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ADMITERE  SESIUNEA II 

 

În perioada 5-12 septembrie 
2013 la Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava s-a 
desfăşurat sesiunea de 
înscriere pe locurile de licenţă 
şi masterat disponibile. 
Înmatriculările au avut loc în 

perioada 16-20 septembrie. 
Pentru locurile rămase 
neocupate în sesiunea I din 
luna septembrie s-a organizat 
un nou modul de admitere în 
perioada 23-25 septembrie. 

Precizăm că oferta USV 
pentru anul academic 2013 a 
cuprins 47 de programe de 
studii de licenţă şi 36 

programe de studii 
universitare de masterat, 
corespunzătoare celor şase 
domenii de cunoaştere: ştiinţe 
inginereşti, ştiinţe naturale, 
ştiinţe economice şi ad-
ministrative, ştiinţe umaniste, 
ştiinţe sociale şi sănătate. 

www.admitere.usv.ro.  

 

CUCUTENI 5000 
REDIVIVUS 

Al VIII-lea simpozion 

 

Motto 

„Acest popor (românii) îşi are 
o istorie de 4 ori milenară de 
când s-a detaşat ca etnicitate 
din lumea societăţii primitive. 
O vechime cum nu au multe 
popoare, sau dacă o au, nu s-
au menţinut pe teritoriul în 
care au apărut, aşa cum este 
cea a poporului român” 
(N. Iorga). 

 

Simpozionul Internaţional 
Cucuteni 5000 Redivivus, una 
dintre cele mai cunoscute ma-
nifestări ştiinţifice din Româ-

nia şi Republica Moldova, a 
ajuns anul acesta la cea de a 
opta ediţie. Manifestarea păs-
trează caracterul itinerant al 
acestui eveniment şi, având în 
vedere că anul acesta se îm-
plinesc 50 de ani de la înfiin-
ţarea Universităţii „Ştefan cel 
Mare”, Suceava - fostă capi-
tală a Moldovei a fost aleasă 
de organizatori drept gazdă a 
ediţiei 2013. 

Simpozionul îşi propune 
crearea unei atmosfere 
interdisciplinare de care să 
beneficieze atât cei care se 
ocupă de ştiinţele exacte, cât 
şi specialiştii în ştiinţe 
umaniste din România, 
Republica Moldova şi nu 
numai. Manifestarea a avut 
trei secţiuni, care s-au 
desfăşurat separat: 

- Cultura Cucuteni – Tripolie; 
- Istoria ştiinţelor şi tehnicii; 
- Cultură și civilizație. 

Cu ocazia acestui Simpozion 
internațional, în simeza din 
corpul A s-a organizat o 
expoziție de icoane și arme 
medievale deținute de Muzeul 
Serviciului Vamal al Repu-
blicii Moldova și de colonelul 
Petru Costin, colecționar de 
talie europeană.  

Expoziția a fost organizată cu 

sprijinul Muzeului Serviciului 
Vamal al Republicii Moldo-
va,  Universității Tehnice din 
Chișinău, USV și a Centrului 
de Istorie și Cultură Militară 
din Chișinău, structură a 
Ministerului Apărării din 
Republica Moldova. 

Anul acesta cu articole a par-
ticipat un număr mare de 
cercetatori din România, Re-
publica Moldova și Germa-
nia, din diferite domenii ale 
științelor, cercetările interdis-
ciplinare fiind preponderente.  

Evenimentul se încadreaza în 
seria de evenimente orga-
nizate de universitatea noastra 
cu ocazia celebrării celor 50 
de ani de existență a USV. 

