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Propunere legislativă 

Cadre didactice și studenți din 

cadrul Departamentului de 

Sănătate și Dezvoltare Umană 

al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, coordo-

nați de prof.  univ. dr.  Mihai 

Covașă și șef lucrări dr. Dani-

ela Buliga, s-au implicat activ 

pe parcursul verii în elabo-

rarea unei propuneri legisla-

tive privind reglementarea 

profesiilor de Dietetician și 

Nutriționist ca profesii libera-

le întâlnite în toate statele 

europene dezvoltate. În mo-

mentul actual, 6 universități 

din țară oferă studii la nivel 

de licență în domeniul nutri-

ției și al dieteticii, printre care 

se numără și USV, unde va 

absolvi în vara anului 2015 

prima generație de dieteticieni 

licențiați. Printre propunerile 

dezbătute în acest conext se 

află atât reglementări generale 

privind organizarea și exerci-

tarea profesiei de dietetician 

cât și normări ale activității în 

diverse tipuri de unități pre-

cum: 

- 1 dietetician în secții și spi-

tale cu un număr de paturi 50-

100 paturi, sau la 2-3 secții ce 

dețin un număr mai mic de 50 

de paturi; 

- 1-2 dieteticiani la fiecare Di-

recție Județeană de Sănătate 

Publică; 

- 1 dietetician la cantine-res-

taurante ce servesc zilnic mai 

mult de 200 de persoane și 

normă parțială sau contract 

prestări servicii la cantine-

restaurante cu servirea a mai 

puțin 200 de persoane. 

La elaborarea propunerii le-

gislative au participat și re-

prezentanți ai Federației Eu-

ropene a Asociațiilor de Die-

teticieni, doamna președinte a 

federației, Anne de Looy, 

fiind prezentă la dezbaterea 

națională ce a avut loc la 

finalul lunii iulie și care a 

reunit reprezentanți impor-

tanți ai mediului academic, 

politic și medical național 

precum Ioan Andrei Vereșiu - 

președinte al Federației 

Române de Diabet, Nutriție și 

Boli Metabolice, Gabriela 

Roman - președinte al Asoci-

ației Române pentru Studiul 

Obezității, cadre didactice și 

studenți ai tuturor Universi-

tăților din țară unde se desfă-

șoară programe de studiu de 

Nutriție și Dietetică (Cluj, 

Iași, Timișoara, Târgu Mureș, 

Suceava și Arad).  

 

Ordinul Internațional de 

Merit în Grad de Cavaler  

 

Drept recunoaştere a muncii 

sale, profesorul universitar 

Gheorghe Gutt, cadru didactic 

al Facultății de Inginerie 

Alimentară din USV, a primit 

Ordinul internațional de merit 

în Grad de Cavaler din partea 

Federaţiei Internaţionale a 

Asociației Inventatorilor. The 

International Order of Merit 

of the Inventors – IOMI (Or-

dinul Internațional de Merit al 

Inventatorilor – IOMI) este o 

distincție civilă internațională 

care se acordă pentru rezul-

tate excepționale în inventică. 

Asociaţia Inventatorilor Ro-

mâni a propus Federaţiei In-

ternaţionale a Asociației In-

ventatorilor conferirea acestei 

distincţii, Ordinul în grad de 

Cavaler, profesorului univ. dr. 

ing. Gheorghe Gutt, după ce o 

echipă de cercetători din Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a obţinut trei 

medalii la Salonul Internaţio-

nal de Inventică, la Belgrad - 

Serbia. Până la această dată, 

la nivel mondial, astfel de 

distincții au fost acordate unui 

număr de 116 persoane. Eve-

nimentul a avut loc în pre-

zența unui numeros public pe 

data de 17 septembrie 2014 în 

Aula Magna a Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca.  

Evenimente  

8 septembrie 2014 

 

17 septembrie 2014 
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Noaptea Cercetătorilor  

