
usvinfo
BULETINUL INFORMATIV AL UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

www.info.usv.ro
info@usv.ro

februarie 2013

II, nr. 2 (10)

www.facebook.com/universitateasuceava www.usv.ro@USVro

Tradiţie şi
performanţă



În această ediţie
3 Editorial

4 Evenimente

12	 Legislație

12	 Hotărârile	Senatului	USV



februarie 2013  /  info USV  /  3

Sentinţă favorabilă în procesul 
USV versus Ministerul Educaţiei 
Naţionale

În urma publicării Ordinului M.E.C.T.S nr. 
5262/05.09.2011 privind constatarea rezul-
tatelor clasificării universităţilor, prin care 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
a fost încadrată în categoria „universităţilor 
centrate pe educaţie”, instituţia suceveană a 
intentat un proces de suspendare a acestei 
hotărâri administrative şi apoi un proces de 
anulare atât a ordinului respectiv, cât şi a Or-
dinului MECTS nr. 3998/05.05.2012 privind 
metodologia de alocare a fondurilor bugetare 
pentru finanţarea de bază şi finanţarea supli-
mentară a instituţiilor de învăţământ supe-
rior de stat din România pentru anul 2012. 
După mai bine de un an, universitatea noas-
tră a obţinut pronunţarea unei sentinţe jude-
cătoreşti juste pentru învăţământul superior 
sucevean şi naţional, Curtea de Apel Sucea-
va admiţând acţiunea noastră pentru ambele 
capete de cerere.
Cu acest prilej, reafirmăm faptul că Universi-
tatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este des-
chisă oricărei evaluări şi oricărei competiţii 
care se realizează pe baze corecte, responsa-
bile şi transparente. Ca dovadă, cu mult îna-
inte de apariţia Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, Senatul USV a solicitat evaluarea ex-
ternă a instituţiei noastre de către Asociaţia 
Europeană a Universităţilor (AEU). Rapor-
tul de evaluare al comisiei de experţi stră-
ini, care a efectuat analiza în două etape, pe 
parcursul a circa opt luni de zile, a fost făcut 
public pe site-ul AEU. Această comisie, in-
cluzând actuali şi foşti rectori şi prorectori 
ai unor universităţi europene prestigioase, a 
studiat sute de pagini de documente şi anali-
ze, a discutat cu sute de profesori, studenţi şi 
personalităţi externe universităţii, asumân-
du-şi public, în final, un raport de evaluare 
a USV în care este evidenţiată misiunea de 
educaţie şi cercetare a universităţii sucevene. 
În luna în care comisia de experţi internaţio-
nali prezenta şi îşi asuma public raportul pri-
vind USV, Ministerul Educaţiei a publicat o 
listă ce se pretindea a fi rezultatul unei evalu-
ări a aceleiaşi AEU. Lista respectivă, în pofida 

obligaţiilor impuse prin metodologia de eva-
luare elaborată de acelaşi Minister, nu a fost 
însoţită de niciun document-suport asumat 
de evaluatori sau de vreo echipă de experţi 
AEU. De asemenea, lista a fost întocmită fără 
ca universitatea noastră să fie vizitată măcar 
de un singur membru/expert al acestei asoci-
aţii, în vederea verificării datelor raportate de 
instituţie. Nu cunoaştem ca alte universităţi 
din România să fi primit vizite ale experţilor 
AEU cu acelaşi scop. Timp de aproape un an 
şi jumătate Ministerul Educaţiei nu a prezen-
tat vreun raport AEU, pe baza căruia a fost 
întocmită această împărţire a universităţilor 
pe cele trei categorii. 
Conducerea USV consideră că existenţa unei 
competiţii între universităţi în ceea ce priveş-
te asigurarea calităţii unei formări profesio-
nale adecvate reprezintă un factor de îmbu-
nătăţire continuă a procesului educaţional. 
Cuantificarea nivelului de calitate trebuie 
însă să se întemeieze pe proceduri transpa-
rente, metodologii coerente, indicatori mă-
surabili şi indiscutabili, raportări şi verificări 
riguroase. Din păcate, decizia administra-
tivă a Ministerului Educaţiei din anul 2011 
de împărţire a universităţilor pe categorii nu 
s-a întemeiat pe aceste elemente, ci pe voin-
ţa arbitrară a conducerii din acel moment a 
ministerului, fapt confirmat şi prin sentinţa 
Curţii de Apel Suceava. 
Astăzi, conducerea USV este nevoită să con-
state că lucrurile din trecut nu se mai pot 
schimba, prejudiciul de imagine nu poate fi 
compensat, dar nu renunţă la obligaţia de a 
îndrepta toate eforturile spre asigurarea unui 
prezent stabil şi a unui viitor mai bun pentru 
întreaga comunitate academică suceveană 
dar şi pentru populaţia din partea de nord-
est a ţării. Le mulţumim tuturor celor care au 
fost alături de noi în acest demers complex de 
recuperare a demnităţii instituţionale şi ne 
exprimăm încrederea că împreună vom con-
tribui la dezvoltarea Alma Mater Sucevensis.
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Modern Literature and 
Economic Theory (MLET) 

