinalele Cupei Români-
ei. HCM Constanta – Universitatea 
Bucovina Suceava: 41-29 (23-13)
„Răzvan Gavriloaia va rămâne la 
Suceava. A semnat un nou contract şi 
nu se pune problema să plece. În ca-
zul lui Mădălin Ţuţu lucrurile au fost 
clarificate pe 26 mai, când un mem-
bru al Consiliului de Administraţie 
s-a angajat să îi rezolve doleanţele. 
90% rămâne jucătorul nostru, ur-
mează doar să parafăm noua înţele-
gere”, a anunţat directorul tehnic al 
Universităţii, Petru GHERVAN.
Chiar dacă se află sub contract cu 

echipa suceveană, Florin Acatrinei 
este dorit de mai multe cluburi din 
ţară. Petru Ghervan a dat însă asi-
gurări că acesta va rămâne la Sucea-
va. Mai mult, se caută încă un jucător 
pentru postul de inter dreapta. „Aca-
trinei este un jucător ofertat cu asi-
duitate de multe cluburi. El şi Şelaru 
sunt la România B şi, la 23 respectiv 
25 de ani, au deja un cuvânt de spus 
în ţară. Încă vreo 8-9 ani vor dicta 
pe posturile lor. În următorii doi ani 
nu există nici o şansă să îl pierdem 
pe Acatrinei. Vrem un inter dreap-
ta care să îl suplinească pe Acatrinei. 
Avem nevoie de un jucător la fel de 
tânăr ca Florin, care să îl poată înlo-
cui măcar câte 10 minute pe repriză”, 
a precizat Petru GHERVAN.
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