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Zilele Eminescu
ianuarie 2013

În cadrul ediţiei a XLIV-a din acest an a „Zi-
lelor Eminescu” de la Botoşani, din 14-15 ia-
nuarie, prof.univ.dr. Mircea A. DIACONU, 
prorector cu activitatea didactică şi asigu-
rarea calităţii în USV, a făcut parte – ală-
turi de Acad. Nicolae Manolescu, prof. univ. 
dr. Mircea Martin, Universitatea Bucureşti, 
prof. univ. dr. Ion Pop, Universitatea „Ba-
beş-Bolyai”, prof.univ.dr. Cornel Ungurea-
nu, Universitatea de Vest, Timişoara, prof.
univ.dr. Al. Cistelecan, Universitatea „Petru 
Maior”, Tîrgu Mureş, Ioan Holban, Iaşi – 
din juriul care acordă premiul Opera Omnia 
unui important poet român şi, de asemenea, 
din juriul care acordă premiul Opera Pri-
ma, pentru carte de debut în poezie, alături 
de universitarii Al. Cistelecan, Universitatea 
„Petru Maior”, Tîrgu Mureş, Daniel Cris-
tea Enache, Universitatea Bucureşti, Andrei 
Terian, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 
Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alec-
sandri”, Bacău. Premiul Opera Omnia a fost 
obţinut de poetul Nicolae Prelipceanu, prin-
tre nominalizaţi aflîndu-se şi Mircea Cărtă-
rescu, Ion Mureşan, Const. Abăluţă, Marta 
Petreu.   
În cadrul aceleiaşi manifestări, la Memori-
alul Ipoteşti, a fost lansată antologia de po-
ezie Turnurile Ocolaşului Mare (Antologia 
Grupului de la Durău), Editura „Timpul” din 
Iaşi, cu o prefaţă a criticului literar Mircea A. 
DIACONU. Grupul de la Durău a luat fiinţă 
acum 20 de ani, în iarna anului 1992-1993, 
şi în perioada 1995-2000 a publicat şase nu-
mere din revista proprie numită „Caietele de 
la Durău”, redactorii acesteia fiind scriitorii 
Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Radu 
Florescu, Doina Popa, Nicolae Sava, Cassian 
Maria Spiridon şi Liviu Ioan Stoiciu. Compo-
nenţa grupului s-a schimbat între timp, astfel 
că antologia lansată cuprinde versuri semna-
te de Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, 

Radu Florescu, Nicolae Sava, Cassian Maria 
Spiridon şi Vasile Tudor (în calitate de invi-
tat). În prefaţa intitulată „Poeţi şi critici (în 
post-istorie)”, într-un discurs deopotrivă lu-
dic şi erudit, Mircea A. DIACONU pune în 
evidenţă notele distinctive ale celor şase po-
eţi, aparţinînd cu toţii aşa-numitei generaţii 
’80, figuri emblematice ale literaturii române 
contemporane. Poeţi, dar şi prozatori, dra-
maturgi sau eseişti, ei sînt membri în diferite 
organisme de conducere ale Uniunii Scriito-
rilor din România, directori sau redactori-
şefi ai unor reviste importante de literatură 
(„Convorbiri Literare”, „Conta”, „Hyperi-
on”), distinşi cu gradul de comandor sau ofi-
ţer de către preşedenţia României, premiaţi 
de foruri prestigioase ale comunităţii scrii-
toriceşti, traduşi în diferite limbi. Antologie 
de grup, Turnurile Ocolaşului Mare conţine, 
dincolo de ideologii şi de limbaje poetice par-
ticularizante, poemele unor poeţi contempo-
rani valoroşi. Cît despre prefaţa semnată de 
Mircea A. DIACONU, ea radiografiază de-
opotrivă spiritul de grup şi constantele indi-
viduale ale poeţilor prezenţi în antologie, dar 
propune deopotrivă o meditaţie implicită 
asupra identităţii criticii literare. Întrebarea 
subtextuală din prefaţă este dacă azi mai e cu 
putinţă critica literară (deopotrivă istoria li-
terară) sau devine ea, în postmodernism, fic-
ţiune? O dezvoltare a acestor idei semnează 
Mircea A. DIACONU în revista „Convorbiri 
Literare” (nr. 1, 2012) într-un eseu intitulat 
„Ce este un critic?”. Volumul Turnurile Oco-
laşului Mare (Antologia Grupului de la Du-
rău) va fi lansat şi la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” în data de 5 aprilie 2013, ora 16, Aula 
USV din Corp E, în prezenţa autorilor. 
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Barometrul Absolvenţilor din 
Europa – 2013