 

 

 

 

 

 

Evenimente 
 

13 – 14  septembrie 2013 

 

http://www.admitere.usv.ro/
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Şcoală de vară  
internaţională la USV  

 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării a luat parte, 
alături de facultăţile de profil 
ale altor trei universităţi din 
ţară (Universitatea din 
Bucureşti, Universitatea 
„Transilvania” din Braşov şi 
Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu), la organizarea – în 
parteneriat cu Department of 
Honors al Universităţii 
Washington (SUA) – a unei 
şcoli de vară itinerante 
intitulată Exploration 
Seminar in Romania 2013, cu 
tema “Scars on Romanian 
Culture: Dracula and 
Ceauşescu”. Segmentul 
temporal alocat instituţiei 
sucevene a fost cuprins între 
16 şi 20 septembrie 2013. 
Obiectivul major al acestui 
proiect academic internaţional 
este de a familiariza studenţii 
americani cu varii aspecte ale 

trecutului şi prezentului 
României, accentul căzând pe 
sechelele comunismului şi pe 
rolul acestora în justificarea 
prezentului. Studenţii vin în 
România cu un bagaj minimal 
de cunoştinţe despre istoria şi 
geografia noastră, despre 
modul nostru de a gândi şi a 
trăi, însă cele patru centre 
universitare cooptate în acest 
program internaţional au 
menirea de a oferi studenţilor 
de la prestigioasa universitate 
americană excursii de studii şi 
prelegeri academice pe tema 
prestabilită în vederea unei 
mai fine calibrări a imaginii 
lor asupra acestui spaţiu 
cultural. Programul oferit de 
facultatea suceveană conţine 
două excursii de studiu, una 
la mănăstirile-monument 
bucovinene şi una în regiunea 
comunităţii huţule (Lucina), 
un tur al oraşului şi vizite la 
muzeele sucevene, dar mai 
ales o serie de prelegeri 
susţinute de cadrele didactice 

şi cercetătorii Facultăţii de 
Litere şi Ştiinţe ale Co-
municării. Acestea din urmă 
abordează o paletă largă de 
subiecte: de la vampirismul 
regimului comunist la relaţia 
dintre romanul lui Bram 
Stoker şi folclorul românesc 
ori de la proza lui Norman 
Manea la multiculturalismul 
şi multietnicitatea bu-
covineană. Cursurile au fost 
susţinute de conf. univ. dr. 
Evelina Graur, conf. univ. dr. 
Ovidiu Morar, lector univ. dr. 
Codruţ Şerban şi cercetător 
ştiinţific dr. Tudor 
Bălinişteanu. Organizatorii 
acestei şcoli de vară 
internaţionale sunt Decanul 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării, conf. univ. 
dr. Luminiţa-Elena Turcu, şi 
Prodecanii Facultăţii, conf. 
univ. dr. Simona-Aida 
Manolache şi lector univ. dr. 
Codruţ Şerban. 

 

 

Programul Operaţional 
Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii 
Economice”, co-finanţat 
prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională 
„Investiţii pentru viitorul 
dumneavoastră” 

În cadrul Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava 
continuă implementarea 
proiectului „Dezvoltarea unei 
platforme informatice de tip 
E-educație care va susține 
electronic procesul 
educațional desfășurat de 
Universitatea Ştefan cel Mare 
din Suceava”, co-finanţat prin 
Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza 

contractului de finanţare 
încheiat cu Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale. 

Universitatea „Ștefan cel 
Mare” derulează acest proiect 
începând cu data de 
13.12.2011, în baza 
contractului de finanţare 
încheiat cu Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale. Valoarea 
totală a proiectului este de 
5.163.290,00 lei, din care 
asistenţa financiară neram-
bursabilă este de 
4.102.231,00 lei. 
Proiectul se implementează în 
localitatea Suceava pe o 
durată de 24 luni. 

Beneficiarul principal al 
investiției este Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava. 
Beneficiarii direcți ai 
proiectului sunt cadrele 
didactice și studenții 
Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava. 
Obiectivul proiectului îl 
reprezintă dezvoltarea unui 
portal eLearning de învățare 
în cadrul universității care să 
asigure, pe de o parte, 
flexibilitatea administrării 
electronice a procesului 
educațional prin facilități de 
administrare specifice univer-
sității și, pe de altă parte, 
eficientizarea procesului de 
învățare, prin punerea la 

16 – 19 septembrie 2013 

 

18  septembrie 2013 
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dispoziție a studenților și 
profesorilor a unor module de 
studiu și evaluare la distanță. 
Portalul eLearning va permite 

accesul ambelor părți 
implicate în activitatea 
academică (studenți și cadre 
didactice) la cursuri online și 

offline, efectuate, la cel mai 
înalt nivel tehnologic.  