Noaptea Cercetătorilor este 
un eveniment desfășurat anual 
în peste 300 de orașe din Eu-
ropa. Anul acesta, în Româ-
nia, Noaptea Cercetătorilor a 
avut loc în Arad, București, 
Cluj, Constanța, Craiova, Ga-
lați, Iași, Oradea, Piatra 
Neamț, Pitești, Sibiu, Târgu 
Jiu, Timișoara și Tulcea. 
Noaptea Cercetătorilor s-a or-
ganizat la Suceava pentru al 
III-lea an consecutiv sub egi-
da Uniunii Europene și patro-
najul Ministerului Educației 
Naționale  de către echipa la 
nivel național # Researchers 
4 Humanity - Asociația Inve-
nio, Target Active Training, 
Centrul de Studii Complexe, 
Institutul Național de Cerce-
tare în Sport  și organizatorii 
locali Societatea Ştiinţifică 
Cygnus – centru UNESCO, 
Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, Primăria 
Municipiului Suceava şi Ins-
pectoratul Şcolar Judeţean. 
Evenimentul oferă oamenilor 
de ştiinţă şansa de a intra în 
legătură cu publicul, iar publi-
cului şansa de a descoperi 
universul ştiinţei şi oamenii 
din spatele experimentelor. 
Proiectul se adresează minţi-
lor curioase, de la entuziaşti 
la sceptici, oferind o mare va-
rietate de activităţi ştiinţifice 
şi educative. 
Zona HANDS-ON - diferiți 
actori din cercetare te așteaptă 
să observi, să întrebi și să 
participi 
A1 Astronomie şi astrofizică 
– atelier coordonate de prof. 
fiz. Petru Crăciun (Cygnus), 
ing. Cristian Pîrghie (USV), 
cerc. drd. ing. Cezar Leşanu 
(Observator USV), prof. fiz. 
Ilie Cosovanu (Cygnus) 
- Observaţii astronomice 
- Radioastronomie (Universul 
invizibil) 
- Planetariu 
A2 Performanța umană – ate-
lier coordonat de prof. Anca 
Greculeac 
- Aplicații unde cerebrale 
- Placa de echilibru 
A3 Bio – ecologie (determi-
narea calității aerului și bio-
microscopie) – atelier coor-
donat de biolog Alina 
Pesclevei (Cygnus) 
A4 NanoWorld – o introdu-
cere în microcosmos – atelier 

coordonat de conf. dr. fiz. 
Aurelian Rotaru (USV) 
A5 Robotică – provocări și 
perspective – atelier coordo-
nat de S.l. dr. ing. Remus Pro-
dan (USV) 
A6 Radioamatori – atelier co-
ordonat de ing. Gh. Simioniuc 
(radioclub USV), ing. Milan 

Crasi (USV) 
A7 Speologie – o lume para-
lelă – atelier coordonat de 
ing. Adrian Done (Club Speo 
Bucovina) 
A8 Învățăm fizica prin expe-
riment – atelier coordonat de 
conf. dr. ing. Dan Milici 
(USV) 
A9 Energii regenerabile – ate-
lier coordonat de prof. Con-
stantin Dumitru 
A10 Informatică și calcul de 
înaltă performanță (Realitatea 
augmentată în Facebook, 
LeapMotion) – atelier coor-
donat de prof. dr. ing. Ştefan 
Gh. Pentiuc (USV) 
A11 Schimbări climatice – 
atelier coordonat de dr. Vio-
rica Nagafciuc (USV) 
A12 Limitele fizicii (supra-
conductivitate şi experimente 

26 septembrie 2014 
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la temperaturi scăzute) – ate-
lier coordonat de lect. dr. 
Andrei Diaconu (USV) 
Zona AGORA - locul în care 
dezbatem pe teme științifice -
B1 SCENE: Prezentari live de 
la Salonul Cercetătorilor și 
Exploratorilor Neconvențio-
nali –  duplex București-Su-

ceava. SCENE este un eveni-
ment în eveniment, gândit ca 
o sesiune de comunicări știin-
țifice pentru publicul larg, 
desfășurată cu public nespe-
cialist. SCENE este un con-
cept verificat în ediția 2013 a 
Nopţii Cercetătorilor Bucu-
rești, în cadrul căreia a fost 
organizat ca un eveniment pi-
lot. Tema cadru pentru ediția 
2014 a fost Research for Hu-
manity. Au avut intervenții 
as. dr. fiz. Camelia Pîrghie, 
insp. prof. dr. Petru Crăciun, 
prof. dr. Mihai Dimian, conf. 
dr. Mircea Oroian, prof. dr. 
ing. Dorel Cernomazu. 
B2 Concurs de prezentare no-