Proiectul MLET doreşte să 
identifice dintr-o perspectivă 
transnaţională legătura dintre 
textele literare moderne şi 
teoriile şi conceptele economice.
MLET răspunde aşadar nevoii 
de a regândi modurile în care 
literatura ne influenţează 
aspectele sociale şi materiale 
ale vieţii noastre. De asemenea, 
proiectul va deveni pe parcurs o 
sursă de informare importantă 
pentru cercetătorii interesaţi 
de explorarea legăturilor dintre 

literatură şi materialismul 
economic. Pe de o parte, 
proiectul propune investigarea 
literaturii ca produs economic; 
pe de altă parte, propune analiza 
modurilor în care literatura 
generează forme de acţiune 
socială ce contribuie material 
la dezvoltarea societăţii, şi care, 
din acest punct de vedere, pot 
fi studiate prin prisma teoriei 
economice. În cadrul proiectului 
MLET, studenţii organizatori de 
la Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării şi-au prezentat 
temele de cercetare: Iuliana 
Ilaşcă, anul II, FE, va lucra cu 

romanul Dracula de Bram Stoker 
şi va analiza figura vampirului 
ca expresie a capitalismului de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea.  
Gabriela Vacariu, anul II, FE, 
se va concentra asupra relaţiilor 
dintre individul independent 
şi statul ca formă imperialistă 
de guvernământ în Ulise de 
James Joyce. Ana Crăciunescu, 
studentă în anul II la masteratul 
de Cultură şi civilizaţie britanică 
va identifica şi analiza ilustrările 
conceptului de personnel 
management în romanul Nord şi 
Sud de Elizabeth Gaskell.

Evenimente

1 - 28 februarie 2013

Premieră la Teatrul studenţesc 
„Fabulinus”
   
Trupa de teatru „FABULINUS” 
a Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava a prezentat pe 
scena Auditorium-ului „Joseph 
Schmidt” spectacolul „Ţara 
Orbilor”, o adaptare a piesei de 
teatru „Ţara lui Gufi” a celebrului 
dramaturg Matei VIŞNIEC. 
Evenimentul a fost organizat în 
colaborare cu Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Botoşani. Regia, 
scenografia, coloana sonoră: Ion 
SAPDARU.
„Ţara Orbilor” este o comedie 
cu muzică şi dansuri, un eseu 
despre cine suntem noi, românii 
mileniului 3. Piesa de teatru este 
o metaforă a unui colţ de rai în 

care oamenii privesc - dar nu 
văd, ascultă - dar nu aud, pipăie 
- dar nu simt! „Ţara Orbilor” e 
ţara în care regele Gufi a hotărât 
că „ochii sunt pentru lacrimi, nu 
pentru văzut”. 
Distribuţia: 
Adrian Crăciunescul, Andreea 
Siran, Alexandru Stan, Ştefan 
Manolache, Tania Dombrov, 
Anna Moldovan, Maria Şutu, 
Alexandru Pahomi, Alexandru 
Huţanu, Iuliana Girigan, Mihai 
Cerneanu, Flavius Derscariu. 
Coregrafia: Lavinia Pătraşcu. 
Sunet: Marius Samson. Lumini: 
Stelian Cuniţchi. Interpretare 
„Mociriţa”: Maria Şutu. Afiş: 
Anna Moldovan. Coordonator: 
Adrian Crăciunescul. Foto/
video: Adrian Crăciunescul. 

Regie tehnică: Alexandru Stan. 
Asistent mişcare: Alexandru 
Pahomi. Maşinişti: Mihai 
Cerneanu, Alexandru Huţanu. 
Machiaj: Tania Dombrov. 
Costume: Iuliana Girigan.
Cât de greu e sa deschizi ochii ? 