 

Colocviul internaţional de 
ştiinţe ale limbajului  
„EUGENIU COŞERIU”,  
EDIŢIA A XII-A 

 

Tema Colocviului este 
Lingvistică integrală – 
Multilingvism – Discurs 
literar, iar lucrările 
manifestării s-au desfășurat 
pe 10 secțiuni:  

1. Lingvistica integrală în 
cadrul ştiinţelor limbajului (In 
memoriam Eugeniu Coşeriu); 

 2. Limba şi literatura română 
în context european actual;  

3. Multilingvism şi identitate 
naţională (In memoriam 
Gheorghe Jernovei);  

4. Lingvistica textuală şi 
lingvistica discursului: 
aspecte teoretice şi practice;  

5. Imaginarul lingvistic;  

6. Discursul literar între 
tradiţie şi actualitate;  

7. Discursul specializat în 
contextul globalizării;  

8. Didactica disciplinelor 
filologice;  

9.Comunicare, pseudocomu-
nicare şi anticomunicare;  

10. Filologie clasică şi 
romanică: aspecte sincronice 
şi diacronice. 

La lucrări au participat peste 
100 de cadre didactice, 
cercetători, personalități în 
domeniul ştiinţelor limba-
jului, din cadrul unor 
universități şi institute de 

cercetare din România, 
Ucraina, Republica Moldova, 
Franţa, Rusia, Togo. 

Printre oaspeţii de marcă ai 
acestei ediţii s-au aflat 
Academicianul Marius Sala, 
Vicepreședinte al Academiei 
Române, director al 
Institutului de Lingvistică 
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” 
şi Profesoara Anne-Maria 
Houdebine, de la Paris, 
fondatoarea teoriei 
Imaginarului Lingvistic. 

La Cernăuţi, cu sprijinul 
Consulatului General al 
României, s-a organizat o 
expoziţie de carte în cadrul 
căreia s-au făcut donaţii de 
carte către Catedra de 
Filologie Clasică şi Română a 
Universităţii Naţionale „Yurii 
Fedkovici”, din partea Băncii 
Naţionale a României, a 
Academiei Române, a 
Editurii „Demiurg” din Iaşi, a 
Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava. 

Cu o tradiţie de 23 de ani, 
Colocviul Internaţional de 
Ştiinţe ale Limbajului 
„Eugeniu Coșeriu”, ediţia a 
XII-a, a fost organizat cu 
sprijinul Ambasadei Ro-
mâniei în Ucraina, a 
Consulatului General al 
României la Cernăuţi, a 
Primăriei Municipiului 
Cernăuţi, a Departamentului 
Românii de Pretutindeni. 

Din comitetul ştiinţific fac 
parte: Prof. univ. dr. Sanda-
Maria Ardeleanu 
(Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, Suceava, România), 
Prof. univ. dr. Mircea A. 
Diaconu (Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava, 
România), Prof. univ. dr. 
Ștefan Purici (Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava, 
România), Prof. univ. dr. 
Rodica Nagy (Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava, 
România), Prof. univ. dr. 
habilitat Ludmila Zbanţ 
(Universitatea de Stat, 
Chişinău, Republica 
Moldova), Conf. univ. dr. 
Maria Șleahtițchi 
(Universitatea de Stat, 
Chişinău, Republica Moldo-
va), Conf. univ. dr. Lora 
Bostan (Universitatea 
Naţională „Yurii Fedkovici”, 
Cernăuţi, Ucraina), Asist. 
univ. dr. Felicia Vrânceanu 
(Universitatea Naţională 
„Yurii Fedkovici”, Cernăuţi, 
Ucraina).

  

19 – 21 septembrie 2013 
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La Noaptea Cercetătorilor 
ştiinţa a ieşit în stradă 

 

Noaptea Cercetătorilor a 
atras la Suceava peste 1500 
de pasionați de știință și peste 
20.000 de vizitatori în toate 
cele șase orașe organizatoare 
din România.  Evenimentul a 
avut loc în ultima zi de vineri 
a lunii septembrie simultan în 
peste 350 de orașe din 
Europa, printre care și 
doisprezece din România. 
Pasionaţii de ştiinţă şi curioșii 
de toate vârstele au putut lua 
parte la experimente și 
prezentări interactive care să 
îi ajute să descopere ce se 
ascunde în spatele vieţii de 

cercetător și a experimentelor 
ce duc la marile descoperiri.  

