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Ediţia a 9 - a

28 - 30 Iunie 2012, FIESC, Suceava, România

Towards a Sustainable and Integrated Energy System

WESC este o conferinţa bianuală desfăşurată anul acesta la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, la care au participat 75 de cercetători de top din ţară, 50 de tineri cercetători şi 
doctoranzi în domeniul energiei şi 21 cercetători din străinatate.
România a fost reprezentată de 8 universităţi, 5 institute de cercetare, 5 organizaţii şi asociaţii 
profesionale, 5 operatori econo-
mici din care 2 de interes public 
iar din  străinătate au participat 
reprezentanţi ai 5 universităţi, 2 
institute de cercetare şi 2 opera-
tori economici.
Conferinţa a avut ca obiective 
deschiderea şi dezvoltarea a noi 
direcţii de cercetare în domenii 
de actualitate - rețele electrice 
inteligente, măsurare inteligen-
tă, energii regenerabile, evoluția 
piețelor de energie şi a certifi-
catelor verzi. Prin prezenţa spe-
cialiştilor de primă mărime şi 
prezentarea unor lucrări de ac-
tualitate s-a creat cadrul adecvat 
pentru diseminarea rezultatelor 
cercetării româneşti şi internaţi-
onale în domeniul energetic.
Lucrările conferinţei desfăşura-
tă pe 9 secţiuni au cuprins 130 de 
lucrări.
Tematica  a urmărit domenii de vârf şi cu impact deosebit asupra dezvoltării durabile: evoluția 
piețelor de energie, rețele electrice inteligente, contorizare inteligentă, sustenabilitatea surse-
lor de energie, eficiență energetică, generare distribuită, resurse regenerabile, emisii poluan-
te, planificarea sistemelor de transport şi distribuție a energiei electrice, sisteme moderne de 
telecomunicații, monitorizare şi control în sisteme energetice, fiabilitatea şi siguranța siste-
melor energetice. 
Din programul manifestarii au făcut parte Masa rotundă CIGREWESC – NEXANS - E-ON 
- ASTR – AGIR cu privire la perspectiva energiilor regenerabile in Romania si in zona de sud-
est a Europei, Masa rotunda „Scientific research in Power System-Electric Highway” , Masa 
rotundă a revistelor de energetică româneşti şi acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, profesorului univ. dr. ing. Mihai Cretu.
Discuțiile din cadrul mesei rotunde RO-UA-MD au avut drept scop identificarea temelor de 
cercetare, a direcțiilor pentru activități economice şi promovarea de proiecte şi granturi în re-
giunea transfrontalieră.

Conferinţa internaţională 
WESC 2012

continuare »
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continuare » Cei mai tineri autori de articole ştiinţifice au fost premiaţi:
Locul I : HOPULELE Eugen: A MODELING AND OPTIMIZATION APPROACH BASED ON GE-
NETIC ALGORITHMS FOR A HYBRID TRIGENERATION SYSTEM WITH STIRLING ENGINE.
Locul II: BURLIBAŞA (SCARLAT) Adriana, CEANGĂ Emil: NUMERICAL SIMULATION OF RO-
TATIONALLY-SAMPLED WIND SPEED FOR LARGE WIND TURBINES.
Locul III: MIRON Olivia, MICU Dan, DESIDERI Daniele, MASCHIO Alvise: NUMERICAL TECH-
NIQUE APPLIED IN PEEC METHOD IMPLEMENTATION
Menţiune: VLAD Valentin: SOLUTIONS FOR DYNAMIC TASK SCHEDULING IN INTELLIGENT 
CONTROL SYSTEM

Preşedinte de onoare al conferinţei : Prof. univ. dr. ing Adrian GRAUR. 
Co-preşedinţi: 
Prof. Radu PENTIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof. Gianfranco CHICCO, Politecnico di Torino, Italy 
Prof. Sorin PAVEL, Universitatea Tehnică  din Cluj-Napoca, România 
Prof. Petru POSTOLACHE, Universitatea „Politehnica” Bucureşti, România 
Ing. Livioara ŞUJDEA, Director E-ON România 
Prof. Florin TĂNĂSESCU, Academia de Ştiinţe Tehnice din România. 

