
usvinfo
BULETINUL INFORMATIV AL UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

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

aprilie 2014
III, nr.4 (24)

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

Tradiţie şi
performanţă



În această ediţie
3 Evenimente

9   Legislaţie

10 Hotărârile Senatului USV

11 Hotărârile Consiliului de Administraţie



 

 
3 / info USV / aprilie 2014 

ZILELE LECTURII  
Ediția a VI-a  
 
Departamentul de Științe ale 
Educației al Facultății de 
Științe ale Educației (FSE) şi 
Biblioteca Universităţii 
„Ștefan cel Mare” din 
Suceava au organizat cea de-a 
şasea ediție a Zilelor lecturii, 
manifestare adresată tuturor 
studenților, indiferent de ni-
velul de studiu, preocupați de 
problematica lecturii. Graţie 
implicării Bibliotecii USV, 
anul acesta studenţii au avut 
posibilitatea de a participa la 
o prelegere susţinută de 
directorul Bibliotecii, prof. 
univ. dr. Rodica Nagy, cu 
tema Lectura azi: forme, 
implicaţii, sensuri, urmată de 
o expoziţie de carte pentru 

copii. Partea a doua a activi-
tăţii a fost consacrată poeziei 
pentru copii, sub egida 
Versurile copilăriei – text, 
ilustraţie, carte, organizatorii 
propunând ateliere (atelier de 
creaţie plastică cu tema Rime 
în culori, lect. dr. Oana-
Ruxandra Hrişcă sau Poezia 
pentru copii – particularităţi 
ale creaţiei şi receptării) şi 
un concurs studenţesc de 
creaţie de poezie pentru copii 
şi/sau ilustrarea ei. Specificul 
preocupărilor studenţilor de la 
specializarea PIPP, viitori 
profesori pentru învăţământul 
preşcolar şi primar, precum şi 
premiile atractive ce au 
constat în diplome şi, evident, 
cărţi au fost în măsură să 
stimuleze apetitul pentru 
poezie al celor 15 studenţi 

care s-au înscris în concurs. 
Creaţiile acestora dovedesc 
sensibilitate, disponibilitate 
ludică, cunoaşterea univer-
sului infantil, aptitudini de 
versificatori. Juriul a apreciat 
în mod deosebit creaţiile unor 
competitori precum Nuţu 
Gabriela-Mihaela, anul I, 
PIPP, Ciobanu Mihaela, anul 
I, PIPP, Pavalache Irina, anul 
I, PIPP, Acozmi Andreea 
Ancuţa, anul I, PIPP, Hriţcu 
Oltiţa, II, CD, Maslin Ionela, 
II, PIPP. 

 

Trainingurile centrate pe 
Inteligenţa emoţională s-au 
bucurat de un real succes şi 
din acest motiv echipa 
Centrului de Consiliere și 
Orientare în Carieră (CCOC) 
din USV a desfăşurat două 
sesiuni pentru studenţii USV. 
Cunoaşterea emoţiilor proprii, 
a celorlalţi şi gestionarea lor 
în situaţii variate, empatia, 
optimismul şi automotivarea 
pentru atingerea scopurilor 
personale au reprezentat 
principalele problematici dez-

voltate prin discuţii, 
interacţiuni şi sarcini practice.  
Elevii şi şcolarii veniţi în 
universitate în cadrul 
Programului „Şcoala Altfel” 
au interacţionat cu echipa 
CCOC în cadrul unor 
training-uri adecvate particu-
larităţilor de vârstă şi dez-
voltare. Vizita şcolarilor 
(clasa a III-a) în universitate 
şi interacţiunile pe care le-au 
avut cu echipa voluntarilor 
CCOC au dezvoltat discuţii şi 
problematizări legate de 
profesii, studii şi valori 

profesionale. Pentru elevii de 
liceu (clasa a IX-a), au fost 
organizate două sesiuni de 
training cu tematici diferite: 
Cum să mă construiesc ca  un 
profesionist? şi Inteligenţa 
emoţională.  
CCOC a fost prezent şi la 
concursul anual Student 
pentru o zi. În cadrul training-
ului Managementul stresului 
elevii de clasa a XI-a au 
definit stresul, au conştien-
tizat cauzele declanşatoare, 
efectele şi modalităţi de 
gestionare 

 

Doctorand al USV, 
câștigător al unei Burse de 
Excelență oferită de 
Guvernul francez 
 