La Suceava, Noaptea 
Cercetătorilor s-a desfășurat 
pe esplanada din faţa 
Universităţii „Ştefan cel 
Mare” Suceava, evenimentul 
fiind organizat sub egida 
Uniunii Europene, în 
parteneriat cu Societatea 
Științifică CYGNUS – Centru 
UNESCO şi Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava. 
Dintre partenerii locali mai 
enumerăm: Primăria Munici-
piului Suceava, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Suceava, 
Muzeul Bucovinei, Colegiul 
Național „Petru Rareș” 
Suceava, Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare” Suceava, 
Colegiul de Artă „Ciprian 
Porumbescu”, Club Speo 
Bucovina şi Centrul de 
Informare Europa Direct – 
Bucovina, Suceava. 

În cele patru secțiuni 
principale: Knowledge, 
HandsOn, Agora și Fun, 
participanții au vizionat filme 
ştiinţifice pe un ecran uriaş, 
au dezbătut probleme de mare 
noutate ȋn domeniul tehno-
logic, au putut descoperi te-
mele de cercetare ale studen-
ților de la Facultatea de Ingi-
nerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor Suceava și ale 
unei echipe de elevi de la 
Colegiul Național „Petru 
Rareș”, au participat la 
derularea unor experimente 
sub coordonarea  unor grupuri 
de cercetători şi voluntari, au 
vizitat expoziţia de Inventică 
organizată în cadrul Facultăţii 
de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor.  

Atelierele care au înregistrat 
cel mai mare succes au fost: 
„Astronomie, radioastrono-
mie şi astrofizică” – organi-

zat de colective ale Universi-
tăţii Suceava (Observatorul 
astronomic) şi Societăţii 
Ştiinţifice Cygnus ȋn colabo-
rare cu licee din Fălticeni şi 
Solca; „Performnţă umană” 
- organizat de colective ale 
Colegiului Naţional „Petru 
Rareş” şi Universităţii 
Suceava; „Bio-ecologie” - 
organizat de Societatea Ştiin-
ţifică Cygnus; „Nanotehno-
logii, robotică şi energii 
alternative” - organizat de 
colective ale Universităţii Su-
ceava şi Societăţii Ştiinţifice 
Cygnus; „Radioclub” – orga-
nizat de Radioclubul 
YO8KGU al Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava; 
„Calcul de înaltă 
performanţă” - organizat de 
USV; „Realitatea augmen-
tată” cu aplicaţii în 
Facebook şi LeapMotion - 
ambele organizate de USV. 

În zona Fun, vizitatorii au 
putut să ia contact cu ştiinţa 
ȋntr-un mod distractiv printr-o 
serie de concursuri şi au putut 
viziona programe de plane-
tariu şi filme ştiinţifice 3D în 
cadrul Observatorului Astro-
nomic al Universităţii.  

Activităţile au fost susţinute 
şi de un program artistic ȋn 
aer liber la care a participat 
Formaţia Simbol a Liceului 
de Artă Suceava, condusă de 

prof. Ianoş Valentin, şi 
Formaţia rock ENNOIA a 

27 septembrie 2013 
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Colegiului „Petru Rareş” 
Suceava. 

Cu mic cu mare, vizitatorii au 
fost fascinați de experimen-
tele și atelierele pregătite de 
organizatori.  

Conf. univ. dr. ing. Dan 
Milici şi prof. Victor Şutac, 
coordonatorii evenimentului 
la nivel local, au declarat la 
finalul activităţilor că acestea 
au reunit 32 de ateliere 
independente susţinute de 12 
profesori şi cercetători ai 
Universităţii Suceava, 16 
cadre didactice din 
ȋnvăţământul preuniversitar 
sucevean, alţi 10 medici, 
biologi, ingineri din instituţii 
şi organizaţii sucevene, 40 de 
studenţi şi elevi voluntari. 
Vizitatorii au depăşit cifra de 
1500, cel mai tânăr a avut 
vârsta de 3 ani, iar cel mai ȋn 
vârstă - 78 ani.  