„Graduate Barometer Europe” 
este un sondaj anual de opinie 
desfăşurat online în cadrul 
căruia li se oferă studenţilor 
posibilitatea de a-şi exprima 
opiniile în legătură cu teme 
privind studiul şi cariera. Ca 
urmare a parteneriatului cu 
Institutul trendence GmbH din 
Berlin, USV va primi un raport 
exclusiv (Partner Report), în 
care sunt comparate rezultatele 
USV cu cele din Europa.  De 
la lansarea sondajului în anul 
2003, numărul studenţilor 
participanţi a crescut în mod 
constant, ajungându-se la 
peste 340.000 de participanţi 
anul trecut. El a devenit astfel 

cel mai cuprinzător sondaj 
de opinie din Europa privind 
cariera. Succesul este datorat 
parteneriatului cu peste 1.000 
de universităţi din 24 de ţări 
europene. Sondajul Trendence 
Graduate Barometer oferă 
universităţilor şi companiilor 
angajatoare valoroase informaţii 
despre preferinţele şi aşteptările 
studenţilor, facilitând astfel 
intrarea acestora pe piaţa de 
muncă. Întrebările urmăresc 
să afle cât sunt de mulţumiţi 
studenţii de studiile lor şi care 
le sunt aşteptările de la viitoarea 
lor carieră. Sondajul reuneşte 
opiniile studenţilor din diferite 
ţări europene şi explorează 
diferenţele şi similitudinile 
care există între ţările Uniunii 
Europene. Institutul Trendence 

GmbH din Berlin face parte din 
Group GTI, institut de cercetare 
lider în Europa, specializat în 
marketing, recrutare de personal 
şi branding-ul angajatorului.

                     www.trendence-                                                       
gradbarometer.eu

Evenimente

3 Ianuarie - 15 Februarie 2013
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Evenimente

Promovarea patrimoniului isto-
ric şi etnografic al Bucovinei

O echipă formată din şase mem-
bri ai Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava a participat 
la Universitatea Naţională „Yuriy 
Fedkovych” din Cernăuţi la pri-
ma conferinţă de presă organizată 
în cadrul proiectului Patrimoniul 
istoric şi etnografic – componen-
tă a dezvoltării durabile a tu-
rismului în Bucovina. Această 
conferinţă a evidenţiat stadiul ac-
tual de implementare a proiectu-
lui transfrontalier MIS-ETC 829, 
care se desfăşoară sub deviza Gra-
niţe comune. Soluţii comune şi 

care vizează îmbunătăţirea şi dez-
voltarea infrastructurii în turismul 
istoric şi etnografic, prin sporirea 
interesului pentru zonele turisti-
ce de frontieră. Desfăşurându-se 
în cadrul Programului Operaţio-
nal Comun România – Ucraina 
– Republica Moldova 2007-2013, 
finanţarea proiectului este asigu-
rată în proporţie de 90% de către 
Uniunea Europeană. Proiectul are 
o durată de 24 de luni (17.05.2012 
– 16.05.2014) şi un buget general 
de 1652096,64 EURO – 7599644 
RON şi este implementat de că-
tre Universitatea Naţională „Yuriy 
Fedkovych” din Cernăuţi, în par-
teneriat cu USV, având ca obiectiv 
principal dezvoltarea turismului 
istoric şi etnografic în zona Buco-
vinei. Scopul principal al conferin-
ţei a fost acela de a aduce în atenţia 
publicului larg din nordul Bucovi-