Constantin Lefter, doctorand 
al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, în co-
tutelă cu Universitatea „Paul 
Sabatier III” din Toulouse, se 
află printre cei 43 de 

câştigători ai burselor de 
excelenţă Eiffel oferite în 
acest an de Guvernul francez, 
pentru ştiinţă şi inginerie. 
Acest grant permite câşti-
gătorului un stagiu de 10 luni 
la universitatea franceză 
parteneră, cu o bursă lunară 
de 1.400 de euro, alături de 
alte beneficii. Menționăm 
faptul că numai doi 

doctoranzi români se află 
printre laureații din acest an,  
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rata de acceptare fiind de 
aproximativ 25%. Tema de 
cercetare propusă are un 
puternic caracter multi-
disciplinar, combinând ele-
mente de inginerie electronică 
cu elemente de fizică și 
chimie. Exploatând nevoia 
continuă de miniaturizare a 
componentelor electronice, 
proiectul explorează proprie-
tățile electrice ale materialelor 

cu tranziție de spin în scopul 
fabricării unor noi tipuri de 
dispozitive nanoelectronice. 
Constantin Lefter a absolvit 
ca șef de promoție programul 
de licență Electronică Apli-
cată la USV și se află în cel 
de-al doilea an al programului 
doctoral de inginerie electro-
nică sub coordonarea profe-
sorilor Adrian Graur 
(Suceava) și Azzedine 

Bousseksou (Touluse). Rezul-
tatele de cercetare obținute 
până în prezent au fost 
prezentare în cadrul a cinci 
manifestări internaționale și 
publicate în două reviste 
cotate ISI, având printre co-
autori profesorii Mihai 
Dimian și Aurelian Rotaru de 
la USV. 

Expo GastroPan 

 În perioada 4-5 aprilie 2014, 
un grup de studenţi şi 
profesori  de la Facultatea  de 
Inginerie Alimentară din 
cadrul USV au participat la 
Simpozionul anual al 
Asociaţiei Specialiştilor din 
Morărit şi Panificaţie din 
România, care s-a desfăşurat 
în cadrul Expo GastroPan, 
Braşov Business Park. 
Participarea la acest simpo-
zion a constat în: 
SUSŢINERE LUCRĂRI: 
1. Produse tradiţionale de 
post din Bucovina – conf. 
univ. dr. ing. ec. Adriana 
Dabija,  
2. Învârtită moldovenească cu 
mac – masterand: Ionela 
Nechifor, coordonator 
ştiinţific: conf. univ. dr. ing. 
ec. Adriana Dabija 
PREZENTARE POSTERE: 
1. Produse tradiţionale de 
Paşte din Bucovina – Conf. 

univ. dr. ing. ec. Cristina 
Gabriela Constantinescu. 
2. Alivanca – produs 
tradiţional din Bucovina, 
masteranzi: Ionela Nechifor, 
Cristian Aurel Hatnean, 
coordonator ştiinţific: conf. 
univ. dr. ing. ec. Adriana 
Dabija. 
PRODUSE PENTRU 
CONCURS: 
1. Fursecuri fragede cu făină 
de linte, seminţe de pin şi 
merişor – masteranzi: Cris-
tian Aurel Hatnean, Ionela 
Nechifor, coordonator ştiin-
ţific: conf. univ. dr. ing. ec. 
Cristina Gabriela Con-
stantinescu. 
2. Pâine cu telemea şi mărar, 
masteranzi: Ionela Nechifor, 
Cristian Aurel Hatnean, 
Tatiana Gherasimciuc, 
coordonator ştiinţific: conf. 
univ. dr. ing. ec. Adriana 
Dabija. 
3. Ruladă „Anuţa”, studenţi:  
Antonia-Andreea Butnariu, 
Elena-Petronela Butnariu, 
coordonator ştiinţific: Ioan 
Gontariu. 
4. Cozonac Aroni Tony, 
studenţi:  Antonia-Andreea 
Butnariu, Elena-Petronela 
Butnariu; masterand Florin 
Mihai Vartolomei Coor-
donatori: asist. univ. drd. ing. 
Alina Psibilschi,  șef lucrări 
dr. ing. Eufrozina Albu. 