Conferinţa s-a desfăşurat sub egida Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO iar organizatorii  
principali au fost: Canadian Institute World Energy System CIWES, Canada, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, FIESC, E-ON Moldova, Asociaţia Generală a Inginerilor din România - AGIR Româ-
nia, Academia de Ştiinţe Tehnice din România - ASTR România, CIGRE România, TRANSELECTRICA 
Romania, OPCOM Romania, LOIAL Suceava, LIONS Club Suceava
Conferinţa a constituit un bun prilej de stabilire a unor noi relaţii de colaborare cu parteneri din ţară şi 
străinătate, atât în domeniul tehnologic, dar şi în domeniul educaţional, de promovare a parteneriatelor în 
domeniul cercetare – dezvoltare - inovare la nivel regional, naţional şi internaţional, de integrare a speci-
aliştilor români în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale din domeniu prin prezentarea si dez-
baterea cercetărilor originale proprii în cadrul lucrărilor conferintei.

Istoric WESC:

Conferinţa WESC a fost iniţiată în anul 1996 la Toronto de către Prof. dr. docent Vasile NITU.
Prof. dr. docent Vasile NITU

Născut la 26 decembrie 1926, în satul Oniceni comuna Forăşti judeţul Sucea-
va. Fiul lui Ioan şi al Paraschivei Nitu. 
Studiile secundare la Liceul Internat din Iaşi (1939 - 1944) şi la Liceul „Nicu 
Gane”, Fălticeni 1945 – 1946; 
Studiile superioare la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Ti-
mişoara (1945 – 1950) 
Doctoratul la Institutul Energetic din Moscova, susţinut în 1954 la Moscova 
cu teza: 
Folosirea bobinelor de reactanţa pentru limitarea curenţilor de scurt circuit.

Direcţii de cercetare:
A) Elaborarea unei concepţii ştiintifice bazate pe modele probabilistice, programe de calcul, principii şi 
soluţii tehnice şi care s-a constituit în „Şcoala românească de Fiabilitate” iniţiată, dezvoltată şi susţinută 
cu cercetări de către Prof. doctor docent ing. Vasile I. Nitu. 
B) Contribuţii la optimizarea problemelor energetice şi  fundamentarea tehnico-economică a soluţiilor 
adoptate în dezvoltarea sistemului energetic şi a instalaţiilor componente. 
C) Contribuţii la fundamentarea teoretică a „Energeticii” ca ştiintă interdisciplinară. 
D) Noi concepte privind  problematica sistemului mondial al energiei şi corelaţia acestuia cu piaţa. 

http://www.wesc.usv.ro/
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Festivalul internaţional de teatru pentru Tine-
ret „Grigore Vasiliu Birlic”, Ediţia a II-a, Fălticeni. 
Prima zi a festivalului de teatru pentru tineret de 
la Fălticeni s-a încheiat cu evoluţia spectaculoasă a 
studenţilor suceveni care alcătuiesc Trupa „Fabuli-
nus”. Sub îndrumarea regizorului Ion Sapdaru, su-
cevenii au fost aplaudaţi pentru evoluţia lor în pie-
sa „Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare şi 
răsplătiţi cu premiul „Matei Millo”. Trupa de teatru 
Fabulinus a fost înfiinţată în noiembrie 2011 şi este 
îndrumată de actorul şi regizorul Ion SAPDARU.