țiuni, fenomene, teorii știin-
țifice (3 minute) 
B3 Concurs  de fotografie ști-
ințifică – prezintă RadioUSV. 
B4 Filme ştiinţifice 3D sub 
coordonarea drd. ing. Emil 
Turcu (Observator USV): 
Cele 7 minuni ale Sistemului 
Solar, Călătorind pe Marte, 
Universul -  Catastrofele care 
au schimbat planetele, Imax – 
Hubble 
B4 Filme ştiinţifice prezen-
tate sub coordonarea drd. ing. 
Emil Turcu (Observator 
USV): Cum lucrează Univer-
sul - Black hole, Cum lucrea-
ză Universul - Sistemul Solar, 
Cum lucrează Universul – 
Stelele, Cum lucrează Uni-
versul - Galaxiile. 
Zona KNOWLEDGE - zona 
în care știința e la ea acasă – a 
inclus: 
C1 Utilizarea modelului nu-
meric al terenului (MNT) în 
scopul amenajării unui traseu 
cicloturistic în Obcina Meste-
căniş – Ceobanu Mir-
cea, Miron Dorin, Boiculese 
Claudiu (CNPR) 
C2 Sistem de vizualizare în 
timp real a securităţii unei 
clădiri – Frij Vladimir Petruţ, 
Lavric Ionatan, Pavel Vlad 
Daniel (CNPR) 
C3 Estimarea evoluţiei mor-
fometrice a ravenei Gurguiata 
utilizând metode numerice – 
Cazacu Marius (CNPR) 
C4 Primul meu automobil – 
Gontariu Miruna (CNPR) 

Zona SCI FUN -zona care 
invită la cât mai multă joacă 
copiii între 0 și 99 de ani. 
D1 Reciclare creativă – ate-
lier creativ coordonat de prof. 
Camelia Rusu - Sadovei (Li-
ceul de Artă Suceava) 
D2 InfoEuropa: Concurs și 
tombolă europene – sub coor-
donarea doamnei Angela Ia-
novici (Centrul de Informare 
Europa Direct – Bucovina, 
Suceava) 
D3 Șah uriaș (18:30 – 21:30) 
– concurs Cygnus 
D4 Scrable uriaș (18:00 – 
21:00) – conf. dr. Daniela 
Petroşel (USV) 
D5 Program artistic asigurat 
de reprezentanții Liceului de 
Artă Suceava 
D6 Jocuri de LASER – drd. 
ing. Cezar Leşanu (Obser-
vator USV). 
Noaptea Cercetătorilor se 
înscrie în seria evenimentelor 

Marie Curie, la nivelul Uniu-
nii Europene, și își propune să 
arate publicului larg ce în-
seamnă să fii cercetător și cât 
de interesantă poate fi munca 
de cercetare. 
Primul eveniment european 
Noaptea Cercetătorilor a fost 
organizat în 2005 şi a atras 
până acum 1,5 milioane de 
vizitatori.  
 
www.noapteacercetatorilor.eu  
 
 
  
 

http://www.noapteacercetatorilor.eu/
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Deschiderea anului  

universitar la USV 

 

Anul universitar 2014-2015 

debutează la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” sub semnul 

recunoașterii performanțelor 

didactice şi ştiinţifice. Agen-

ția Română pentru Asigurarea 

Calităţii în Învățământul Su-

perior (ARACIS) a acordat, la 

finalul anului trecut, institu-

ției noastre calificativul „Grad 

de încredere ridicat”, cea mai 

înaltă recunoaștere pe care o 

poate avea o universitate în 

sistemul național de învăță-

mânt. USV obţine consecutiv 

acest statut, valabil timp de 5 

ani, după ce, în anul 2008, i-a 

fost acordat același calificativ 

în urma evaluării institu-

ționale efectuate de către co-

misiile ARACIS. Din luna 

iunie 2014, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava este membru al Con-

sorțiului Universitar Aca-

demica Plus, alături de uni-

versitățile „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, „Lucian 

Blaga” Sibiu, „Petrol și Ga-

ze” din Ploiești, „Valahia” din 

Târgoviște, cele din Oradea și 

din Pitești.  Participăm la 

activitățile acestei structuri 

inter-universitare, urmărind 

susținerea procesului de 

modernizare a învățământului 

superior, promovarea 

mobilităților studențești la 

nivel național, valorificarea 

cât mai eficientă a poten-

țialului uman și material de 

care dispun universitățile 

partenere etc. Pe de altă parte, 

pe parcursul anului trecut, am 

susținut diverse proiecte cu 

impact pentru comunitatea 

locală. Astfel, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va a fost coorganizator al pri-

mei ediţii a Festivalului Inter-

naţional al Școlilor de Teatru 

(5-12.07.2014) și al Olim-

piadei Internaționale de As-

tronomie și Astrofizică (1-

11.08.2014). 