Produsele „Fursecuri fragede 
cu făină de linte, seminţe de 
pin şi merişor”, „Pâine cu 
telemea şi mărar” şi „Ruladă 
Anuţa” au fost desemnate ca 
cel mai bun produs al 
anului 2014, secţiunea 
„Învăţământ şi cercetare”, 
cu ocazia concursului 
desfăşurat la cea de-a XXIII-a 
ediţie a simpozionului anual 
al ASMP „Tradiţiile de Paşte 
în industria de morărit şi 
panificaţie”. 
Expoziţia Expo GastroPan a 
fost vizitată de 50 de studenţi 
din cadrul Facultăţii de 
Inginerie Alimentară, care au 
efectuat în aceeaşi perioadă o 
excursie de studii la firme de 
profil de industrie alimentară: 
Pambac Bacău, Ursus Braşov, 
Salsi Sinaia, Cramele Rhein 
Azuga şi la Facultatea de 
Alimentaţie şi Turism, 
Universitatea Transilvania din 
Braşov. 
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„Student pentru o zi”,  
ediţia a VII-a, clasa a XII-a 
 
Continuând tradiția cola-
borării cu mediul preuni-
versitar, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava a 
găzduit a VII-a ediție a 
Concursului „Student pentru 
o zi” (SPOZ), manifestare 
adresată elevilor din clasele a 
XII-a. 42 de elevi de la licee 
din județele Suceava, Boto-
șani și Neamț au fost selec-
tați, conform regulamentului 
concursului postat pe site-ul 
www.usv.ro/1zi, pentru 

disciplinele Mecatronică 
CAD, Informatică, Elec-
tronică, Automatizări, Elec-
trotehnică, Electromecanică 
și Energetică, probe la care 
au obținut rezultate frumoase 
în urma realizării unor 
prezentări interesante, bazate 
pe tematici diversificate, în 
concordanță cu tipurile de 
curriculă aferente sistemului 
de învățământ preuniversitar. 
Profesorii însoțitori au par-
ticipat la prelegeri și ateliere 
de lucru specifice fiecărei 
discipline din concurs, la 
workshop-ul „Managementul 

stresului”, susținut de doamna 
psiholog dr. Liliana Bujor, au 
vizitat campusul universitar și 
facultățile din USV împreună 
cu elevii și au avut posi-
bilitatea de a lua masa la 
restaurantul universității, 
beneficiind astfel de o 
experiență completă a unei 
zile din viața de student 
sucevean. Totodată, toți 
participanții la concursul 
SPOZ au purtat discuții 
interesante cu studenții volun-
tari și cu cadrele didactice 
universitare. 

Școala Altfel 
 
Programul „Școala altfel: Să 
știi mai multe, să fii mai 
bun!”, destinat învăță-
mântului preuniversitar, a 
curpins și în acest an un orar 
special format din activităţi 
diferite de cele standardizate 
în programa școlară.  
Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a 
participat cu interes la 
sprijinirea acestui program și 
a pregătit peste 100 de 
activități de tipul atelierelor 
practice, dezbaterilor, prele-
gerilor interactive, activi-
tăților educative non-formale, 
sportive și culturale menite să 
răspundă intereselor și 
preocupărilor diverse ale 

copiilor preșcolari/ elevilor, 
să pună în valoare talentele și 
capacitățile acestora în dife-
rite domenii, nu neapărat în 
cele prezente în curriculum-
ul național, și să stimuleze 
participarea lor la acțiuni 
variate.  
Mii de participanți s-au 
înscris la activitățile 
propuse de USV și au fost 
primiți în campus în cursul 
acestei săptămâni. Printre cele 
mai solicitate activități s-au 
aflat cele derulate de  
Planetariul Astronomic, 
precum și activitățile Cum să 
ne menținem postura 
corectă?, Pizza „student” – 
analiză senzorială, 
Programarea dispozitivelor 
ANDROID, proiecțiile de 

filme educative în format 3D, 
vizitarea laboratoarelor de 
inginerie și științe aplicate, 

Antrenamentul emoțional, 
Procese simulate, Între-
prinderi simulate, Roboți, 
Turul Campusului USV, 
spectacole de teatru. 
Coordonatorul programului 
„Școala altfel” 2014 la USV 
este prorectorul USV, prof. 
univ. dr. Mihai DIMIAN.  
 