28 Mai - 3 Iunie 2012

Evenimente
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31 Mai - 2 Iunie 2012 O delegaţie din partea Bibliote-
cii Universităţii Naţionale „Yu-
rii Fedkovici” din Cernăuţi, 
condusă de directorul acesteia, 
conf. univ. dr. Mykhailo ZUSH-
MAN s-a aflat într-un schimb 
de experienţă la Biblioteca USV. 
Mobilitatea partenerilor cernău-
ţeni s-a realizat în cadrul Acor-
dului de colaborare între cele 
două instituţii de învăţământ 
superior. Sesiunea de lucru, or-
ganizată cu acest prilej a avut 
ca obiective transferul de bune 
practici în domeniul manage-
mentului informaţiei, cunoaş-
terea noilor tehnologii de prelu-
crare, gestionare şi comunicare 
a fondului documentar, precum 

şi consolidarea relaţiilor de coo-
perare între cele două colective. 
Având ca subiect principal IN-
FORMATIZAREA SERVICII-
LOR DE BIBLIOTECĂ – SOFT-
URI PENTRU BIBLIOTECI, 
workshop-ul a cuprins prezen-
tări şi dezbateri asupra unor as-
pecte ca: Structura site-ului de 
bibliotecă, Achiziţia publicaţiilor 
în sistemul Aleph 500, Cataloga-
rea şi indexarea documentelor de 
bibliotecă în sistemul Aleph 500, 
Servirea utilizatorilor în mediul 
electronic – comunicarea colec-
ţiilor, Schimb şi Împrumut In-
terbibliotecar, Fondul de carte 
veche, Referinţe bibliografice on-
line, Terminologie bibliotecono-

mică româno-ucraineană, dar şi 
probleme privind deservirea ra-
pidă şi eficientă a utilizatorilor. 
Schimbul de experienţă a inclus 
prezentarea campusului univer-
sitar şi o vizită de studiu la obiec-
tivele istorice sucevene aflate sub 
patronajul UNESCO. A doua 
etapă a schimbului de experienţă 
se va desfăşura la începutul lunii 
iulie când o echipă de reprezen-
tanţi ai bibliotecii USV se va de-
plasa la Cernăuţi.

Evenimente
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Evenimente

European Politics & Societies and Cultures, prin Biblioteca USV,  oferă acces trial  până la data de 30 
iunie 2012. 

Asociaţia Club Sportiv Arena 
2011 a organizat prima ediţie a 
concursului „Cupa Arena Ba-

cău” la Bazinul de Înot din Ba-
cău (50m, 8 culoare),  o compe-
tiţie contracronometru la care 
USV a obţinut următoarele re-
zultate: Zvorişteanu Yasmyna 
(2004)-loc II-50m fluture; Smo-
cot Cristiana (2004)-loc II-50m 
liber; Mateiciuc Denisa (2004)- 
loc II-50m bras   şi loc III-50m li-
ber; Fotciuc Teodor (2004)- locul 
I- 50m liber şi locul I- 50 m spa-
te; Ciubotariu Vlad (2004)-loc II-

50m liber şi locul  II-50m spate; 
Găitan Andreea (2005)- loc II- 
50m liber şi locul II- 50 m spate; 
Lucan Daria (2005)- loc I- 50 m 
spate, locul I-50m bras, locul I-
50m spate. Înotătorii au fost an-
trenaţi de doamna lector univ.dr. 
Elena Rață.  

Facultăţile USV şi-au ales pro-
decanii. Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport a numit prode-
can pe lectorul univ. dr. Florin 
Leuciuc. Facultatea de Ingine-
rie Alimentară are trei prode-
cani, şi anume conf. univ. dr. 
ing. ec. Cristina-Gabriela Con-
stantinescu, cu atribuţii în ceea 
ce priveşte activitatea didactică 
şi resursa umană, conf. univ. dr. 
ing. ec. Adriana Dabija, care se 
va ocupa de activitatea studen-
ţească, şi conf. univ. dr. Cristi-
na-Elena Hreţcanu, cu atribuţii 
privind managementul calităţii. 
Facultatea de Inginerie Electri-
că şi Ştiinţa Calculatoarelor are 
trei prodecani, fiecare cu atribu-
ţii specifice. Aceştia sunt conf. 
univ. dr. ing. George Mahalu, cu 
atribuţii privind activitatea di-
dactică şi baza materială, prof. 
univ. dr. ing. Cristina Elena Tur-
cu, responsabilă cu asigurarea 
calităţii şi cercetarea ştiinţifică, 
şi conf. univ. dr. ing. Dan Lau-
renţiu Milici, care se va ocupa de 
imaginea facultăţii şi relaţiile cu 
mediul extern. Decanul Facul-