nei importanţa unui proiect euro-
pean de amploare, ale cărui gru-
puri ţintă constau în reprezentanţi 
ai sectorului turistic din zonele de 
frontieră şi instituţiile culturale şi 
de învăţământ din Regiunea Cer-
năuţi şi judeţul Suceava. Partici-
parea în număr foarte mare a jur-
naliştilor, fie ei de presă scrisă sau 
televiziune, surse de informare na-
ţionale sau regionale, a demonstrat 
interesul pentru proiectele desfă-
şurate de către una dintre cele mai 
importante universităţi din Ucrai-
na, în parteneriat cu o universitate 
românească. Conferinţa a fost mo-
derată de Oleksandr Barannyk, 
Managerul grupului de activităţi 
responsabil cu informarea şi sen-
sibilizarea cetăţenilor din Ucraina 
şi România, precum şi turiştilor 
străini asupra potenţialului istoric 
şi etnografic al Bucovinei. În des-
chidere, rectorul Universităţii cer-
năuţene, Stepan MELNYCHUK, 
urmat de Oleksandr USHENKO, 
prorectorul responsabil cu cer-
cetarea şi problemele studenţeşti, 
au susţinut importanţa proiectu-
lui transfrontalier, cât şi a perma-
nentei şi intensei colaborări dintre 
cele două universităţi. Detalii des-
pre principalele activităţi prevăzute 
în cadrul proiectului Patrimoniul 
istoric şi etnografic – componen-
tă a dezvoltării durabile a turis-
mului în Bucovina au fost oferite 
jurnaliştilor de către coordonato-
rii proiectului, conf.univ.dr. Ivan 
VOROTNIAK şi prof.univ.dr. Şte-
fan PURICI, prorector.  La final au 

fost prezentate jurnalistilor benefi-
ciile proiectului pentru agenţiile de 
turism şi tur-operatorii din Buco-
vina, pentru întreprinderile private 
cu profil turistic şi pentru popula-
ţia din zonele de frontieră şi turiş-
tii, fie ei interni sau internaţionali, 
cât şi pentru dezvoltarea econo-
mică a zonei de frontieră de către 
Mykola KALINOVSCKIY - coor-
donator al departamentului regio-
nal de investiţii şi cooperare trans-
frontalieră din Cernăuţi, Oleksiy 
HRUSHKO -  reprezentantul su-
cursalei din Cernăuţi a Secretaria-
tului tehnic comun al Programul 
Operaţional Comun România 
– Ucraina – Republica Moldova 
2007 – 2013 şi Viktoria TANA-
SHCHYK - director adjunct pen-
tru cercetare al Muzeul Regional 
de etnologie din Cernăuţi.

www.ro-ua-md.net

10 Ianuarie 2013
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Challenge Cup

Conducătorii cluburilor Universitatea Suceava şi SPE Strovolos au căzut de acord privind datele şi orele la 
care se vor juca cele doua manşe ale optimilor Cupei Challenge. Astfel, prima manşă se va disputa la Su-
ceava pe data de 16 februarie, cu începere de la ora 17:00, iar returul este programat peste o săptămână, 
de la ora 18:00, în Nicosia.

Evenimente

10 Ianuarie 2013

1 - 23 Decembrie 2012 Amical în familie

Echipa de handbal a USV a dis-
putat în sala Liceului cu Pro-
gram Sportiv un meci amical 
contra formaţiei secunde a clu-
bului. La finalul celor 60 de mi-
nute de joc, echipa mare, an-
trenată de Răzvan Bernicu, s-a 
impus clar în faţa celor de la Uni-
versitatea II, scor 50-37.
Plusul de experinţă al primei 
echipe s-a cunoscut încă din de-
butul întâlnirii, astfel că, dupa 
primele zece minute de joc, Chi-
ruţ şi compania aveau deja un 

avantaj de şapte goluri, scor 10-3. 
De partea cealaltă, echipa lui Le-
onard Bibirig a mai echilibrat si-
tuaţia după jumătatea primei re-
prize, când s-a apropiat la doar 
trei lungimi de adversar, scor 
17-14. Divizionara secundă nu a 
avut însă constanţă, iar pe fon-
dul golurilor marcate de Mitrea 
şi Acatrinei, Universitatea intra 
la pauză cu un avans de cinci re-
uşite, 24-19.
Ultimele minute au fost la dis-
creţia echipei mari, care, ajuta-
tă dintre buturi de paradele por-
tarului Stănescu, a atins până la 

final bariera de 50 de goluri, în 
vreme ce tinerii pregătiţi de Le-
onard Bibirig s-au oprit la 37 de 
reuşite.
Universitatea a marcat prin Chi-
ruţ (9 goluri), Mitrea (7), Acatri-
nei (7), Cântec (5), Şoldănescu 
(4), Starikov (4), Roşu (4), Gavri-
loaia (3), Bursuc (3), Ţigănaşu (3) 
şi Petrea (1), în vreme ce pentru 
echipa secundă au punctat Aldi-
ca (9 goluri ), Sandu (7), Târzioru 
(7), Smeu (5), Negruşeri (4), Ca-
milari (4) şi Roban (1).
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Evenimente