 
MURPHYS  
 
Al VII-lea workshop inter-
disciplinar Multi-Rate Pro-
cesses and Hysteresis, găzduit 
la Berlin de Institutul 
Weierstrass și organizat în 
parteneriat cu Centrul german 
de cercetare „Matheon”, 
Universitatea Liberă din 
Berlin, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava și 
Universitatea din Cork, a 
oferit ocazia cercetătorilor din 

domeniul ştiinţelor exacte şi 
inginereşti, interesaţi de 
fenomene histeretice şi multi-
scale, să participe cu lucrări 
sau la dezbateri. Obiectivele 
principale ale acestor ateliere 
de lucru sunt: reunirea 
experților de vârf pe plan 
mondial în analiza feno-
menelor multi-scale și 
histeretice; analiza aplicațiilor 
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importante în domeniile de 
cercetare proprii; studierea și 
implementarea tehnicilor de 
analiză moderne în domenii 
de interes comun. Mani-
festarea a fost prezidată de 
cercetătorii Olaf Klein 
(Institutul Weierstrass, Berlin, 

Germania), Mihai Dimian 
(USV), Pavel Gurevich 
(Universitatea Liberă, Berlin, 
Germania), Dorothee Knees 
(Institutul Weierstrass, Berlin, 
Germania), Dmitrii Ra-
chinskii (Universitatea din 
Cork, Irlanda & Universitatea 

Statului Texas, Dallas, SUA) 
și Sergey Tikhomirov 
(Institutul Max Planck, 
Leipzig, Germania). 
www.wias-
berlin.de/workshops/MURPH
YS-HSFS-2014

USV recompensează  
excelenţa preuniversitară 
 
Consecventă în efortul de a 
întări conexiunea dintre 
învățământul preuniversitar şi 
cel universitar, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din 
Suceava a oferit şi în acest an 
premii la Olimpiada națio-
nală de limbi romanice, 

desfășurată la Târgu Mureș. 
Trei e-readers Kindle şi un 

premiu în bani au fost dăruite 
unor elevi extraordinari, care 
s-au remarcat, fie în discursul 
scris, fie în cel oral, prin 
capacitatea de a pune în 
valoare diversitatea culturilor 
lumii şi a interacțiunilor între 
acestea. Datorită sprijinului 
competent al membrilor 
comisiilor centrale, cei doi 
vice-președinți de la limba 
franceză şi de la limba 
spaniolă – cadre didactice din 
USV – au înmânat premiile 
puse la dispoziție de Recto-
ratul USV următorilor elevi : 
PETRICĂ Lavinia Ioana, 
Liceul Teoretic „Ion 
Mihalache” Topoloveni, 
județul Argeș (limba 
franceză); CUŢUREAN La-

risa Emanuela, Liceul „Jean-

Louis Calderon”, Timișoara, 
județul Timiș (limba 
spaniolă); SANDU Andrei 
Iulian, Liceul Teoretic 
„George Călinescu” Con-
stanţa, județul Constanţa 
(limba italiană); MOROZOV 
Victor, Colegiul Dobrogean 
„Spiru Haret” Tulcea, județul 
Tulcea (limba franceză). 
Felicitări acestor elevi şi 
profesorilor lor!  

TIE 2014, Ediția 23 
 
Studenții care au reprezentat 
USV la concursul interna-
țional studențesc Inter-
connection Techniques in 
Electronics (TIE) 2014, 
organizat în acest an la Uni-
versitatea „Politehnica”   din 

Timișoara, s-au clasat astfel: 
Eduard GRIGORAȘ- Premiul 
1, Ovidiu TIMOFICIUC - 

Premiul 3, Teodor LUCHIAN 
- Mențiune - Locul 5.  

Studenții au fost pregătiți de 
domnul dr. ing. Adrian 
PETRARIU. La competiție au 

participat un număr de 42 
de concurenți din 14 centre 
universitare.   
www.tie.ro 

ARCANUL USV – 50 
 
Crescând în paralel cu Alma 

Mater Sucevensis, Ansamblul 
studențesc ARCANUL săr-
bătorește, și el, vârsta rotundă 
de jumătate de veac. Fără să 
uite promisiunile făcute în 
1963 Rectorului de atunci, 
Profesorul Constantin 
Ciopraga, grupul mereu 
reînnoit de studenți dansatori 
a demonstrat că pasiunea 
este piatra de temelie a 

oricărei zidiri. Istoricul 
acestei formații de jocuri 
populare este demn de interes, 
mai ales că diversele perioade 
și etape ale evoluției sale 
poartă amprenta maeștrilor 
coregrafi care au șlefuit 
talentele native ale unor fete 
și băieți buni la horă, dar și la 
carte. Gigi Văduva, Viorel 
Vatamaniuc, Aurelian Cior-
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Trei e-readers Kindle şi un 