tăţii de Inginerie Mecanică, Me-
catronică şi Management a nu-
mit doi prodecani. Aceştia sunt 
conf. univ. dr. ing. Delia Aurora 
Cerlincă, responsabilă cu acti-
vitatea didactică, asigurarea ca-
lităţii şi probleme studenţeşti, şi 
şef lucrări dr. ing. Sergiu-Gabri-
el Spînu, cu atribuţii privind ac-
tivitatea ştiinţifică, baza materi-
ală, securitatea şi igiena muncii 
şi imaginea facultăţii. Faculta-
tea de Istorie şi Geografie are trei 
prodecani, lectorul univ. dr. So-
rin Ignătescu responsabil cu ac-
tivitatea didactică, conf. univ. dr. 
Florin Pintescu se va ocupa de 
cercetare şi conf. univ. dr. Danie-
la-Alexandra Popescu are ca sar-
cină rezolvarea problemelor stu-
denţeşti. Tot trei prodecani are şi 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării. Aceştia sunt conf. 
univ. dr. Simona-Aida Manola-
che, responsabilă cu activitatea 
didactică, lector univ. dr. Dani-
ela-Viorica Petroşel, cu atribu-
ţii privind cercetarea ştiinţifică, 
şi lector univ. dr. Codruţ-Cris-
tian Şerban, care va fi responsa-

bil cu problemele studenţeşti şi 
imaginea facultăţii. La Faculta-
tea de Ştiinţe Economice şi Ad-
ministraţie Publică au fost nu-
miţi patru prodecani, respectiv 
conf. univ. dr. Carmen Cha-
şovschi, responsabilă cu activi-
tatea didactică şi asigurarea cali-
tăţii, prof. univ. dr. Doru-Eugen 
Tiliuţe, cu atribuţii în cerceta-
rea ştiinţifică. De baza materială 
şi învăţământul la distanţă se va 
ocupa conferențiar univ. dr. Mi-
haela Bîrsan, iar responsabilă de 
problemele studenţeşti şi relaţia 
cu mediul socio-economic şi ju-
ridic este lector univ. dr. Came-
lia Ignătescu. În ceea ce priveşte 
Facultatea de Silvicultură, pro-
decan pe activitatea didactică şi 
managementul calității este şeful 
de lucrări dr. ing Ciprian Pa-
laghianu şi cel care se va ocupa 
de activitatea studențească este 
şeful de lucrări dr. ing Gabriel 
Dănilă. Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei nu are prodecani.

1 - 30 Iunie 2012

3 Iunie 2012

4 Iunie 2012
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Ultima săptămână a Serilor 
Studentesti USV de anul aces-
ta. Programul săptămânii a in-
clus: Prelegerea  „Avem pădure. 
Până când?” susţinută de conf. 
univ. dr. Laura BOURIAUD 
(Facultatea de Silvicultură), Pre-

zentarea Parteneriatului „Parcul 
Naţional Călimani - USV”, pre-
legerea „Exercitii fizice şi metode 
de relaxare accelerată pentru se-
siunea de examene” susţinută de 
lector univ. dr. Florin LEUCIUC 
si asist. drd. Gheorghe PRICOP 

(Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport), Proiecţie de film, FI-
RESC - Flashmob USV, Lansare 
de carte: „I.L. Caragiale. Fatalita-
tea ironica” - Prof. univ. dr. Mir-
cea Diaconu, Facultatea de Litere 
şi Ştiinte ale Comunicării.