În planul ofertei educaționale, 

în noul an universitar porto-

foliul domeniilor de studii 

masterale al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va s-a îmbogățit cu progra-

mele Drept European (la Fa-

cultatea de Științe Economice 

și Administrație Publică) și 

Rețele de comunicații și cal-

culatoare (la Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor). Urmare a 

sesiunilor de admitere din iu-

lie și septembrie, în anul aca-

demic 2014-2015, aproxima-

tiv 2200 de studenți vor înce-

pe studiile de licență cu frec-

vență și la distanță, la cele 43 

de programe de studii, iar 

peste 1000 de studenți vor ur-

ma studii de masterat la cele 

33 programe.  

De asemenea, USV deschide 

oportunități de studiu pentru 

românii de pretutindeni. Stu-

denților din primul an li se 

vor alătura 107 de etnici ro-

mâni din Republica Moldova 

și Ucraina, la studii de licență, 

și alți 17 la studii de masterat.  

Sub coordonarea a 38 de pro-

fesori universitari, USV orga-

nizează studii doctorale pen-

tru 14 domenii (Calculatoare 

și tehnologia informației, 

Filologie, Ingineria mate-

rialelor, Inginerie electrică, 

Inginerie electronică și tele-

comunicații, Inginerie meca-

nică, Istorie, Silvicultură, 

Economie, Contabilitate, Ad-

ministrație Publică, Inginerie 

industrială, Geografie și Filo-

sofie), la concurs fiind scoase 

80 locuri, din care 30 buge-

tate. În cele două sesiuni de 

admitere s-au înmatriculat 60 

de doctoranzi. 

Absolvenții care aleg să studi-

eze la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava sunt 

atrași de dinamismul și des-

chiderea instituției care se fac 

vizibile prin programele de 

cooperare internațională deru-

late de USV și care acordă 

șanse mari tinerilor studenți 

de a avea o experiență de 

învățare europeană, dar și de 

calitatea bazei materiale care 

este o premisă pentru succe-

sul în învățare. 

În pofida subfinanțării învă-

țământului și a cercetării, în 

ciuda persistenței efectelor 

crizei economice, conducerea 

USV  a decis menținerea ta-

xelor de școlarizare la nivelul 

anului anterior. Astfel, în 

acest an universitar taxele de 

școlarizare pentru învăță-

mântul cu taxă la licență se 

încadrează între un minim de 

2000 lei/an și un maxim de 

4000 de lei/an, la masterat 

între 2500 și 2900 lei/an, iar 

la doctorat taxele sunt între 

3000 și 3500 de lei/an. Urmă-

rind obiective strategice de 

dezvoltare în planul cercetării 

științifice prin întărirea bazei 

științifice și tehnologice, dar 

29 septembrie 2014 
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și prin încurajarea compe-

titivității la nivel interna-

țional, USV implementează 

cinci proiecte internaționale 

de cercetare de tipul FP7 (cu 

finanțare de la Comisia Euro-

peană prin Programul Cadru 7 

al Comunității Europene pen-

tru cercetare, dezvoltare teh-

nologică și activități demon-

strative  2007-2013). De ase-

menea, universitatea este im-

plicată, împreună cu parteneri 

din Ucraina, în derularea a 

două proiecte transfrontaliere, 

finanțate de către Comisia 

Europeană prin Programul 

Operațional Comun România 

– Ucraina – Republica Mol-

dova 2007-2013. În prezent, 

în cadrul universității sunt 

active 11 programe de cerce-

tare – dezvoltare și formare a 

resurselor umane ce benefi-

ciază de finanțări prin fonduri 

structurale, proiecte finanțate 

din Fondul Social European, 

Programul Operațional Secto-

rial Dezvoltarea Resurselor 

Umane (POSDRU) și Progra-

mul Operațional Sectorial 

Creșterea Competitivității 

Economice (POSCCE), parte 

dintre acestea fiind inițiate și 

contractate de către USV, 

celelalte derulându-se în 

parteneriat cu alte universități 

din țară. Cadrele didactice 

USV au fost implicate în anul 

academic trecut în procesul 

de editare, sub egida univer-

sității, a 12 reviste științifice, 

dintre care una este cotată ISI 

(Advances in Electrical and 

Computer Engineering, cotată 

ISI cu factorul de impact 

0,642), iar nouă publicații 

sunt indexate în cel puțin 3 

baze de date internaționale: 

Journal of Applied Computer 

Science & Mathematics; 

Journal of Food and 

Environment Safety; Revista 

de turism; Analele Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava. Fascicolul Facultăţii 

de Ştiinţe Economice şi Ad-

ministraţie Publică; Atelier de 

traduction; Meridian Critic. 