Ordinul Meritul Inventiv în IT, 
Electronică şi Electricitate

Domnul conf.univ.dr.ing. Con-
stantin FILOTE, cadru didactic 
în cadrul Facultăţii de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoa-
relor de la Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava a primit 

Ordinul Meritul Inventiv în IT, 
Electronică şi Electricitate (IT/
Electronics/Electrical Invention 
order of merit), pentru activita-
tea de inventică în domeniile IT, 
electronicii şi electricităţii.
Cu medaliile primite la primul 
Festival Mondial al Inventato-
rilor, România s-a clasat pe lo-
cul patru atât ca număr de me-
dalii, cât şi ca număr de invenţii, 
după ţara gazdă (Coreea), Mala-
ezia şi Taiwan, înaintea unor ţări 
puternic industrializate ca SUA, 
Rusia, Olanda, Italia şi Austra-
lia, dar şi a unor ţări cu tradi-
ţie în domeniul inventicii, cum 
ar fi: Egipt, Croaţia, Republica 
Moldova, Spania, Arabia Sau-
dită, Polonia, Ucraina, Canada, 
Kazahstan, India, Iran, China, 
Emiratele Arabe. 
Alături de conferenţiarul suce-

vean, alţi trei inventatori români 
au fost nominalizaţi la o serie 
de ordine, grupate pe mai mul-
te nivele valorice, pe baza unor 
criterii scientometrice şi biblio-
metrice, alături de cele legate de 
eficienţa economică, de numărul 
de invenţii sau de recunoşterea 
internaţională. 

14 Ianuarie 2013

Directorul Institutului Cultural 
Român la USV

Profesorul Andrei MARGA 
s-a declarat emoţionat să ajun-
gă din nou „la Universitatea Su-
ceava, într-o ambianţă excelen-
tă”, adăugând că „la Suceava e 

ca oriunde, şi oriunde, în lumea 
civilizată, e la fel ca la Suceava”. 
Directorul Institutului Cultural 
Român (ICR) a conferenţiat la 
USV despre „Guvernanţa uni-
versitară – managementul cer-
cetării”. 
În intervenţia sa, profesorul 
Marga s-a referit, mai întâi, la lă-
murirea conotaţiei şi raporturi-
lor termenului governance, mai 
cu seamă în cazul universităţi-
lor, pentru ca apoi să caracteri-
zeze schimbarea de abordare şi, 
până la urmă, de cultură pe care 
folosirea termenului o presupu-
ne şi o promovează, în acelaşi 
timp, iar în ultima parte să arate 
ce rezultă pentru governance din 
obiectivul excelenţei proclamat 
de tot mai multe universităţi în 
zilele noastre.
Pe lângă dificultăţile de tradu-
cere a expresiei în limbi neola-
tine, germanice sau slave, Pro-
fesorul MARGA a menţionat 
că, odată cu termenul englez, cu 
origini franceze, de governance, 
nu avem doar o modificare de 

limbaj în abordarea universită-
ţilor, ci o schimbare profundă, 
de abordare, chiar de cultură, cu 
implicaţii şi consecinţe semni-
ficative. „Această schimbare o 
percep prea puţini oameni, iar 
governance a rămas confuză şi 
adesea confundată, inclusiv în 
ţara noastră, cu „guvernare” sau 
„management” sau „administra-
ţie” sau „legislaţie”.
Andrei Marga este filosof, poli-
tolog şi om politic român, profe-
sor universitar, a fost ministru de 
externe al României în mai-au-
gust 2012, ministru al educaţiei 
în 1997-2000, rector al Univer-
sităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj 
Napoca între anii 1993-2004 şi 
2008-2012, laureat al premiu-
lui Herder în anul 2005. Anul 
trecut, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” i-a conferit titlul „Doctor 
Honoris Causa”.