USV a primit pentru admite-
rea în anul universitar viitor cu 
14% mai multe locuri bugeta-
te față de anul trecut. Guvernul 
României a alocat Universității 
din Suceava  1000 de locuri bu-
getate pentru admiterea din 
acest an la programele de studii 
de licență. La acestea se adau-

gă 106 locuri bugetate cu bursă 
pentru tineri de origine română 
din Republica Moldova care au 
susţinut bacalaureatul în Moldo-
va si 30 locuri bugetate, cu bursă, 
pentru tinerii de origine română 
din Republica Moldova care au 
susţinut examenul de bacalaure-
at în România. Locurile bugetate 

vor fi alocate preponderent către 
programele de studii ierarhizate 
în clasele A şi B şi către progra-
mele nou înfiinţate de USV în 
domeniul Sănătate. 

7 Iunie 2012

4 - 8 Iunie 2012

Patru programe de studii nu 
vor mai şcolariza studenţi în-
cepând cu anul academic vii-
tor. Conducerea USV a anunţat 
că pentru patru specializări nu 
au mai fost distribuite locuri de 
şcolarizare bugetate, dar nici lo-
curi în regim cu taxă. Este vorba 
despre programele Muzeologie - 
zi, Istorie – învăţământ la distan-

ţă, Cibernetică economică – zi şi 
Ingineria şi managementul cali-
tăţii - zi. Programul de studii In-
gineria şi protecţia mediului în 
industrie  din cadrul Facultăţii 
de Inginerie Mecanică va func-
ţiona numai dacă se va forma 
măcar o grupă de studiu, alcătu-
ită din minim 20-25 de studenţi, 
care vor fi şcolarizaţi în regim cu 

taxă. Pentru această specializare, 
taxa de şcolarizare este de 1.600 
de lei pe an. Primii cinci studenţi 
admişi vor beneficia de o redu-
cere de 90% din taxa anuală de 
şcolarizare.

13 Iunie 2012

Echipa locala de handbal şi-a 
asigurat poarta pentru noul se-
zon. Alături de George Şelaru, 
între buturile Universităţii Su-
ceava se va afla Iulian Andrei sau 
Tudor Stănescu. Conform hand-
balvolei.ro, mai multi jucatori de 

la Universitatea Cluj au parasit 
în aceasta vară echipa din cau-
za problemelor financiare. Prin-
tre aceştia se află şi portarul Tu-
dor Stănescu, care ar fi decis saă 
joace la Suceava. Directorul teh-
nic Petru Ghervan a admis ca 

s-a înţeles cu tînărul goalkeeper, 
iar acesta urmeaza să semneze 
un contract cu Universitatea. În 
aceste condiţii, Iulian Andrei are 
şanse minime să continue la Su-
ceava.

13 Iunie 2012

14 Iunie 2012 Burse mai multe şi ajutor în 
găsirea unei chirii pentru stu-
denţi. USV vine în întâmpina-
rea nevoilor actualilor şi viito-
rilor studenţi şi îşi propune ca 
începând cu anul academic vii-
tor să crească numărul de burse 

de merit şi să înfiinţeze un ser-
viciu care să intermedieze gă-
sirea unui loc de cazare pentru 
aceştia. Au fost luate două noi 
iniţiative privind suplimentarea 
semnificativă a fondului de bur-
se acordate studenţilor începând 

cu anul universitar următor şi 
negocierea de tarife preferenţiale 
pentru studenţii care vor fi cazaţi 
în afara spaţiilor de cazare pro-
prii universităţii.

Evenimente

8 Iunie 2012 în cadrul Programului Practici 
de educaţie incluzivă, studenţii 
din anul II de la programul de 
studiu Pedagogia Învăţământu-
lui primar şi preşcolar de la Fa-
cultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 
au participat la o vizită temati-
că la Grădiniţa Specială din Făl-
ticeni. Vizita a completat cu o 
experienţă practică experienţa 

de învăţare parcursă în timpu-
lui semestrului al II-lea la cur-
sul Fundamentele psihopedago-
giei speciale. Astfel, studenţii au 
avut oportunitatea să asiste la ac-
tivităţi de învăţare şi recuperare 
realizate în contextul instituţiei 
educative speciale şi să cunoască 
în detaliu manifestările specifice 
categoriilor de tulburări studi-

ate. Programul a oferit oportu-
nitatea dialogului cu personalul 
specializat care a împărtăşit din 
experienţa pedagogică dobân-
dită în cadrul învăţământului 
special. Programul a fost coor-
donat de lector dr. Aurora Adi-
na Ignat şi asistent drd. Petru-
ţa Rusu.
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Evenimente

