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Cer-Stud 

 

Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și 

Management (FIM) a orga-

nizat și găzduit o nouă ediție 

a Sesiunii de comunicări 

științifice a studenților în 

Inginerie Mecanică, Mecatro-

nică şi Management, Cer-

Stud 2014.  Simpozionul a dat 

posibilitatea studenților să își 

prezinte rezultatele activității 

de cercetare și creație știin-

țifică desfășurate cu ocazia 

finalizării lucrărilor de diplo-

mă/ disertație.  Obiectivele 

manifestării au fost formulate 

după cum urmează: 

• Familiarizarea studenților 

cu specificul activității de cer-

cetare științifică. 

• Identificarea unor teme și 

idei care pot fi ulterior 

dezvoltate în cadrul unor lu-

crări de licență/disertație, teze 

de doctorat, proiecte de cer-

cetare etc. 

• Sensibilizarea mediului aca-

demic și a celui industrial în 

privința resursei umane exis-

tente. 

• Stimularea creșterii ofertei 

de locuri de muncă din partea 

mediului industrial. 

Lucrările au fost prezentate în 

cadrul a cinci secțiuni, reu-

nind direcțiile prioritare de 

cercetare specifice facultății: 

• Echipamente și tehnologii 

de fabricație, CAD/ CAM. 

• Mecanică aplicată și tehnici 

computaționale în inginerie. 

• Mecatronică. 

• Sisteme de management. 

• Tehnologii ecologice și 

protecția mediului. 

Manifestarea s-a bucurat de 

sprijinul mediului industrial, 

la conferință participând 

reprezentanți ai unor firme 

importante de profil din 

regiune:  SC Sidem SRL, 

Continental, EGGER Ro-

mânia, Electroalfa Interna-

tional SRL.  Aceștia au apre-

ciat relevanța practică a 

lucrărilor prezentate, în 

special a celor cu caracter 

aplicativ, și au oferit sugestii 

pentru continuarea și dezvol-

tarea cercetărilor întreprinse, 

eventual din postura de 

angajați.  Pornind de la succe-

sul manifestării, FIM își 

propune în viitor organizarea 

unei manifestări distincte 

destinate inovării, care să 

reunească eforturile cu finali-

tate aplicativă ale studenților 

și ale laboratoarelor de cerce-

tare din facultate. Cele mai 

bune lucrări au fost răsplătite 

cu premii, după cum urmează: 

• Locul I pentru cea mai bună 

lucrare cu realizare practică - 

Roman PĂNUŢĂ. 

• Locul II pentru cea mai 

bună lucrare cu realizare 

practică - Fănică Constantin 

COLBEA. 

• Locul I pentru cea mai inte-

resantă aplicație într-o între-

prindere industrială - Andrei 

POSTOLACHI. 

• Locul II pentru cea mai 

interesantă aplicație într-o 

întreprindere industrială - Ana 

OLARIU. 

• Locul I pentru cea mai bună 

lucrare cu caracter teoretic - 

Vasile LEHACI. 

• Locul II pentru cea mai 

bună lucrare cu caracter 

teoretic - Ioan TAMAŞAG. 

Organizatorii apreciază că 

desfășurarea concursului a 

stimulat interesul studenților 

pentru activitatea de cercetare 

științifică și a oferit un sprijin 

important în identificarea re-

sursei umane bine pregătite 

pentru mediul academic și/sau 

industrial. 

www.fim.usv.ro/cer-

stud/index.html  

 

Festivalul Internaţional al 

Şcolilor de Teatru 

Cinci şcoli de teatru din ţară 

(Bucureşti, Sibiu, Cluj, Târ-

gu-Mureş, Iaşi), patru şcoli de 

teatru de peste hotare (Anglia, 

Polonia, Ungaria, Republica 

Moldova) au prezentat la 

Suceava spectacole în cadrul 

primei ediții a Festivalului 

Internaţional al Şcolilor de 

Teatru (FIST), un eveniment 

organizat de Universitatea 

Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I. L. Cara-

giale” din Bucureşti, alături 

de Consiliul Județean Sucea-

va prin Muzeul Bucovinei, 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Institu-

tul Cultural Român, în parte-

neriat cu Ministerul 

Afacerilor Externe – 

Departamentul Politici pentru 

Relația cu Românii de Pretu-

tindeni și Teatrul „George 

Ciprian” din Buzău.   Direc-

torul festivalului, domnul 

Paul Chiribuţă, decan al 

Facultăţii de teatru a 

Evenimente 
 

3-4 Iulie 2014 

 