premiu în bani au fost dăruite 
unor elevi extraordinari, care 
s-au remarcat, fie în discursul 
scris, fie în cel oral, prin 
capacitatea de a pune în 
valoare diversitatea culturilor 
lumii şi a interacțiunilor între 
acestea. Datorită sprijinului 
competent al membrilor 
comisiilor centrale, cei doi 
vice-președinți de la limba 
franceză şi de la limba 
spaniolă – cadre didactice din 
USV – au înmânat premiile 
puse la dispoziție de Recto-
ratul USV următorilor elevi : 
PETRICĂ Lavinia Ioana, 
Liceul Teoretic „Ion 
Mihalache” Topoloveni, 
județul Argeș (limba 
franceză); CUŢUREAN La-

risa Emanuela, Liceul „Jean-

Louis Calderon”, Timișoara, 
județul Timiș (limba 
spaniolă); SANDU Andrei 
Iulian, Liceul Teoretic 
„George Călinescu” Con-
stanţa, județul Constanţa 
(limba italiană); MOROZOV 
Victor, Colegiul Dobrogean 
„Spiru Haret” Tulcea, județul 
Tulcea (limba franceză). 
Felicitări acestor elevi şi 
profesorilor lor!  

TIE 2014, Ediția 23 
 
Studenții care au reprezentat 
USV la concursul interna-
țional studențesc Inter-
connection Techniques in 
Electronics (TIE) 2014, 
organizat în acest an la Uni-
versitatea „Politehnica”   din 

Timișoara, s-au clasat astfel: 
Eduard GRIGORAȘ- Premiul 
1, Ovidiu TIMOFICIUC - 

Premiul 3, Teodor LUCHIAN 
- Mențiune - Locul 5.  

Studenții au fost pregătiți de 
domnul dr. ing. Adrian 
PETRARIU. La competiție au 

participat un număr de 42 
de concurenți din 14 centre 
universitare.   
www.tie.ro 

ARCANUL USV – 50 
 
Crescând în paralel cu Alma 

Mater Sucevensis, Ansamblul 
studențesc ARCANUL săr-
bătorește, și el, vârsta rotundă 
de jumătate de veac. Fără să 
uite promisiunile făcute în 
1963 Rectorului de atunci, 
Profesorul Constantin 
Ciopraga, grupul mereu 
reînnoit de studenți dansatori 
a demonstrat că pasiunea 
este piatra de temelie a 

oricărei zidiri. Istoricul 
acestei formații de jocuri 
populare este demn de interes, 
mai ales că diversele perioade 
și etape ale evoluției sale 
poartă amprenta maeștrilor 
coregrafi care au șlefuit 
talentele native ale unor fete 
și băieți buni la horă, dar și la 
carte. Gigi Văduva, Viorel 
Vatamaniuc, Aurelian Cior-
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nei, Andrei Lungeanu, 
Viorica Iosif, Friedrich Șvarț, 
Ioan-Ilie Nemțoi: iată numele 
celor care, de-a lungul unei 
jumătăți de secol, i-au 

îndrumat pe tinerii dansatori 
din treaptă în treaptă, spre 
unanima apreciere a 
publicului larg și a 
specialiștilor. Ansamblul stu-
dențesc ARCANUL a fost 
remarcat încă din anii de 
debut: în 1967 a fost invitat la 
TVR, într-o emisiune de 
divertisment a regizorului 
Alexandru Bocăneț, iar după 
un an a fost premiat la 
Festivalul Național Studen-
țesc de la București. O dată cu 
trecerea anilor, rămânând 
veșnic tânăr – prin vârsta și 
entuziasmul membrilor săi, 
studenții suceveni – acest 
grup de artiști amatori a reușit 
să-și ridice prestația la cel mai 
înalt nivel de profesionalism. 

Stau mărturie numeroasele 
premii și distincții obținute la 
festivaluri folclorice din țară 
și străinătate, turneele între-
prinse în întreg spațiul 
european, invitațiile recente 
de dincolo de Atlantic. 
Coordonat în prezent de șef 
de lucrări dr. ing. Sorin 
Pohoață, după anii de rodnică 
îndrumare a prof. dr. Mihai 
Grămăticu, studenții din 
ARCANUL USV demon-
strează aceeași vitalitate și 
același entuziasm care i-au 
consacrat, reușind să încânte 
mii de spectatori prin 7 suite 
de jocuri populare de pe 
întreg cuprinsul țării și folclor 
instrumental. Alături de 
acestea, repertoriul ansam-
blului cuprinde numeroase 
cântece care aparțin fol-
clorului autentic sau contem-
poran, interpretate de tineri 
soliști sau colaboratori, sub 
îndrumarea directorului 
artistic, Călin Brăteanu. 
Sperăm ca și în jumătatea de 
veac ce va urma tinerii 
dansatori și artiști din cadrul 
Ansamblului studențesc 
ARCANUL USV să evolueze 
pe scenele lumii cu aceeași 