La fête de la musique: Fancy 
fiesta à la française. Toleran-
ţa lingvistică poate încuraja bu-
năvoinţa etnică şi poate atenua 
conflictele sociale. Plurilingvis-
mul este în primul rând o atitu-
dine, care presupune, de exem-
plu, ca, atunci când întâlneşti 
un străin să-ţi asumi mai degra-

bă riscul de încerca să comunici 
cu el, chiar dacă asta înseam-
nă să faci o mulţime de greşeli 
într-o limbă pe care nu o stăpâ-

neşti foarte bine, decât să te izo-
lezi şi să refuzi orice apropiere 
doar fiindcă limba lui maternă 
nu e aceeaşi cu a ta. Concursul 
de interpretare de cântece Fancy 
fiesta à la française, organizat 
de Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării din USV, îi în-
curajează pe copii şi pe adoles-
cenţi să se exprime în cât mai 
multe limbi, să aprecieze in-
teracţiunile între ele. La acest 
concurs, fixat cu câteva zile 
înainte de data la care se săr-
bătoreşte, în lumea francofonă, 
La fête de la musique, au par-
ticipat studenţi, dar şi preşco-
lari şi elevi de la Grădiniţa p. n. 
Obcini, Grădiniţa p. n. nr. 1 Pi-
nocchio, Colegiul de Artă „Ci-
prian Porumbescu” Suceava, 
Colegiul Naţional „Mihai Emi-
nescu” Suceava, Grupul şcolar 
Broşteni Grupul şcolar Dum-
brăveni, Şcoala cu clasele I-VIII 
„Vasile Bumbac” Costîna, Şcoa-
la cu clasele I-VIII Stroieşti, 
Şcoala cu clasele I-VIII Vereşti. 
S-a cântat în franceză, spaniolă, 
engleză, italiană, germană, dar 
şi în alte limbi alese de concu-

renţi.Evenimentul a inclus şi un 
spectacol cu intrarea liberă, ofe-
rit de Tuna de la Universitatea 
din Insulele Baleare şi de tenorul 

Sorin Ursan. Tuna este o tradiţie 
universitară în Spania, Portuga-
lia, America Centrală şi de Sud : 
grupuri de interpreţi în compo-
nenţa cărora intră atât studenţi 
ai unei universităţi cât şi absol-
venţi. Fiecare membru al gru-
pului este numit „tuno”, dar mai 
poate fi numit şi „sopista”, apela-
tiv derivat de la „supa”. De-a lun-
gul timpului, grupurile de Tuna 
îşi foloseau talentele muzica-
le pentru a-şi câştiga mancarea, 
cântând chiar şi pentru un bol de 
supă (de unde şi numele de „so-
pista”). Grupurile de Tuna, de 
la origini şi până în prezent, au 
continuat popularizarea instru-
mentelor tradiţionale muzicale, 
cum ar fi bandurria, luta, chitara 
şi tamburina. La buna desfăşu-
rare a celor două zile muzicale şi-
au adus contribuţia instituţii in-
ternaţionale - Ambasada Franţei 
la Bucureşti, Ambasada Chile la 
Bucureşti, Agenţia Universita-
ră a Francofoniei (Biroul pen-
tru Europa centrală şi orientală), 
Delegaţia Wallonie-Bruxelles, 
Institutul Cervantes – dar şi par-
teneri locali fideli ai USV – Li-
brăriile Alexandria, SoftKey, Pa-
drino, Hollywood, La Fierărie. 