Discuțiile libere cu cerce-
tătorii din institutele de 
cercetare au ajutat partici-
panții să afle mai multe 
despre ei, atât ca oameni cât 
și ca inovatori. Interacțiunea a 

adus elemente noi în 
imaginea fiecăruia despre 
partenerul de dialog. 
Cercetătorii sunt oameni ca 
toți ceilalți, cu meserii 
neobișnuite, ce contribuie 
prin ceea ce fac la evoluția 
comunității în care trăiesc. 
Tinerii pasionați de știință au 
putut vedea cercetarea ca 
fiind un domeniu accesibil, în 
care își pot aduce contribuția 
personală prin noi descoperiri 
în domeniile care îi 
pasionează. 

„«Noaptea Cercetătorilor  
2013» a creat și anul acesta 
cadrul în care, pentru o 
noapte, oricine poate fi om de 
ştiinţă.  Atelierele interactive 
au atras oameni de toate 
vârstele, facilitând interacţiu-
nea dintre cercetători şi pu-
blic, încurajând, în acelaşi 
timp, tinerii în alegerea unei 
cariere în cercetare. Le-a dat 
ocazia să descopere atât 
părţile practice ale acestei 
ocupaţii cât şi aspectele 
inedite ce îi dau aura de 
mister şi extraordinar. Ne 
bucurăm că am putut avea 
alături de noi parteneri 
împreună cu care  să creăm 
condițiile pentru ca oamenii 
să pășească în lumea 
cercetării și să plece de la 
eveniment cu dorința de a 
explora mai mult și de a 
cunoaște mai bine acest 

domeniu”, a subliniat Oana 
Calin, manager naţional 
proiect. 

Noaptea Cercetătorilor este 
un proiect iniţiat de Uniunea 
Europeană, care se desfășoară 
în toate ţările membre şi 
afiliate, cu scopul de a 
promova ştiinţa şi cercetătorii 
în rândurile publicului larg. 
Rezultatul dorit pe termen 
lung este de a atrage noua 
generaţie către activitatea de 
cercetare, de a încuraja o 
carieră în acest domeniu şi de 
a creşte recunoaşterea 
publicului larg faţă de munca 
nevăzută a cercetătorilor. 
Începând cu anul 2006, 
Noaptea Cercetătorilor este 
un proiect de sine stătător din 
seria acţiunilor Marie Curie şi 
s-a bucurat de un succes ce 
creşte de la an la an. În 2012, 
acest proiect s-a desfăşurat în 
peste 800 de locaţii în 300 de 
oraşe din 32 de ţări europene. 

Parteneri locali media: TV 
Plus Suceava, Radio USV, 
Digi TV, Monitorul TV, 
Bucovina TV, Radio AS, 
VIVA FM,  NewsBucovina, 
orasulsuceava.ro.   

Evenimentul a fost coordonat 
de conferențiar univ. dr. ing.  
Laurențiu Dan Milici.  
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Legislație  

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29 din 27.08.2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 
550 din 30.08.2013, privind reglementarea unor măsuri bugetare. 

Ordin 2074/3712 al Ministrului Afacerilor Externe și al Ministrului Educației Naționale privind 
acordarea burselor „Eugen Ionescu”, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 557 din 3.09.2013. 

Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 4982 din 5.09.2013, publicat în „Monitorul 
Oficial” nr. 582 din 13.09.2013, privind activitatea de conducere de doctorat. 

Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 5037 din 13 septembrie 2013, publicat în 
„Monitorul Oficial”  nr. 596 din 24.09.2013, privind corespondența între domeniile de studii 
universitare de doctorat/ masterat, domeniile de studii universitare de doctorat și domeniile de 
doctorat. 

Hotărârea Guvernului nr. 730 din 25 septembrie 2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 605 
din 27 septembrie 2013, pentru modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 493 din 17 
iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor 
de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice 
de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 
universitare, forma de învățământ și limba de predare, precum și a numărului maxim de studenți 
care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014.  

 

HOTĂRÂRILE SENATULUI USV 

 

Hotărârea nr. 113/ 13 septembrie 2013 privind Raportul de autoevaluare internă în vederea 
acreditării  programului  de studii universitare de masterat Rețele de comunicații și calculatoare 
FIESC. 