inepuizabilă energie, cu 
același talent, încântând 
audiența unor evenimente 
artistice  de neuitat, construite 
după sute și sute de ore de 
muncă. În acest sens, 
spectacolul jubiliar care a 
avut loc joi, 10 aprilie 2014  
la Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Suceava, în 
parteneriat cu Primăria 
Municipiului Suceava, în 

colaborare cu TVR Iași și cu 
sprijinul Clubului Rotary 
Suceava Bucovina este cea 
mai bună dovadă a 
profesionalismului și  pasiunii 
studenților dansatori. Să le 
urăm ca timpul să le 
sporească aura de notorietate, 
iar dinamismul și arderea să 
le fie încununate de 
aprecierea constantă a 
iubitorilor de frumos. 
 

Vivat, crescat, floreat!

   

Ziua dedicată Chinei 
 
Clubul de Studii Asiatice din 
cadrul USV a organizat un 
eveniment dedicat Chinei în 
cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, cu 
sprijinul Facultății de Științe 
Economice și Administrație 
Publică. Pan Yuyan – 
profesoara de limba chineză  
– împreună cu membrii 
organizației, au organizat o 
expoziție care a inclus 
fotografii, cărți, reviste și 

obiecte de artă din China. 
Vizitatorii au putut să asiste 
la demonstrații de artă 
decorativă și caligrafie 
chineză și să servească ceai 
chinezesc.  
Participanții au fost antrenați 
în descoperirea șahului 
chinezesc și jocului strategic  
weiqi sau Go. În zilele 
noastre, Go-ul este din ce în 
ce mai puţin privit ca un 
simplu joc şi, în tot mai multe 
şcoli şi universităţi din 
întreaga lume, este studiat ca 

mijloc complementar în 
dezvoltarea unei gândiri 
strategice structurate, cu 
aplicaţii practice în economie, 
finanţe, management, 
marketing, matematică şi 
programare. În cadrul USV,  
începând cu luna octombrie 
2013, sunt organizate cursuri 
gratuite de limba chineză.  
 
www.romania-china.ro 
www.facebook.com/clubasiar
omania 
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Robotics & Automation 
Student Design 

„Robotul pentru detectarea 
minelor” proiectat și dezvoltat 
de studenți ai Facultătii de 
Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul 
USV a obținut locul 2 în 
cadrul concursului național 
”Robotics & Automation 
Student Design” organizat de 
Academia Tehnică Militară 
din București. În faza finală a 
competiției ce a avut loc pe 
24 aprilie la București s-au 
calificat 10 echipe, primul loc 

fiind ocupat de echipa 
Academiei Tehnice Militare 
iar locul al treilea fiind 
obținut de echipa Univer-
sității Politehnica din 
București. Echipa USV a fost 

formată din Avătămăniței 
Sebastian, Slăvoiu Victor și 
Timoficiuc Ovidiu, maste-
ranzi în anul I la specializarea 
Management Informatic în 
Industrie și Administrație.  

 

„Satul bucovinean ca 
destinaţie turistică. Cum îl 
protejăm şi promovăm?” 
 
Studenţii  Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din 
Suceava, Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie 
Publică, specializarea Econo-
mia Comerţului, Turismului şi 
Serviciilor, în colaborare cu 
Asociaţia pentru Dezvoltare 
Economică Regională, cu 
Muzeul Satului Bucovinean şi 
cu Asociaţia pentru Turism 
Bucovina au lansat, în anul 
2011, proiectul „Salvează 
Satul Bucovinean. Adoptă o 
Casă !”. Proiectul se doreşte a 
fi o acţiune de respon-
sabilitate socială ce îşi 
propune prezervarea auten-

ticităţii satului bucovinean. În 
fapt, această iniţiativă se 
doreşte a fi un semnal de 
alarmă menit a sensibiliza 
opinia publică cu privire la 
necesitatea păstrării arhitec-
turii şi a tradiţiilor specifice 
zonei Bucovina.Un prim pas 
al acestei campanii a fost 
făcut în luna iunie 2011, când 
s-a reuşit organizarea unei 
expoziţii foto în cadrul căreia 
au fost expuse peste 30 de 
planşe cu povestea unor case 
tradiţionale din Bucovina. 
Acţiunea a fost reluată în 
decembrie 2011. Facultatea 
de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică 
(FSEAP) din cadrul Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava, în cooperare cu 

Asociaţia ADER şi Muzeul 
Satului Bucovinean a demarat 
o cercetare în teren, derulată 
de studenţii FSEAP, cu 
scopul de a identifica casele 

tradiţionale păstrate în satele 
Bucovinei.  

Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei (FSE) din USV a 
găzduit o serie de prelegeri 
ştiinţifice susţinute de doi 
profesori de la 
Universitatea Ataturk din 
Erzurum, TURCIA. 
Prelegerile au abordat teme 
de actualitate pentru 
sistemul educaţional 
precum Nature of Science 

in Science of Education şi 
Turkish Education System - 
Prof. univ. dr. Suat Celik,  
Educational Technology 

research trends şi A Turkich 
Perspective on Tehnology 
Integration: Factors Affecting 
Preservice Teacher Edu-
cation Programs - Prof univ. 
dr. Yuksel Goktas. 
Ideile propuse spre dezbatere 
au fost diverse şi au 
dezvoltat problematici 
referitoare la conceptele 
utilizate în domeniul formării 

24  Aprilie 2014 
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iniţiale şi continue a 
profesorilor din cele două ţări, 
aspectele legislative actuale şi 
status-ul şi rolurile multiple 
ale cadrelor didactice. Au fost 

propuse modalităţi de 
optimizare ale activităţilor 
educaţionale din cele două 
sisteme diferite educaţionale. 
La întâlnire au participat un 

studenţi interesaţi de 
problematică şi cadre didac-
tice de la Facultatea de Ştiinţe 
ale Educaţiei. 

 

Duo pianistic 
Concert Maurice Ravel la 
USV  
 
Integrala lucrărilor pentru 
pian la patru mâini 
 
Pianiștii Corina Răducanu și 
Eugen Dumitrescu cântă 

împreună din anul 2005. Duo-
ul pianistic şi-a dobândit 
recunoaşterea şi în aria 
competițională naţională şi 
internaţională, fiind distins cu 
numeroase premii. Pianiștii 
Corina Răducanu și Eugen 
Dumitrescu cântă împreună 
din anul 2005 și desfășoară o 

activitate concertistică con-
stantă în Bucureşti (Ateneul 
Român, Muzeul „George 
Enescu”, Palatul Cotroceni, 
Palatul Şuţu, Centrul Cultural 
Ungar), în ţară şi în 
străinătate (Belgia, Germania, 
Republica Moldova, Ucra-
ina). 

Jazz la USV 
 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava și Centrul 
Cultural German din Iași au 
organizat un concert de jazz 
al trupei germane Drei im 
roten Kreis la Talciocul 
Cultural Suceava. Eveni-
mentul face parte dintr-o serie 
de activități științifice, 
educative și culturale sub 
egida Zilelor Germanisticii 
Sucevene. 
Saxofonistul Reiner Witzel, 
percuționistul Christian 
Scheuber și contrabasistul 
Joscha Oetz îmbină jazz-ul 
american cu rădăcinile 
muzicale europene, tradiția cu 

influențele contemporane, 
îmbogățite cu elemente elec-
tronice utilizate punctual, fără 
a pierde însă contactul cu 
publicul. Drei im roten Kreis 
(în traducere Trei în cercul 
roșu) intră într-un trialog care 
oferă o experiență sonoră 
provocatoare și plină de 
inspirație. Artiștii adoptă un 
ton rebel, dar oferă un jazz de 
înaltă clasă cu melodie și 
profunzime, uneori casual, 
uneori de blues, uneori ca 
într-o călătorie uluitoare, care 
îmbină tempourile rapide cu 
bătăi și sunete expresive. 
După numeroase prezențe la 
festivalurile internaționale de 
jazz din întreaga lume, 

precum San Jose Jazz 
Festival, Perel Peak 
Festival, Jazzrallye 
Düsseldorf, Liége Festi-
val, Montevideo Festival, 
San Diego Jazz, Canarian 
Islands Jazz Festival, 
formația se află într-un 
turneu de promovare al 
noului album „No Mans 
Land” reprezentând un 
road-movie imaginar, care 
ne conduce în locuri 
ciudate, cum ar fi case 
părăsite și drumuri 
prăfuite, descriind lucru-
rile comune, dintr-o 
perspectivă mai puțin 
obișnuită.   
 