15 - 16 Iunie 2012

15 - 16 Iunie 2012 Facultatea de Inginerie Electri-
că şi Ştiinţa Calculatoarelor din 
cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava a organizat 
a şasea ediţie a SESIUNII DE 
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFI-
CE A STUDENŢILOR FIESC 
– ELSTUD 12, manifestare na-
ţională care a avut inclusă şi în 
acest an o secţiune dedicată ele-
vilor de liceu.
La manifestare au participat stu-
denţi şi elevi cu preocupări în 
domeniul tehnic (electric, ener-
getic, electronic, informatic, etc.) 
sau ştiinţific (matematică, fizică, 
chimie, economie, etc.). Cei 71 
de participanţi au reprezentat 5 

instituţii de învăţământ din care 
o universitate din străinătate.
Lucrările prezentate (în număr 
de 39) au fost publicate în for-
mat electronic în periodicul EL-
STUD  - ISSN 2066-6551. Pentru 
al doilea an, studenţi din Bel-
gia care au desfăşurat un stagiu 
Erasmus de 4 luni în cadrul Uni-
versităţii Suceava, au prezentat 
rezultatele cercetărilor efectuate 
în laboratoarele USV.
Această manifestare pune în va-
loare activitatea de cercetare a 
studenţilor Facultăţii de Ingi-
nerie Electrică şi Ştiinţa Calcu-
latoarelor din Suceava, oferă o 
informare asupra preocupărilor 

tinerilor din 
diferite uni-
tăţi de învă-
ţământ din 
zonă şi în-
c u r a j e a z ă 
act iv itatea 
ştiinţifică şi 
tehnico-apli-
cativă la ni-
vel preuni-
versitar în 
vederea for-
mării unor 
competenţe dedicate studiului, 
analizei şi lucrului în echipă a ti-
nerilor.
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Prof. univ. dr. ing Mihai Crețu a primit titlul de Doc-
tor Honoris Causa al Universității „Ştefan cel Mare”. 
Prof. univ.dr. ing. Mihai CREŢU este unul dintre profeso-
rii universitari eminenţi ai învăţământului românesc şi un 
om de ştiinţă care s-a făcut remarcat prin realizări deosebi-
te în domeniul instrumentaţiei de măsură şi a metrologiei.

Sesiunea  Ştiinţifică  „Turismul 
Ecumenic în Bu-
covina”. Manifes-
tarea ştiinţifică are 
loc sub patronajul 
Facultăţii de Ingi-
nerie Alimentară şi 
urmăreşte promo-
varea turismului 
ecumenic în jude-
ţul Suceava şi zo-
nele limitrofe. La 
această manifesta-

re au prezentat lucrări ştiinţifi-
ce cadre didactice de la Colegiul 
Tehnic de Industrie Alimenta-
ră, Suceava, Liceul Economic 
„Vasile Conta”, Tg. Neamţ, Co-
legiul Agricol Fălticeni, Cole-
giul „Alexandru cel Bun”, Gura 
Humorului şi Colegiul „Andro-
nic Motrescu”, Rădăuţi. Acest 
simpozion, care se află la a II-a 
ediţie, urmăreşte prezentarea 
şi cunoşterea traseelor turistice 
religioase din zona Bucovinei, 

Neamţului şi Maramureşului, 
care înglobează pagini de isto-
rie, tradiţii şi obiceiuri străvechi, 
monumente unice şi mesteşu-
guri specifice, ctitorii medievale 
care atestă o permanenţă spiritu-
ală şi istorică a locuitorilor aces-
tor meleaguri. 

28 Iunie 2012

19 Iunie 2012

30 Iunie 2012

WESC 2012 - 9th World Energy System Conference - un eveniment organizat de Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 

http://www.wesc.usv.ro/

Camera de Comerţ şi Indus-
trie Suceava a organizat eve-
nimentul „Târgul de Carie-
re Bucovina”, în parteneriat cu 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, 
ITM Suceava şi AJOFM Sucea-

va. Acest eveniment a fost orga-
nizat pentru a pune la dispoziţia 
membrilor interesaţi ai Came-
reide Comerţ şi Industrie Sucea-
va personal având calificare con-
form cerinţelor, iar potenţialilor 

angajaţi locuri de muncă potrivi-
te cu pregătirea lor profesională. 