15 Ianuarie 2013
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Evenimente

Handbal

Universitatea Suceava s-a impus 
în faţa vice-campioanei „Ştiinţa 
Bacău” cu scorul de 33-32 în me-
ciul amical disputat în sala Lice-
ului cu Program Sportiv din Su-
ceava. Sportivul Adrian Chiruţ 
a fost cel mai bun marcator al 
„studenţilor”, cu 8 goluri.
Evoluţia scorului: 9-4 (min. 13), 
11-11 (min. 20), 20-18 (pauză), 
24-21 (min. 39), 33-25 (min. 52), 
33-32 (final).
Universitatea Suceava: Şelaru (1 
gol), Stănescu – Chiruţ (8 goluri), 
Gavriloaia (5), Amihăesi (4), Mi-
trea (4), Acatrinei (3), Ţigăna-
şu (2), Şoldănescu (2), Sandu (2), 
Starikov (1), Roşu (1), Bursuc, Pe-
trea şi Târzioru.

19 Ianuarie 2013

Practeam

În luna ianuarie 2013, la Uni-
versitatea din Oradea – Facul-
tatea de Ştiinţe Economice, 
Universitatea de Vest din Timi-
şoara – Facultatea de Economie 
şi de Administrare a Afacerilor şi 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava – Facultatea de Şti-
inţe Economice şi Administra-
ţie Publică, a avut loc procesul 
de evaluare a dosarelor depuse 
în vederea selectării grupurilor 
ţintă ale proiectului PRACTeam 
„Practica studenţilor econo-

mişti. Parteneriat inter-regional 
pe piaţa muncii între universi-
tăţi şi mediul de afaceri”, proiect 
cofinanţat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul Ope-
raţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 – 
„Investeşte în oameni!”; Axa pri-
oritară 2 „Corelarea învăţării pe 
tot parcursul vieţii cu piaţa mun-
cii”; Domeniul major de inter-
venţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă”, pentru anul 2013. 
Echipele teritoriale din cele trei 
universităţi partenere au evaluat 
dosarele depuse în luna decem-

brie 2012 de către studenţii eco-
nomişti care doresc realizarea 
stagiului de practică într-un me-
diu organizat, precum şi dosare-
le depuse de către angajaţii din 
întreprinderi/organizaţii parte-
nere care doresc să devină tutori 
de practică. Astfel, în această pe-
rioadă s-au selectat 810 studenţi 
economişti (câte 270 studenţi la 
nivelul fiecărui partener) şi 162 
tutori de practică (câte 54 tutori 
la nivelul fiecărui partener).

www.practeam.ro 

21 Ianuarie 2013
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Bursa de proiecte

Centrul „Bursa de proiecte” a 
fost inaugurat la USV, fiind vor-
ba de al patrulea laborator IT din 
cadrul proiectului, dotat cu mo-
bilier modern şi 20 de unităţi IT, 
amplasat în sala 004 din corp A. 
Evenimentul s-a desfăşurat în 
cadrul proiectului „Bursa de pro-
iecte”, în care Ministerul Educa-
ţiei Naţionale este beneficiar, ală-
turi de Universitatea Politehnica 
Bucureşti, Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, Universi-
tatea Petrol – Gaze din Ploieşti, 
Universitatea Ovidius din Con-
stanţa, Novensys Corporation şi 
Gold Agama Consulting, ca par-
teneri. 
Proiectul „Bursa de proiecte” 
este finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne şi se înscrie pe axa prioritară 
1 – „Educaţia şi formarea profe-
sională în sprijinul creşterii eco-
nomice şi societăţii bazate pe cu-
noaştere”, în Domeniul major de 
intervenţie 1.2 – „Calitate în în-
văţământul superior”. „Ne aflăm 
la ultima lansare de laborator 
din seria celor patru ale „Bur-
sei de proiecte”. Prin inaugura-
rea laboratoarelor de la Univer-
sitatea „Politehnica” Bucureşti, 
Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploieşti, Universitatea „Ovidius” 
din Constanţa, îi sprijinim pe 
studenţii cu spirit antreprenorial 
să îşi dezvolte ideile şi să le trans-