5-12 Iulie 2014 

 

http://www.fim.usv.ro/cer-stud/index.html
http://www.fim.usv.ro/cer-stud/index.html
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UNATC, a declarat că speră 

ca această manifestare să 

devină foarte importantă pen-

tru întreaga ţară întrucât nu 

există un festival al şcolilor 

de teatru de o asemenea im-

portanţă. 

„E o iniţiativă ce deschide o 

poartă pentru viitor, atât pen-

tru teatru cât şi pentru cultură 

în această parte a ţării”, a spus 

Chiribuţă. 

„Acest festival să devină un 

laborator în care noile tendin-

ţe ale teatrului contemporan 

să se poată cristaliza”, „Sco-

pul este să-i reunim, să-i 

obişnuim să lucreze împre-

ună, să se cunoască, să-şi dea 

seama că fac parte din aceeaşi 

familie, chiar dacă graniţele 

încă mai înseamnă ceva”, a 

mai declarat directorul festi-

valului. Cea de-a doua com-

ponentă, pe lângă cea a spec-

tacolelor oferite de şcoli pe 

zona de competiţie jurizată, a 

fost cea a atelierelor de acto-

rie, de film, teatru documen-

tar şi lupte scenice şi cas-

cadorie. Tot în cadrul acestei 

prime ediţii a FIST au fost 

organizate şi întâlniri între 

publicul sucevean şi perso-

nalităţi marcante ale teatrului 

românesc, precum Ion Besoiu 

şi Dragoş Bucur. 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” a asigurat o mare parte 

din logistica necesară, cât și o 

parte din spaţiile de cazare. 

„Sunt fericit să avem un cam-

pus universitar mai frumos ca 

niciodată. Avem mai bine de 

100 de actori de teatru. Le-au 

fost puse la dispoziţie 55 de 

camere şi vom găzdui câteva 

spectacole. Suntem onoraţi ca 

împreună cu ceilalţi parteneri 

să facem parte din acest 

proiect pe care noi îl consi-

derăm educaţional. Ne stră-

duim de mai mulţi ani să 

asigurăm o educaţie culturală 

în Suceava şi prin multitu-

dinea de spectacole găzduite 

la noi la Auditorium şi prin 

trupa noastră de teatru ama-

tor”, a precizat rectorul USV, 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa. 

Juriul concursului, format din 

Bogdan Stanoevici - Ministru 

delegat pentru Românii de 

pretutindeni, Sorin Avram - 

director programe Radio Top 

'91, Cătălina Biholar – redac-

tor-şef Intermedia TV, Olga 

Gancevici Oprea - lector univ. 

dr. la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” Suceava, Rodica 

Dominte - consultant artistic 

teatru, George Ivaşcu - 

director Teatrul Metropolis 

Bucureşti şi Catinca Nistor - 

studentă UNATC „I.L. Cara-

giale”, a oferit şase premii.  

Premiul Juriului pentru Spec-

tacol a fost acordat pentru 

„Crimă”, de Nico Vaccari, 

pus în scenă de studenţii de la 

Universitatea de Arte Central 

Saint Martins din Londra, în 

coproducție cu Béznă Theatre 

din Londra. Premiul Juriului 

pentru interpretare colectivă a 

fost obţinut de piesa „Clasa 

noastră”, de Tadeusz Slobo-

dzianek, în interpretarea 

absolvenţilor clasei de actorie 

a prof. Adrian Titieni, de la 

Universitatea Națională de 

Artă Teatrală și Cinematogra-

fică „I. L. Caragiale”, Facul-

tatea de Teatru, București. 

Juriul festivalului a mai acor-

dat două premii pentru inter-

pretare feminină şi două 

pentru interpretare masculină. 