 

 

Legislație  

 
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 146/2014, publicat în Monitorul Oficial nr.236 din 
02.04.2014, privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor 
de studii universitare de master acreditate.  
 
Hotarârea de Guvern nr.243 din 2 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr.245 din 
07.04.2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai ca zi liberă. 
 
Hotarârea de Guvern nr. 285 din 16 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr.286 din 
17.04.2014 pentru modificarea și completarea Hotarârii Guvernului nr.185/2013 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale.  
 

29  Aprilie 2014 
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Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 183 din 16 aprilie 2014, publicat în Monitorul 
Oficial nr.303 din 24.04.2014, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a examenelor de licență/ diploma și disertație. 
 
Hotarârea de Guvern nr.327 din 23 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 312 din 
28.04.2014 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și 
superior de stat în anul scolar/universitar 2014-2015. 
 
Hotarârea de Guvern nr.303 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de 
studii și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014.  

 

Hotărârile Senatului USV 

Hotărârea nr. 37/ 7 aprilie 2014 privind aprobarea metodologiei privind organizarea 
Programelor de Formare Psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică în USV. 

Hotărârea nr. 38/ 7 aprilie 2014 privind aprobarea metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2013-2014 în cadrul 
FȘEAP. 

Hotărârea nr. 39/ 7 aprilie 2014 cu privire la  depunerea rapoartelor de autoevaluare evaluare 
internă pentru următoarele programe de studii de licență din cadrul FLSC: Limba și literatura 
franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/itliană), Comunicare și relații publice. 

Hotărârea nr. 40/ 7 aprilie 2014 cu privire la activarea unor programe de formare continuă, în 
regim cu taxă, în cadrul FLSC și FIESC. 

Hotărârea nr. 41/ 7 aprilie 2014 cu privire la aprobarea colaborării între USV și Universitatea de 
Medicină și Farmacie„Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.  

Hotărârea nr. 42/ 7 aprilie 2014 cu privire la înființarea Clubului Sportiv de Natație USV. 

Hotărârea nr. 43/7 aprilie 2014 cu privire la depunerea raportului de evaluare internă pentru 
programul de stdii de licență Finanțe și bănci din cadrul FSEAP. 

Hotărârea nr. 44/ 7 aprilie 2014cu privire la acordarea unor diplome de excelență. 

Hotărârea nr. 45/17 aprilie  2014 cu privire la validarea Raportului privind starea universității 
2013. 

Hotărârea nr. 46/ 17 aprilie 2014 cu privire la validarea alegerilor desfășurate în cadrul FIG 
pentru desemnarea studentului reprezentant în Senatul USV. 

Hotărârea nr. 47/ 17 aprilie 2014 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind menținerea 
calității de titular sau reîncadrarea cadrelor didactice/de cercetare din USV după atingerea 
vârstei de 65 de ani (PO-DAC-07). 

Hotărârea nr. 48/ 17 aprilie 2014 cu privire la aprobarea colaborării dintre USV și Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați. 

Hotărârea nr. 49/ 17 aprilie 2014  cu privire la acordul de principiu privind inițierea unui nou 
program de studii universitare de masterat în limba engleză în cadrul FSEAP. 

Hotărârea nr. 50/17 aprilie 2014 cu privire la aprobarea taxei de abilitare. 

Hotărârea nr. 51/17 aprilie 2014 cu privire la menținerea salariului de încadrare al Rectorului 
USV. 
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Hotărârea nr. 52/17 aprilie 2014  cu privire la depunerea raportului de evaluare internă pentru 
programul de studii de licență ECTS din cadrul FSEAP. 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 10/ 01 aprilie 2014 cu privire la repartiția pe facultăți a numărului de mobilități 
Erasmus+, pentru studenți, anul universitar 2014 – 2015. 
 
Hotărârea nr. 11  - Anulată. 
 
Hotărârea nr. 12/ 02 aprilie 2014 cu privire la depunerea propunerii și implementarea 
Proiectului cu titlul Comunitatea romă din sate ale județului Suceava – tradiții și perspective 
culturale. 
 
Hotărârea nr. 13/ 29 aprilie 2014  cu privire la acordarea burselor speciale în cuantum de 600 
lei/student, pentru studenții care participă la activitățile de promovare a imaginii și a ofertei 
educaționale USV în Republica Moldova – Caravana USV.  

 
Hotărârea nr. 14/ 29 aprilie 2014  cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 
Administrație. 
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