forme în proiecte de succes. Stu-
denţii vor beneficia de accesul 
la echipamente din laboratoare 
şi la platforma online unde vor 
găsi modalităţi de implementa-
re pentru proiectele lor, cu aju-
torul mentorilor şi al mediului 
de afaceri” a declarat la inaugu-
rare doamna prof.univ.dr. Ga-
briela PRELIPCEAN, Prorector 
cu baza materială şi probleme 
studenţeşti. Prof.univ.dr. Gabri-
ela PRELIPCEAN a precizat că 
proiectul se adresează unui nu-
măr de 1000 de studenţi şi cadre-
lor didactice implicate în activi-
tatea de instruire. Cei mai mulţi 
studenţi participanţi în proiect 
sunt de la Facultatea de Ştiin-
ţe Economice şi Administraţie 
Publică, Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoa-
relor şi Facultatea de Inginerie 
Alimentară. Mădălin CINCĂ, 
reprezentantul Novensys Cor-
poration, firmă parteneră IT în 
proiect, a precizat că platforma 
informatică reprezintă un prim 
pas în realizarea unei legături în-
tre studenţi şi mediul de afaceri, 
legătură inexistentă până acum. 
USV are în desfăşurare 14 pro-
iecte POSDRU, 15 proiecte eu-
ropene şi 35 de proiecte de cer-
cetare cu finanţare internă. 
Aproape 90% dintre cadrele di-
dactice sunt implicate fie în echi-
pe de implementare a unor pro-
iecte, fie în grupurile ţintă. 
„Bursa de proiecte” are rolul de a 
dezvolta şi susţine cultura de tip 

inovativ-antreprenorială la nive-
lul universităţilor din România, 
prin crearea unei platforme onli-
ne, fiind un loc unde ideile şi pro-
punerile de afaceri ale studen-
ţilor să întâlnească potenţialul 
finanţator din mediul business. 
Pentru a se implica în proiect, 
studenţii trebuie să parcurgă 5 
paşi simpli: „Găseşte-ţi ideea”, 
„Află mai multe despre proiecte-
le inovativ-antreprenoriale”, „In-
vesteşte în dezvoltarea ideii tale”, 
„Postează ideea pe portalul on-
line al Bursei de proiecte”, „Ac-
tivează în cadrul laboratoare-
lor Bursei de proiecte”. Studenţii 
trebuie să se gândească la o idee 
care merită să fie implementa-
tă, care poate constitui punct de 
atracţie pentru un om de afaceri, 
să aleagă un subiect în care cred 
şi în care pot investi timp şi re-
surse. După ce şi-a elaborat pro-
iectul de afaceri, studentul im-
plicat îl postează pe platforma 
online www.bursadeproiecte.ro, 
unde va putea fi tranzacţionat de 
oameni de afaceri din toată ţara. 
În mediul online studenţii vor 
putea comunica cu cei interesaţi 
iar în cadrul laboratorului ei vor 
putea colabora cu alţi colegi şi cu 
cadrele didactice.

www.bursadeproiecte.ro

23 Ianuarie 2013
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Seară de film românesc 

„Weekend cu mama” este un 
film de lungmetraj regizat de 
Stere Gulea şi produs de Medi-
aPro Pictures cu spirjinul Cen-
trului Naţional al Cinematogra-
fiei. Filmul a avut premiera în 
anul 2009 şi tratează o proble-
matică socială actuală cu care 
se confruntă România începu-
tului de secol XXI, drama copi-

ilor care au părinţi nevoiţi să lu-
creze în străinătate şi care sunt 
predispuşi riscului alienării. Din 
distribuţia filmului fac parte ac-
torii Medeea Marinescu, Adela 
Popescu, Gheorghe Dinică şi Ion 
Sapdaru, regizor al trupei de tea-
tru studenţesc Fabulinus USV. 