Acestea au fost obţinute de 

Mihaela Velicu, pentru rolul 

Anna din piesa „Stele în lu-

mina dimineţii”, de Alexandr 

Galin, interpretată de maste-

ranzii anului doi la Arta 

Actorului din cadrul UNATC 

Bucureşti, şi de Zuzanna 

Zazulin, pentru rolurile multi-

ple din „Mândrie şi munţi”, 

după opera lui German 

Sadulaev, spectacol jucat de 

studenții Școlii Poloneze de 

Film, Televiziune și Teatru 

din Lodz. Pentru interpretare 

masculină au fost premiaţi 

Theodor St.Claire, interpretul 

rolului Cămătăreasa din 

spectacolul „Crimă”, şi 

Barnabas Horkay, pentru 

Robin, din spectacolul „Puri-

ficare”, prezentat de Compa-

nia de Teatru Trojka, în co-

producție cu Trafó Production 

– Füge Production și Univer-

stitatea de Artă Teatrală și 

Cinematografică Budapesta, 

Ungaria. 
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Festivalul Inimilor 

Ediția a XXV-a 

 

În cel de-al 51-lea an de 

existență, Ansamblul Stu-

dentesc ARCANUL USV al 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, 

continuă să ne reprezinte cu 

succes la cele mai 

importante festivaluri, atât 

la nivel național, cât și la 

nivel internațional. Astfel, în 

perioada 10-12 iulie 2014 

2014, ARCANUL USV a fost 

prezent la Timișoara, la ediția 

a XXV-a a Festivalului 

Inimilor, în cadrul căruia au 

evoluat unele dintre cele mai 

cunoscute ansambluri folclo-

rice din țară și din străinătate.  

Pe scena Teatrului de Vară 

din Parcul Rozelor au urcat 

ansambluri din 13 țări: Bos-

nia-Herțegovina, Bulgaria, 

Georgia, India, Macedonia, 

Mexic, Moldova, Serbia, 

SUA, Taiwan, Turcia, Ucra-

ina, Ungaria și din România, 

ansamblurile: „Zarandul” din 

Arad, Ansamblul Folcloric 

Național „Transilvania” din 

Baia Mare, Ansamblul Fol-

cloric Profesionist „Maria 

Tănase” din Craiova, Ansam-

blul Folcloric Profesionist 

„Drăgan Munteanu” din 

Deva, Ansamblul 

Profesionist „Bihorul” din 

Oradea, Ansamblurile „Bâr-

zava” și „Semenicul” din 

Reșița, Ansamblul Folcloric 

Profesionist „Cindrelul — 

Junii Sibiului” din Sibiu, 

Ansamblul Studențesc 

„Arcanul USV„ al 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, 

Ansamblul Artistic Profe-

sionist „Mureșul” din Târgu 

Mureș, Ansamblul Profesio-

nist „Banatul” din Timișoara, 

Ansamblul Folcloric „Timi-

șul” al Casei de Cultură din 

Timișoara și Ansamblul 

Folcloric „Doina Timișului” 

al Casei de Cultură a 

Studenților din Timișoara. 

Din anul 1990, în luna iulie 

2014, Parcul Rozelor din 

Timișoara găzduiește unul 

dintre cele mai mari eveni-

mente mondiale de folclor, 

cunoscut sub numele de Festi-

valul Inimilor, inițiat pentru a 

aduce un omagiu celor care s-

au jertfit pentru țară în timpul 

evenimentelor din decembrie 

1989. Festivalul Inimilor este 

organizat de Primăria, Consi-

liul Local și Casa de Cultură a 

Municipiului Timișoara, fiind 

primul eveniment românesc 

înscris în calendarul Comite-

tului  Internațional de Organi-

zare a Festivalurilor Folclo-

rice (CIOFF). Prezența la 

Timișoara a Ansamblului Stu-

dențesc ARCANUL USV Su-

ceava a fost posibilă în cadrul 

proiectului cultural „Ansam-

blul Studențesc Arcanul USV 

— promotor al valorilor tra-

diționale sucevene”, finanțat 

de Primăria și Consiliul Local 

Suceava. Ansamblul „Arcanul 

USV” a fost primul ansamblu 

sucevean prezent la această 

manifestare, după ce în anii 

2010 și 2011, ansamblul a 

fost prezent la cele două ediții 

ale Festivalului Internațional 

Studențesc de Colinde și Obi-

ceiuri de Iarnă, care s-au 

derulat în inima Banatului. 