7 - 8 februarie 2013
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Evenimente

Concert cameral 

Auditorium-ul „Joseph Schmidt” 
al USV a găzduit un recital de pian 
la patru mâini, ce a inclus sonatele 
pentru pian la patru mîini KV 19d 
în Do major, KV 497 în Fa major şi 
KV 521 în Do major de Wolfgang 
Amadeus Mozart şi Bolero de Ma-
urice Ravel.
Protagoniştii scenei au fost pianiş-
tii Corina Răducanu şi Eugen Du-
mitrescu din Bucureşti, ambii ab-
solvenţi ai Universităţii Naţionale 
de Muzică din Bucureşti, unde 
au obţinut şi diploma de doctor 
în muzică. Corina Răducanu este 
profesor la catedra de pian a Cole-
giului Naţional de Arte „Dinu Li-
patti” din Bucureşti şi cercetător 
post-doctoral MIDAS – UNMB, 
iar Eugen Dumitrescu este mem-
bru fondator şi profesor la Atelierul 

de muzică şi creativitate „Mozar-
tinno” din Bucureşti. 
Cu o bogată experienţă şi peste 150 
concerte susţinute, Duo Corina 
Răducanu şi Eugen Dumitrescu 
s-a remarcat la numeroase festiva-
luri din ţară şi străinătate, precum 
„George Enescu” Bucureşti, „Con-
stantin Silvestri” Tîrgu Mureş, 
„Noiembrie Muzical” Bistriţa, „Ti-
nerii şi muzica”, Festivalul „CHEI” 
Bucureşti, „Zilele George Enescu” 
Oraviţa, Festivalul-concurs Geor-
ge Enescu – Bălţi, Republica Mol-
dova. Duo-ul este laureat la Fes-
tivalul Internaţional al Muzicii 
Maghiare (Bucureşti, 2008), Con-
cursul Internaţional Pietro Ar-
gento (Italia, 2008), Concursul In-
ternaţional Pro Piano (Bucureşti, 
2007) şi  Concursul Internaţional 
Lorenzo Perosi (Italia, 2005).
„La Mozart a fermecat prospeţi-

mea muzicii, melodicitatea, per-
latura cristalină şi totuşi densă, 
de asemenea sincronia în rafina-
tul dozaj sonor între partida con-
ducătoare tematic şi cea acompa-
niatoare, interpreţii preluându-şi 
cu naturaleţe rolurile în clădirea 
discursului muzical de la parte la 
parte, în fiecare sonată. Osmoza 
discursivă a creat impresia unui 
singur interpret, care mânuia abil 
patru mâini miraculoase”. (Con-
stanţa Cristescu, muzicolog)
Recitalul de pian la patru mâini 
oferit de tinerii pianişti bucureş-
teni a fost darnic pentru suceveni 
atât în privinţa unei seri muzicale 
deosebite, dar şi în privinţa cunoş-
tinţelor dobândite, recitalul fiind 
şi un dialog interactiv între inter-
preţi şi public, acesta din urmă fi-
ind provocat la o interesantă şi di-
ficilă evaluare stilistică.

13 Februarie 2013

19 Februarie 2013 Admitere 2013 

Universitatea „Ştefan cel Mare” 
a aprobat regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea exa-
menului de admitere în ciclul 
de studii universitare de licen-
ţă pentru anul academic 2013-
2014. 
Consiliile celor nouă facultăţi au 
stabilit o serie de formule de cal-
cul a mediei de admitere pentru 
acest an. Nu au fost aduse schim-
bările semnificative metodologi-

ei de anul trecut, excepţie făcând 
taxele de şcolarizare care au fost 
majorate cu 14%. 
USV oferă in anul universitar 
2013-2014 un numar de 2989 de 
locuri pentru studii de licență zi, 
la care se adaugă 565 de locuri 
la licenţă ID şi 1590 la masterat. 
Cifrele publicate sunt estimati-
ve şi reprezintă capacitatea ma-
ximă de şcolarizare, aprobată de 
ARACIS.

www.admitere.usv.ro
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Victorie a handbaliştilor suceveni în Liga Naţională

Înaintea dificilului retur din 23 februarie de la Nicosia cu SPE Strovolos pentru optimile Challenge Cup, 
handbaliştii au disputat un meci, desfăşurat în avans, din etapa a XV-a a Ligii Naţionale.