29 Ianuarie 2013

Evenimente

Profesor universitar medaliat

La sediul Institutului de Studii şi 
Proiectări Energetice Bucureşti - 
ISPE, Amfiteatrul „Academici-
an Martin BERCOVICI” au avut 
loc lucrările Adunării Generale a 
membrilor Comitetului Naţio-
nal Român al Consiliului Mon-
dial al Energiei - CNR-CME. A 
fost prezentat Raportul CNR-
CME de către preşedintele Iulian 
IANCU, Planul de activităţi de 
către directorul executiv dr.ing. 
Gheorghe BALAN şi raportul 
comisei de cenzori. A fost ales 
prin vot noul Comitet Naţional 

Român al Consiliului Mondial 
al Energiei. La adunare au par-
ticipat miniştri, academicieni, 
Preşedintele Academiei de Şti-
inţe Tehnice din România dr.ing 
Mihai MIHĂIŢĂ, rectori, cadre 
didactice din sistemul univer-
sitar, conducători ai societăţilor 
comerciale din domeniul produ-
cerii, transportului şi distribuţiei 
energiei electrice, reprezentanţi 
ai ONG-urilor. Unul din puncte-
le de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a fost şi Acordarea Bre-
vetului şi a Medaliei CNR-CME 
în semn de apreciere pentru spri-
jinul deosebit acordat creşterii 
prestigiului Comitetului Natio-
nal Român al Consiliului Mon-
dial al Energiei în ţară şi străi-
nătate. Printre medaliaţi au fost 
Preşedintele Academiei de Ştiin-
ţe Tehnice din România dr. ing 
Mihai MIHĂIŢĂ şi prof.univ.
dr.ing. Radu-Dumitru PENTI-
UC, directorul Departamentu-
lui de Electrotehnică din Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. Cei doi sunt membrii ai 
Consiliului Director al Asociaţi-
ei Generale a Inginerilor din Ro-
mania- AGIR.

31 Ianuarie 2013
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Legislație
Contract colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate învăţământ superior şi cercetare, înregistrat la 
MMFPS – SDS sub numărul 59495 din data de 19.12.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 1, Partea a-V-a din 10 ia-
nuarie 2013.

Hotărârea Guvernului nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara garantat 
în plată.

Ordinul MEN nr. 3084 din 23/01/2013 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Con-
siliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr. 1/21 ianuarie privind redistribuirea la nivel de universitate a locurilor bugetate rămase neocupate.

Hotărârea nr. 2/24 ianuarie privind modificarea Regulamentului de acordare a gradaţiei de merit.

Hotărârea nr. 3/24 ianuarie cu privire la aprobarea cuantumului taxei de şcolarizare pentru cursanţii programului 
de formare continuă MAGISTER XXI.

Hotărârea nr. 4/24 ianuarie cu privire la distribuirea Fondului de Susţinere şi Dezvoltare.

Hotărârea nr.5/24 ianuarie cu privire la modificarea Anexei 2 - Standarde minimale pentru ocuparea prin concurs 
a posturilor vacante din Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante prin concurs R14.

Hotărârea nr. 6/24 ianuarie cu privire la aprobarea cuantumului taxei de şcolarizare percepută cetăţenilor străini 
care doresc să urmeze cursuri de învăţare a limbii române.

Hotărârea nr. 7/24 ianuarie cu privire la aprobarea cuantumului taxei de înscriere la colocviul de admitere pentru 
gradul didactic I.

Hotărârea nr. 8/24 ianuarie privind aprobarea modificării Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului USV.

Hotărârea nr. 9/24 ianuarie privind aprobarea modificării perioadei de evaluare pentru fişa F09.

Hotărârea nr. 10/24 ianuarie privind aprobarea modificăriilor aduse Procedurii de continuare a activităţii cadrelor 
didactice/ de cercetare din USV care ating limita de vârstă pentru pensionare PO-DAC-07.

Hotărârile Consiliului de Administraţie

Hotărârea nr. 1 /15.01.2013 cu privire la acordarea unor gradaţii de merit / anulată.

Hotărârea nr. 2 /15.01.2013 cu privire la aprobarea Comisiei de negociere a Contractului colectiv de muncă la nivel 
de universitate.

Hotărârea nr.3/5.02.2013 cu privire la statutul studenţilor doctoranzi cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, 
începând cu anul 2013-2014.

Hotărârea nr. 4/5.02.2013 cu privire la respingerea contestaţiei prin care se solicită anularea Hotărârii Consiliului de 
Administraţie nr. 34 din 18 decembrie 2012.

Hotărârea nr. 4/5.02.2013 cu privire la împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru soluţiona-
rea solicitărilor de creşteri salariale.
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