Spectacolele au fost filmate și 

transmise înregistrat pe 

posturile TVR Timișoara și 

Etno TV. Calitatea evoluțiilor 

studenților suceveni este 

oglindită în Diploma de Exce-

lență, primită la sfârșitul 

festivalului. În aceeași 

perioadă, la Băile Herculane 

s-a desfășurat Festivalul 

10-12 Iulie 2014 
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Internațional de Folclor „Her-

cules”, ediția a VL-a, cel mai 

vechi festival folcloric inter-

național din România. Orga-

nizatorii au invitat Ansamblul 

ARCANUL USV să participe 

în premieră, la acest festival, 

ca unic mesager al tradițiilor 

din Bucovina și Moldova.  

În luna iulie 2014, Ansamblul 

ARCANUL USV a mai fost 

prezent la Festivalul „Din ste-

jar, stejar răsare” de la 

Cajvana, Zilele municipiului 

Fălticeni, Festivalul Interju-

dețean „Rapsodia Trișcașilor” 

ediția a VL-a Leșu, jud. 

Bistrița-Năsăud (cel mai 

vechi festival național de 

folclor) și Festivalul „Fiii sa-

tului. Flori de pe Dorna” 

Poiana Stampei. 

Începutul lunii august a găsit 

Ansamblul ARCANUL USV 

la festivitățile de deschidere și 

închidere ale celei de-a VIII-a 

ediții a Olimpiadei Interna-

ționale de Astronomie și As-

trofizică, iar apoi, de Sfânta 

Maria, Ansamblul a fost invi-

tat să participe la Festivalul 

Huțulilor de la Moldovița și 

la Ziua comunei Bilca. Pe 16 

august, Ansamblul ARCA-

NUL USV a fost prezent la 

Adâncata, la sărbătoarea celor 

500 ani de atestare docu-

mentară, iar pe 17 august au 

primit aplauze la scenă des-

chisă la „Hora de la Flă-

mânzi”, festival cu o tradiție 

deosebită. 

Sfârșitul verii calendaristice 

găsește Ansamblul 

Studențesc ARCANUL USV 

pe litoralul Mării Negre, la 

Festivalul Internațional de 

Folclor pentru Tineret 

„Dobroge mândră grădină”, 

ediția a X-a. Deplasarea 

Ansamblului la acest 

festival-concurs a fost posi-

bilă datorită proiectului 

cultural „Ansamblul Studen-

țesc Arcanul USV — pro-

motor al valorilor tradiționale 

sucevene”, finanțat de Pri-

măria și Consiliul Local Su-

ceava. Participarea ansam-

blului nostru a fost una de-a 

dreptul strălucitoare, având în 

vedere câștigarea Trofeului 

Internațional pentru Core-

grafie, Trofeului Național 

pentru Interpretare Vocală, 

dar și a Premiului Special 

UNESCO.  

Ca pe tot parcursul anului, în 

lunile iulie și august 2014, 

Ansamblul ARCANUL USV 

a fost o prezență constantă în 

cadrul emisiunilor de televi-

ziune difuzate la nivel naţio-

nal sau regional, fiind o ade-

vărată carte de vizită a Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare”, 

implicit a municipiului, jude-

ţului şi a României.  
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Hospitality International 

Summer School  

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava,  Univer-

sitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca și Universitatea 

Româno-Americană din Bu-

curești  au organizat în peri-

oada 21 – 27 iulie 2014  a 

doua ediție a școlii de vară în 

domeniul industriei ospitali-

tății din România.   

Prima ediție s-a desfăşurat, în 

cadrul aceluiaşi parteneriat, la 

Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca în iulie 2013 

- o experiență unică prin 

conținutul informațiilor pre-

zentate, aspectelor practice și 

noutăților din domeniu, cu 

implicarea specialiștilor prac-

ticieni din industria turis-

mului. Tematica şcolii de vară 

de anul acesta a fost 

„Stakeholderii Industriei 

Ospitalităţii: influenţe şi 

perspective”, fiind vorba de 

un program intensiv de pregă-

tire, oferit studenţilor,   mas-

teranzilor, doctoranzilor pre-

cum şi tuturor celor interesaţi 

de dezvoltarea profesională. 