CSM Ploiesti - CS Universitatea Suceava 24-29 (15-14). Antrenorul Răzvan Bernicu a trimis în teren ur-
matorii jucatori: Şelaru, Stănescu – Gavriloaia (6), Acatrinei (5), Chiruţ (4), Mitrea (4), Rosu (3), Bursuc 
(2), Cântec (2), Şoldănescu (1), Amihăesi (1), Dumitraş (1).

Evenimente

21 Februarie 2013

Seară de film românesc premiat 
internaţional

Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava continuă promova-
rea filmelor româneşti premiate 
internaţional prin proiecţia lung-
metrajului „Periferic” (2010). 
Scenariul lung-metrajului „Pe-
riferic” a pornit de la o povesti-
re scrisă de Cristian MUNGIU, 
preluată şi rescrisă de Bogdan 
George Apetri împreuna cu Tu-
dor Voican („California Drea-
min”, „Medalia de onoare”). Re-
gizorul Bogdan George APETRI 
a absolvit renumita Universitate 
Columbia din New York, cu spe-
cializare dublă în regie de film 
şi imagine şi a fost nominalizat 
la Student Academy Awards în 
2006 (Oscar pentru studenţi). 
Scurtmetrajele pe care le-a regi-
zat au fost selecţionate şi au ru-
lat cu succes la multe festivaluri 
de film din întreaga lume (Cler-
mont-Ferrand, Rotterdam, Palm 

Springs, Cottbus, Montreal). 
Bogdan APETRI a co-produs fil-
mul american „3 Backyards”, re-
gizat de Eric MENDELSOHN, 
care a câştigat premiul pentru 
cea mai bună regie la Festivalul 
Sundance (2010). Ana ULARU, 
interpreta personajului princi-
pal feminin, a debutat în două 
filme de televiziune, coproducţii 
româno-franceze: «Meutres par 
procuration» şi «Passion Mor-
telle» (ambele de Claude-Mi-
chel Rome), iar la şaptesprezece 
ani a înfruntat marea provocare 
de a juca rolul titular la Teatrul 
Mic, în dramatizarea după „Lo-
lita” lui Vladimir Nabokov, ală-
turi de două personalităţi majore 
ale teatrului românesc: regizoa-
rea Cătălina Buzoianu şi marele 
actor Ştefan Iordache.
Lungmetrajul proiectat de USV 
a primit 19 premii şi 9 nomina-
lizări naţionale şi internaţiona-
le , printre care: Premiul pen-
tru interpretare (Ana Ularu) la 

Festivalul internaţional de film 
de la Locarno, Premiul FIPRE-
SCI (Federaţia Internaţională a 
Criticilor de Film), Trofeul Gol-
den Alexander Premiul pentru 
Cea mai bună actriţă (Ana Ula-
ru) şi Premiul Asociaţiei Criti-
cilor de Film din Grecia la Fes-
tivalul Internaţional de Film de 
la Salonic. Alte premii:Toronto, 
Namur, Varşovia, Viena, Mosco-
va, Cairo, Cottbus, Salonic, Rot-
terdam sau Göteborg. Premii-
le Gopo 2012: Cel mai bun film 
de debut (lungmetraj) - Bogdan 
George Apetri, Cea mai bunǎ ac-
triţă într-un rol principal într-un 
film de lungmetraj ficţiune –Ana 
Ularu, Cea mai bună actriţă într-
un rol secundar într-un film de 
lungmetraj ficţiune - Ioana Flo-
ra, Cel mai bun montaj (lung-
metraj) - Eugen Kelemen, Cea 
mai bună imagine (lungmetraj) 
- Marius Panduru. După proiec-
ţia filmului, cinefilii s-au întâlnit 
cu actorul Ion Sapdaru.

21 Februarie 2013
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Evenimente

Concurs de schi
Ediţia a II-a

Departamentul de Educaţie Fizi-
că şi Sportiv din USV a organizat 
un concurs studenţesc de schi la 
Vatra Dornei, pe pârtia Parc. 
Conform regulamentului ofici-
al de desfăşurare a competiţiilor 
de schi alpin, concursul s-a defă-

şurat pe un traseu de dificultate 
redusă, studenţii fiind la stadiul 
de începători, după un stagiu de 
doar 14 ore de iniţiere în schi.
Studenţii programului de stu-
dii Kinetoterapie şi motricitate 
specială şi o parte din cei ai pro-
gramului de studii Educaţie fizi-
că şi sportivă au dovedit calităţi 
deosebite în ceea ce priveşte gra-

dul de însuşire a tehnicii într-un 
timp foarte scurt, reuşind să par-
curgă traseul de concurs într-un 
timp foarte bun. În 2014 concur-
sul de schi va fi deschis tuturor 
studenţilor din USV, cât şi stu-
denţilor din alte centre univer-
sitare, ca Bacău, Iaşi şi Cluj-Na-
poca.