Analele Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava. Seria 

Filologie, Literatură; ANA-

DISS; Codrul Cosminului; 

Tehnomus - New Techno-

logies and Products in Ma-

chine Manufacturing Techno-

logies. Cooperarea interna-

țională dezvoltată de către 

USV creează un cadru de 

manifestare a activităților 

academice și de cercetare în 

context lărgit, prin derularea 

de proiecte în parteneriat, uni-

versitatea beneficiind de 

cadrul a 87 de protocoale de 

parteneriat încheiate cu uni-

versități din Europa, America 

de Nord, Africa, Asia, dintre 

acestea 29 fiind acorduri cu 

universități din Republica 

Moldova și cu instituții aca-

demice din Ucraina. 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” Suceava oferă oportunități 

de studiu și plasament în 

țările europene prin cele 159 

de acorduri Erasmus+ 

realizate cu 113 universități 

partenere. În anul academic 

care s-a încheiat 95 studenți 

au avut statutul de student 

Erasmus, urmând un program 

de studiu sau de plasament 

într-o universitate europeană 

parteneră. De asemenea, 28 

cadre didactice au efectuat 

misiuni de predare în 

universitățile europene din 

țări precum Spania, Portu-

galia, Franța, Austria, Turcia, 

Germania, iar 49 de cadre 

didactice și nedidactice au be-

neficiat de programe de 

formare continuă.  În noul an 

academic 107 de studenți vor 

beneficia de stagii de studiu și 

plasament prin programele de 

cooperare de tip Erasmus. În 

acest an universitar 30 de 

cadre didactice vor efectua 

misiuni de predare și 50 de 

cadre didactice vor beneficia 

de stagii de formare într-una 

din universitățile partenere în 

cadrul programului Erasmus. 

Pe parcursul anului univer-

sitar anterior, Programul de 

mobilități Erasmus a oferit 

oportunități de studiu în ca-

drul Universității Suceava 

pentru 16 studenți provenind 

de la universități partenere 

din țările europene (Franţa, 

Turcia, Spania, Italia). 

Pentru anul universitar 2014 – 

2015 USV conducerea USV a 

decis menținerea acelorași 

taxe pentru cazare ca și în 

anul universitar încheiat, deși 

costurile utilităților au cres-

cut. Căminele studențești 

oferă condiții de viață și de 

studiu decente, beneficiind de 

servicii și dotări moderne, 

precum și conexiune la inter-

net. USV pune la dispoziția 

studenților un număr de 1105 

locuri de cazare în cămine. 

Începând cu acest an univer-

sitar, USV oferă în plus față 

de anul trecut un număr de 42 

de locuri de cazare în corp N. 

Tarifele variază în funcție de 

condițiile oferite de spațiul de 

cazare și de categoria în care 

se înscrie fiecare student 

(student care studiază fără 

taxă, student care studiază cu 

taxă, student care studiază 

fără taxă cu părinți cadre 

didactice, studenți care stu-

diază cu taxă și cu părinți 

cadre didactice), astfel că cel 

mai mic preț posibil este de 

90 lei, iar tariful maxim 

ajunge la 360 lei. 
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Legislație  

 

Ordinul MEN 4542 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonunversitar, organizat la nivelul colegiilor 

din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-2015, publicat în 

Monitorul Oficial nr.663 din 09.09.2014. 

Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 

personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 

24.09.2014 , în vigoare de la 27.09.2014. 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 24.09.2014, în vigoare de la 01.10.2014. 

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru 

creşterea copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 24.09.2014, în vigoare 

de la 27.09.2014. 

Ordinul Ministerului Fondurilor Europene - MFE nr. 971/2014 pentru aprobarea competiţiei 

POS CCE A2 O 2.2.1-2014-1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi 

infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)” din cadrul Programului operaţional 

sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, axa prioritară II „Competitivitate prin 

cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 

24.09.2014, în vigoare de la 24.09.2014. 

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale - MEN nr. 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului 

activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 

institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 691 din 22.09.2014, in vigoare de la 22.09.2014. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și 

pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.711 din 

29.09.2014, în vigoare de la 29.09.2014. 