27 - 28 Iunie 2012

28 - 30 Iunie 2012

Vizită de cercetare la USV. Trei 
doctoranzi din Germania s-au 
aflat timp de 2 săptămâni la Fa-
cultatea de Silvicultură din ca-
drul universităţii noastre pentru 
a desfăşura o activitate forestie-

ră de cercetare. Aceştia au anali-
zat speciile de arbori existente la 
noi şi au mărturisit că au rămas 
impresionați de România şi de 
campusul USV. Liviu Nichifo-
rel, cadru didactic la Facultatea 

de Silvicultură a mai precizat că 
şi studenții nostri se pot implica 
în acest gen de activități de cer-
cetare.

Evenimente

19 Iunie 2012 Planul de fezabilitate al celui 
de-al doilea campus USV a fost 
aprobat. În aproximativ 5 ani 
proiectul va fi finalizat. Una din 
preocupările conducerii USV 
este mijlocul de transport care va 

fi pus la dispoziţia studenţilor şi a 
cadrelor didactice. În acest sens, 
se are în vedere construirea unei 
rute suspendate care să ducă 
până în Campusul II, un proiect 
care poate fi realizat cu sprijinul 

autorităților locale. pentru stu-
denţii care vor fi cazaţi în afara 
spaţiilor de cazare proprii uni-
versităţii.
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Legislație
Ordin nr. 4529 din 22/06/2012 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vede-
rea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013. Intrare in vigoare: 29/06/2012.

Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Na-
ţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia. Intrare in vigoare: 
29/06/2012.

Hotărârile Senatului USV
Hotărâre nr. 89 privind Cifra de şcolarizare pentru Licenţă, an universitar 2012 - 2013

Hotărâre nr. 88 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din USV

Hotărâre nr. 87 privind acordarea de  burse studenţilor implicaţi în Caravana Admiterii din Republica Moldova

Hotărâre nr. 86 privind acordarea de  burse speciale

Hotărâre nr. 85 privind alegerea funcţiei de director Departament Administraţie Publică şi Drept

Hotărâre nr. 84 privind aprobarea procedurii de reclasificare a studenţilor beneficiari ERASMUS

Hotărâre nr. 83 privind iniţierea programului de masterat didactic FIA

Hotărâre nr. 82 privind iniţierea programului de masterat didactic FLSC

Hotărâre nr. 81 privind iniţierea programului de masterat didactic FIESC

Hotărârea nr. 80 privind alegerea componenţei Comisiei de etică 

Hotărârea nr. 79 privind aprobarea SF Campus USV II 

Hotărârea nr. 78 privind validarea cadrelor didactice reprezentante în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

Hotărârea nr. 77 privind aprobarea calendarului alegerilor pentru membri Senat şi CF 

Hotărârea nr. 76 privind alegerea directorului Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei 

Hotărârea nr. 75 privind alegerea comisiei de analiză

Hotărârile Consiliului de Administraţie
Hotărârea nr. 8 cu privire la aprobarea Listei posturilor didactice pentru publicare în Monitorul Oficial al Români-
ei, Partea a III-a

Hotărârea nr. 7 cu privire la aprobarea propunerii de calcul a grantului lunar Erasmus, pentru mobilităţile de stu-
denţi şi organizarea unui nou concurs de selecţie

Hotărârea. 6 cu privire la aprobarea Procedurii privind stabilirea salariilor aferente funcţiei de bază pentru cadrele 
didactice, pentru perioada 01.10.2012 - 30.09.2013 în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Hotărârea. 5 cu privire la procentul de locuri de cazare oferite studenţilor cu taxă / fără taxă
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