24 Februarie 2013
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Echipa USV în sferturile de 
finală ale Cupei Challenge

Echipa masculină de handbal 
CS Universitatea Suceava s-a ca-
lificat în sferturile de finală ale 
Cupei Challenge, după ce a în-
vins formaţia cipriotă SPE Stro-
volos cu scorul de 32-25 (12-10) 
la Nicosia, în manşa a doua a op-
timilor de finală. Sferturile de 
finală ale Cupei Challenge vor 
avea loc într-o dublă manşă, me-
ciul tur pe 16 martie, de la ora 
18.00 în Turcia, urmând ca la o 
săptămână distanţă, pe 23 mar-
tie, de la ora 11.00, să se joace re-
turul în sala LPS.
Echipa de handbal CS Universi-
tatea Suceava va înfrunta echipa 
turcă Ankara Spor. Antrenorul 
Răzvan BERNICU s-a declarat 
mulţumit de tragerea la sorţi şi 
anticipează o dublă manşă echi-
librată. Ajunsă în premieră în 
faza sferturilor Cupei Challenge, 
gruparea Ankara Spor a trecut 
în turul precedent de grecii de 
la AC Doukas cu scorul general 
de 54-51. Adversara echipei Uni-
versităţii din sferturile Challenge 
Cup are în lot trei stranieri: rusul 
Salin Sergey şi ucrainenii Pavlo 
Gnoyevyy şi Andriy Ternovoy. 
CSU Suceava are toate şansele 
să se califice în semifinale, având 
prima şansă în faţa echipei din 
Ankara. Mai mult, echipa CSU 
Suceava ar putea să se gândeas-
că, în cazul unei calificări, chiar 
la finala competiţiei, în condiţiile 
în care în penultimul act ar pu-
tea înfrunta un adversar şi mai 
modest, învingătoarea duelului 
Hasselt (Belgia) - Esch (Luxem-
burg).

25 Februarie 2013
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Finalizare de proiect

Universitatea „Ştefan cel Mare” 
anunţă finalizarea proiectului 
„Provocările cunoaşterii şi dez-
voltare prin cercetare doctora-
lă”, proiect cofinanţat de Fondul 
Social European. De la începu-
tul demarării proiectului în luna 
martie 2010 şi până în prezent, 
cei 28 de doctoranzi participanţi 
la proiect au prezentat 109 lu-
crări ştiinţifice la diverse mani-
festări naţionale şi internaţiona-
le. Totodată, până la data de 22 
februarie 2013, 15 doctoranzi 
finanţaţi prin proiect au obţi-
nut confirmarea titlului de doc-

tor, iar alţi patru doctoranzi care 
au susţinut public teza urmează 
să obţină confirmarea titlului în 
perioada imediat următoare. Un 
număr de nouă doctoranzi au 
obţinut o amânare pentru sus-
ţinerea publică a tezei, conform 
legislaţiei în vigoare. Pe perioa-
da derulării proiectului au be-
neficiat de susţinere financiară 
un număr de nouă manifestări 
ştiinţifice internaţionale organi-
zate de Universitatea „Ştefan cel 
Mare”, sau în colaborare cu alţi 
parteneri. Au fost organizate, cu 
sprijin financiar din partea pro-
iectului, 16 sesiuni de manage-
ment al cercetării, având ca invi-

taţi personalităţi de prestigiu din 
ţară şi din străinătate. Ca urma-
re a activităţii desfăşurate în pro-
iect, au fost încheiate 32 de acor-
duri de parteneriat cu instituţii 
din ţară şi străinătate astfel: trei 
acorduri cu universităţi din ţară 
şi 13 cu universităţi din străină-
tate, opt acorduri cu institute de 
cercetare din ţară şi trei cu insti-
tute din străinătate. Aceste acor-
duri au permis, printre altele, ca 
un număr de 21 de doctoranzi să 
efectueze stagii de pregătire doc-
torală, aceştia având şi susţine-
re financiară din partea proiec-
tului.