Hotărârile Senatului USV 

Hotărârea nr. 97/ 3 septembrie 2014 privind redistribuirea unor locuri bugetate pentru studii 

universitare de licență și pentru studii universitare de masterat în cadrul FIM și FSEAP. 

 

Hotărârea nr.  98/11 septembrie 2014 cu privire la aprobarea organizării unui nou modul de 

admitere în sesiunea septembrie 2014 pentru toate facultățile din cadrul USV. 

 

Hotărârea nr. 99/17 septembrie 2014 privind redistribuirea unor locuri bugetate pentru studii 

universitare de licență în cadrul FIG. 

 

Hotărârea nr. 100/24 septembrie 2014 cu privire la suplimentarea cu 20 de locuri (învățământ 

cu taxă) a cifrei de școlarizare propus  pentru admiterea la  Programul de conversie profesională 

PIPP și scoaterea la concurs a 3 locuri pentru sesiunea din septembrie 2014 la PIPP  - 

continuarea studiilor din cadrul FSE. 
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Hotărârea nr. 101/24 septembrie 2014  cu privire la aprobarea prelungirii periodei de înscriere 

și înmatriculare din sesiunea septembrie 2014, pentru toate facultățile din cadrul USV. 

 

Hotărârea nr. 102/26 septembrie 2014 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

defășurate pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II al anului 

universitar 2013/2014. 

 

Hotărârea nr. 103/26 septembrie 2014 privind redistribuirea unor locuri bugetate în cadrul cifrei 

de școlarizare 2014-2015, an de studiu I. 

 

Hotărârea nr. 104/26 septembrie privind redistribuirea unor locuri bugetate în cadrul cifrei de 

școlarizare pentru studii universitare de licență  (ani de studiu II, III și IV) și pentru studii 

universitare de masterat (an de studiu II). 

 

Hotărârea nr. 105/26 septembrie 2014 privind revizia Procedurii de repartizare a numărului 

locurilor la studii universitare de doctorat. 

 

Hotărârea nr. 106/26 septembrie 2014  privind redistribuirea a două burse la studii universitare 

de doctorat. 

 

Hotărârea nr. 107/26 septembrie 2014 cu privire la menținerea calității de titular și continuarea 

activității domnului prof. univ. dr. ing.  Dorel Cernomazu. 

 

Hotărârea nr. 108/26 septembrie 2014 cu privire la menținerea calității de titular și continuarea 

activității domnului prof. univ. dr. ing. Adrian Graur. 

 

Hotărârea nr. 109/26 septembrie 2014 de modificare a Hotărârii Senatului nr. 14/06.02.2014 

privind stabilirea cuantumului taxelor de studiu și a altor taxe și tarife percepute în anul 

universitar 2014-2015 prin aprobarea modificării tarifelor de intare la Observatorul Astronomic 

și Planetariul USV. 

 

Hotărârea nr. 110/26 septembrie 2014 – anulată. 

 

Hotărârea nr. 111/26 septembrie 2014 cu privire la criteriile și standardele de performanță 

pentru păstrarea/ ocuparea anuală a locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru studii 

universitare de licență și de masterat în cadrul FEFS.  

 

Hotărârea nr. 112/26 septembrie 2014 cu privire la revizia Procedurii privind elaborarea, 

revizuirea și aprobarea planurilor de învățământ. 

 

Hotărârea nr. 113/26 septembrie 2014 – anulată. 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

Hotărârea nr.  28/ 22 septembrie 2014  cu privire la aprobarea concediului fără plată, pentru 

anul universitar 2014 – 2015, pentru domnul lector universitar Dan HOFFMAN. 

Hotărârea nr.  29/ 22 septembrie 2014  cu privire la aprobarea Contractului pentru Programul de 

conversie profesională, cu frecvență. 

Hotărârea nr. 30/ 22 septembrie 2014  cu privire la aprobarea programelor de studii ce se 

activează în anul universitar 2014-2015. 
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Hotărârea nr. 31/ 25 septembrie 2014  cu privire la menținerea creșterilor salariale acordate 

președinților și coordonatorilor unor servicii din organigrama academică. 

Hotărârea nr. 32/ 25 septembrie 2014  cu privire la menținerea creșterilor salariale acordate 

unor cadre didactice. 

Hotărârea nr. 33/ 30 septembrie 2014 cu privire la aprobarea granturilor de predare (STA) și 

formare (STT), pentru anul universitar 2014 – 2015. 
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