Hotărârea nr. 114/ 13 septembrie 2013 privind Rapoartele de autoevaluare internă în vederea 
acreditării unor programe de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Științe 
Economice și Administrație Publică. 

Hotărârea nr. 115/ 27 septembrie 2013 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 
desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului 
universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 116/ 27 septembrie 2013 cu privire la afilierea USV la Asociaţia „PLATFORMA 
TEHNOLOGICĂ FOOD FOR LIFE”. 

Hotărârea nr. 117/ 27 septembrie 2013 privind redistribuirea locurilor cu taxă rămase neocupate 
la studii universitare de doctorat. 

Hotărârea nr. 118/ 27 septembrie 2013 privind redistribuirea locurilor bugetate rămase 
neocupate din cadrul FIM. 

Hotărârea nr. 119/ 27 septembrie 2013 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 
domnului Nicolae TIMOFTI. 

Hotărârea nr. 120/ 27 septembrie 2013 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 
domnului prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ. 

Hotărârea nr. 121/ 27 septembrie 2013 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 
domnului Alexandru MIRONOV. 
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Hotărârea nr. 122/ 27 septembrie 2013 privind aprobarea actelor adiționale la contractele de 
studii. 

Hotărârea nr. 123/ 27 septembrie 2013 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea 
examenului de disertație pentru anul universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 124/ 27 septembrie 2013 privind suplimentarea locurilor la continuare de studii, 
FSE. 

Hotărârea nr. 125/27 septembrie 2013 cu privire la completarea componenței Comisiei de etică. 

Hotărârea nr. 126/ 30 septembrie 2013 privind aprobarea continuării activității domnului prof. 
univ. dr. ing. GRAUR Adrian și menținerea calității de titular. 

Hotărârea nr. 127/ 30 septembrie 2013 cu privire la recunoașterea calității de titular și 
continuarea activității domnului prof. univ. dr. ing. CERNOMAZU Dorel. 

Hotărârea nr. 128/ 30 septembrie 2013 privind aprobarea continuării activității domnului conf. 
univ. dr. ing. Leon MANDICI și menținerea calității de titular. 

Hotărârea nr. 129/ 30 septembrie 2013 cu privire la revizuirea Regulamentului cadru privind 
acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de studii de licență și masterat (R53). 

Hotărârea nr. 130/ 30 septembrie 2013 privind redistribuirea celor 11 locuri bugetate în cadrul 
FIM. 

Hotărârea nr.131/ 30 septembrie 2013 privind redistribuirea locurilor bugetate disponibile la 
studii universitare de licență, învățământ cu frecvență în cadrul FLSC. 

Hotărârea nr. 132/ 30 septembrie 2013 cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru 
redistribuirea anuală a locurilor finanțate de la bugetul de stat în cadrul FSE. 

Hotărârea nr. 133/ 30 septembrie 2013 cu privire la reluarea concursului pentru ocuparea 
postului didactic de conferențiar, poz.22, Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Informatică 
de la FSEAP. 

Hotărârea nr. 134/ 30 septembrie cu privire la aprobarea statelor de funcții pentru anul 
universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 135/ 30 septembrie 2013 privind aprobarea reviziei aduse Procedurii privind 
acoperirea activităților didactice în regim plata cu ora PO-DAC-03. 

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Hotărârea nr. 23 /10 septembrie 2013 cu privire la aprobarea amânării datei de concurs pentru 
ocuparea postului didactic vacant conferențiar 4, din cadrul Facultății de Educație Fizică și 
Sport.  

Hotărârea nr. 24/17 septembrie 2013 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, 
pentru venituri proprii, pe anii 2014-2017. 

Hotărârea nr. 25/ 17 septembrie 2013 cu privire la desfășurarea unui nou modul de admitere în 
perioada 23-25 septembrie 2013. 

Hotărârea nr. 26/ 23 septembrie 2013 cu privire la redistribuirea unor fonduri Erasmus. 

Hotărârea nr. 27/ 23 septembrie 2013 cu privire la calculul grantului săptămânal Erasmus (STA, 
STT). 
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