28 Februarie 2013

Concursul Naţional de Artă 
Plastică „Ion Irimescu” 
Ediţia a VI-a

Concursul naţional, organizat 
de Consiliul Judeţean Suceava, 
Şcoala de Arte „Ion Irimescu” 
şi Centrul Cultural Bucovina, 
a avut şi în acest an o participa-
re numeroasă. Expoziţia a eta-
lat lucrări realizate de un număr 
de 44 de tineri artişti din 14 ju-
deţe, iar juriul, alcătuit din criti-
cul ieşean de artă Valentin Ciu-
că (preşedinte) şi artiştii plastici 
Lucia Puşcaşu şi Niculai Moro-
şan (membri), a acordat premii 
pe secţiuni. La secţiunea Pictură 
Premiul I a fost acordat doamnei 
conf.univ.dr. Rodica Maria IA-
COBESCU de la Departamentul 
de Ştiinte Umane şi Social Poli-
tice al Facultăţii de Istorie şi Ge-
ografie.

27 Februarie 2013
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Evenimente

Program internaţional de 
educaţie antreprenorială

Clubul de Marketing (www.
marketingclub.ro), coordonat de 
conf.univ.dr. Alexandru-Mir-
cea NEDELEA, a lansat proiec-
tul Junior Achievement StartUp. 
Acesta reprezintă un program 
internaţional de educaţie antre-
prenorială, declarat „best practi-
ce” în domeniu de către Comisia 
Europeană. Programul se adre-
sează universităţilor şi facultăţi-
lor de orice profil. Studenţii din 
facultăţile partenere pilotează un 
produs/serviciu în cadrul unei 
companii cu clienţi şi operaţiuni 
reale, colaborează cu consultanţi 
voluntari şi dobândesc cunoş-
tinţe şi abilităţi de administrare 
prin modulul academic StartUp 
şi prin incubatorul BizzFactory. 
140 de echipe din 30 de universi-
tăţi din România au participat în 
program în 2009 - 2012. Modu-
lul academic permite universită-
ţilor de orice profil să integreze 
în cursuri şi seminare materiale 
şi metodologii moderne de edu-
caţie antreprenorială learning by 
doing, inclusiv cel mai consis-
tent manual universitar de pro-
fil: „Antreprenoriat. Lansarea şi 
administrarea unei afaceri” (Bi-
zzkit, 2012). Incubatorul univer-
sitar naţional BIZZFACTORY

Studenţii aprofundează şi aplică 
în incubatorul BizzFactory cu-
noştinţele academice, prin care 
pilotează un produs sau un ser-
viciu REAL, cu clienţi REALI, 
accesează experienţa unor an-
treprenori şi profesionişti din 
mediul de afaceri, implicaţi ca şi 
consultanţi voluntari, beneficia-
ză de echivalarea proiectului pi-
lot de afacere ca practică de spe-
cialitate solicitată de facultate.
Competiţia Compania Anului 
reuneşte anual cele mai bune 
proiecte de pilotare a unei afa-
ceri. Aceasta reuneşte anual cele 
mai bune echipe care derulează 
un pilot de afacere în cadrul pro-
gramului StartUp, oferindu-le 
oportunitatea de a câştiga premii 
pentru dezvoltarea afacerii lor, 
cât şi burse Junior Achievers de 
participare la finala Europe En-
terprise Challenge 2013, derulată 
la Liege (Belgia), 3-5 iulie.
Pilotarea unei idei de afaceri pre-
supune alegerea unui produs sau 
serviciu, şi testarea acestuia pe 
piaţă prin:
•studiu preliminar de piaţă 
(chestionare, interviuri cu cli-
enţi, etc.);
•atragerea de resurse reale (capi-
tal, resurse materiale şi umane) 
pentru derularea afacerii;
•contactarea potenţialilor parte-
neri (furnizori, distribuitori, cli-

enţi);
•obţinerea unor oferte concrete 
de materii prime şi servicii pen-
tru producţie/implementare;
•realizarea unei serii limitate a 
produsului, respectiv oferte li-
mitate a serviciului, sau a unui 
prototip pentru producţie/im-
plementare elaborată;
•promovarea şi vânzarea produ-
sului/serviciului în cantităţi li-
mitate către clienţi reali pentru 
a testa reacţia pieţei şi valoarea 
produsului/serviciului;
•administrarea financiară a afa-
cerii pilot; şi
•lichidarea sau vânzarea afacerii 
pilot sau înregistrarea ei la Regis-
trul Comerţului.
Cele mai bune echipe au ocazia 
să participe la finala naţiona-
lă Compania Anului, unde cele 
mai bune echipe vor oferi pu-
blicului produsele/serviciile co-
mercializate şi vor fi evaluate de 
către un juriu de experţi în do-
meniu. Pentru înscriere în incu-
batorul Bizzfactory şi în compe-
tiţia Compania Anului, studenţii 
interesaţi trebuie să se adreseze 
domnului conf.univ.dr. Alexan-
dru-Mircea NEDELEA, de la Fa-
cultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică, corp H, 
camera H 105.

28 Februarie 2013

Practică de... februarie

Totul începe, în fapt, într-o zi de 
februarie, când studenţi ai Fa-
cultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei 
au răspuns chemării de a efec-
tua practica pedagogică, la Vatra 
Dornei, în şcoală sau în grădini-
ţă, unde au avut loc lecţii, urmate 
de analize şi dezbateri. Aplicaţii-
le, la care au fost parte studenţi, 
învăţători, educatoare, meto-
dişti, le-au oferit dascălilor în de-
venire cadrul favorabil regăsirii 
teoriilor didactice de instruire în 
tainele apostolatului, dar şi locul 
împărtăşirii părerilor critice sin-

cere în acţiuni neconvenţionale. 
S-a creat prilejul cunoaşterii, re-
cunoaşterii noastre prin înde-
părtarea reală a distanţei dintre 
catedră şi bancă. Am trăit împre-
ună atmosfera spirituală plină de 
căldura descoperirii unor das-
căli frumoşi şi dăruiţi muncii, cu 
elevii mari şi mici, precum: Da-
niel Bereholschi, Livica Florea, 
Mihaela Căprioara, Florentina 
Bighiu, Ana Rus, Oana Pintes-
cu, Anca Boghiu, Ladica Mercic, 
Anişoara Bereholschi. De neui-
tat rămâne şi experienţa căutării 
de răspunsuri la întrebări şi pro-
bleme, puse cu sfială de viitorii 

dascăli, acelora care le modelea-
ză acum cu profund devotament 
destinele. S-a cântat, s-a poves-
tit, s-a jucat... didactic, s-a dăruit, 
s-a primit, descoperindu-ne unii 
altora, cu dorinţa secretă de a ne 
păstra totuşi bruma de autorita-
te ce ne-o dau anii de experienţă 
lăsaţi în urmă. Aşa, îndrăznim a 
ne exprima în numele celor pre-
zenţi la manifestarea ce avea să 
anunţe bucuria renaşterii naturii 
şi odată cu ea a sufletelor şi trăi-
rilor noastre de adevăraţi îndru-
mători ai unor tineri chemaţi la 
rându-le să ducă pe căi noi alte şi 
alte generaţii de copii.

28 Februarie 2013
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Nu au lipsit din întreprinderile 
noastre acţiunile de promova-
re a universităţii, pertinent pre-
zentată de doamna conf. univ. 
dr. Adina Colomeischi şi între-
gită de reprezentanţii altor fa-
cultăţi: lector univ. dr. Came-
lia Ignătescu (FSEAP), şef lucr. 
dr. ing. Ovidiu Schipor (FIESC), 
asist. univ. drd. Gabriel Crama-
riuc, lector univ. dr. Ioan Ma-
xim (DSPP), lector univ. dr. Bog-
dan Grosu (FEFS), conf. univ. dr. 
Doina Schipor, lector univ. dr. 
Petruţa Rusu (FSE), care au răs-
puns cu solicitudine decanului 
FSE, conf. univ. dr. Otilia Clipa, 
iniţiatorul de suflet al acestui de-
mers. În acest context, interesan-
tă şi nouă a fost încercarea psiho-
logului Doina Schipor (FSE) de 
a-i determina pe elevii de liceu 
să-şi descopere vocaţia, propu-
nându-le o incursiune ludică în 
propria viaţa şi conştiinţă. 
Astfel, am învăţat încă o dată îm-
preună, profesori şi studenţi, că 
munca la catedră înseamnă, pe 

lângă studiu, şi să dăruieşti din 
preaplinul fiinţei tale respect, re-
cunoştinţă, credinţă, dragoste, 
valori în afara cărora nu se poa-
te zidi nimic trainic. Îndreptăm, 
aşadar, gândurile noastre de 
consideraţie şi mulţumire spre 
toţi aceia care ne-au înlesnit lu-
crarea ce-am săvârşit cu bucurie 
şi credinţă la sfârşit de februarie 
2013 întru creşterea  Universită-
ţii sucevene.
Impresii
„Ne-am simţit bine învăţând 
prin cunoaşterea unei situaţii 
noi, descoperind o latură nouă a 
ceea ce înseamnă experienţă de 
învăţare. A fost o ocazie prielni-
că atât pentru închegarea relaţi-
ei de colegialitate între noi, stu-
denţii, cât şi pentru crearea unei 
mai bune dinamici a relaţiei cu 
unii profesori. Suntem încântaţi 
de această provocare şi sperăm 
să mai fie în viitor. Mi-aş dori să 
mergem tot în practică observa-
tivă la o unitate de învăţământ 
pentru copii cu CES. Ar facilita 

înţelegerea cursurilor de psiho-
pedagogie specială din acest se-
mestru.” 
(Ştefania Nistor, an II, PIPP)
„Orice experienţă din viaţă are 
menirea de a ne învăţa câte ceva, 
de a ne creşte... Practica de la Va-
tra Dornei a fost o experienţă 
frumoasă. Frumoasă pentru că 
am avut alături persoane deose-
bite care au pus ca prioritate ieşi-
rea cu noi. 
Atât la şcoală, cât şi la grădiniţă 
am fost foarte bine primiţi. Ca-
drele didactice au fost foarte des-
chise în a ne împărtăşi din ex-
perienţa dumnealor. Am vazut 
lecţii predate într-un mod origi-
nal, creativ şi pe înţelesul copii-
lor.
Josh Billings spunea că ,,Nu e ni-
mic mai uşor de învăţat şi mai 
greu de aplicat ca experienţa”, 
însă nimic nu e prea greu atunci 
când iubeşti ceea ce practici. 
(Alexandra Chirică, an III, PIPP)

continuare
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Legislație
Legea nr. 5 din 21/02/2013 bugetului de stat pe anul 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 107 din 22 februarie 2013.

Legea nr. 6 din 21/02/2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 107 
din 22 februarie 2013.

Hotărârile Senatului USV
Hotărârea nr.26/12.02.2013 taxe de şcolarizare anul I 2013-2014.

Hotărârea nr.25/12.02.2013 Regulament propriu organizare admitere.

Hotărârea nr.24/12.02.2013 privind aprobarea taxei de înscriere la cursul facultativ Metodica disciplinelor sportive 
montane din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Hotărârea nr.23/12.02.2013 privind aprobarea susţinerii examenului de licenţă pentru promoţia 2013 a programu-
lui de studii Ecologie şi protecţia mediului la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi 
Geologie.  

Hotărârea nr.22/12.02.2013 privind aprobarea susţinerii examenului de diploma pentru promoţia 2013 a progra-
mului de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Ingineria Materialelor şi a Mediului.  

Hotărârea nr.21/12.02.2013 privind aprobarea Metodologiilor de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor 
în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.

Hotărârea nr.20/12.02.2013 privind Raportul de autoevaluare internă pentru evaluarea periodică a program de stu-
dii Sisteme electrice.

Hotărârea nr.19/12.02.2013 privind Raportul de autoevaluare internă pentru evaluarea periodică a programului de 
studii Automatică şi informatică aplicată.

Hotărârea nr.18/12.02.2013 privind Raportul de autoevaluare internă pentru evaluarea periodică a programului de 
studii Inginerie Economică în domeniul electric, electronic şi energetic.

Hotărârea nr.17/12.02.2013 cu privire la stabilirea numărului minim de studenţi/program de studiu, necesar activă-
rii programelor de studii în anul universitar 2013-2014.

Hotărârea nr.16/12.02.2013 cu privire la activităţile desfăşurate la Observatorul Astronomic şi Planetariul USV.

Hotărârea nr.15/12.02.2013 cu privire la aprobarea Planului Operaţional pentru anul 2013.

Hotărârea nr.14/12.02.2013 cu privire la modificarea Organigramei sistemului de management în cadrul USV.

Hotărârea nr.13/12.02.2013 cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de şcolarizare în vederea achitării 
taxei de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor.

Hotărârea nr.12/12.02.2013 cu privire la validarea ocupării postului de director general administrativ.

Hotărârea nr.11/12.02.2013 cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de studii încheiat cu 
studenţii înscrişi în anul I, Programul de Studii Psihopedagogice, nivelul I (iniţial), care parcurg simultan şi discipli-
nele aferente anului II. 
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