Printre speakerii care au 

participat la şcoala de vară se 

numără profesionişti din do-

meniul turismului precum: 

Cris Micuţ – Senior Associate 

la Trend Hospitality, Doina 

Grigoraş – Business Develop-

ment Manager la Tez Tour, 

Sergiu Sarasan – manager la 

Aviation Solutions, Eastern 

Europe, IATA, Călin Ilie – 

general manager la Hotel Ibis. 

Programul a inclus module de 

cursuri de specialitate în do-

meniul industriei ospitalităţii, 

la care au fost invitaţi să 

participe, alături de studenţi şi 

agenţi economici ce activează 

în domeniul turismului, şi alte 

persoane interesate de dezvol-

tarea personală în industria 

ospitalităţii, de cunoaşterea 

ultimelor tendinţe ale do-

meniului din perspectiva 

schimbărilor economice, teh-

nologice, de mediu şi sociale 

înregistrate la nivel interna-

ţional şi european. La final, 

studenţii au elaborat proiecte 

dezvoltate în echipe, proiecte 

care au avut ca structură 

problematica dezbătută în 

cadrul cursurilor și semi-

nariilor aplicative din cadrul 

programului școlii de vară.  

Hospitality International 

Summer School a însemnat 

atât de multe lucruri: turism, 

ecoturim, turism cultural, 

ospitalitate, școală, vizite de 

studiu în hoteluri, plimbări. 

Toate aceste lucruri minunate 

se datorează dedicării și 

implicării celor care au pus 

bazele Hospitality Interna-

tional Summer School, per-

soanelor fără de care nimic 

din tot ceea ce a însemnat 

școala de vară nu ar fi existat: 

prof. univ. dr. Daniela Firoiu 

(URA), conf. univ. dr. 

Smaranda Cosma (UBB), 

prof. univ. dr. Carmen 

Năstase (USV). Mulțumim 

managementului instituțional 

al celor trei universități pentru 

că au făcut posibil ca o sim-

plă, dar minunată idee să 

poată continua. 

   

21-27 Iulie 2014 

 



 

 
Iulie-August 2014 / info USV / 8 

Olimpiada Internaţională 

de Astronomie şi Astrofizică 

OIAA 2014  

 

Suceava a găzduit a VIII-a 

ediţie a Olimpiadei Interna-

ţionale de Astronomie şi As-

trofizică, manifestare de am-

ploare, cu o însemnătate deo-

sebită pe plan mondial, la ca-

re au participat 43 de echipe 

din 37 de țări de pe patru 

continente. Celelalte şapte 

ediţii  ale concursului au fost 

organizate în Thailanda, Indo-

nezia, Iran, Polonia, China, 

Brazilia şi Grecia. În calitate 

de organizator, România a 

concurat cu două echipaje, 

din care au făcut parte şi 

sucevenii Tudor Creţu şi 

Iustina Crăciun. Tudor Creţu 

este din Rădăuţi, elev al 

Liceului Internaţional de 

Informatică Bucureşti, iar 

recent a fost laureat cu meda-

lie de argint la Olimpiada 

Internaţională de Fizică din 

Kazakhstan, Astana. Fălti-

ceneanca Iustina Crăciun este 

absolventă a Liceului Inter-

naţional de Informatică Bucu-

reşti şi este admisă la Univer-

sitatea Princeton. Anul trecut 

a fost laureată cu două meda-

lii de aur la Olimpiada Inter-

naţională de Astronomie din 

Grecia. Reuşita ei a venit 

după alte două olimpiade in-

ternaţionale, Crimeea (2010) 

şi Brazilia (2012), unde a 

obţinut trei medalii de bronz. 

Ceilalţi opt tineri români par-

ticipanți la Olimpiada Inter-

naţională de Astronomie de la 

Suceava sunt: Denis Turcu, 

din Baia Mare, elev laureat cu 

aur absolut la Olimpiada de 

Astronomie şi Astrofizică, 

Grecia, 2014, şi cu argint la 

Olimpiada Internaţională de 

Fizică din 2013 şi 2014, 

Tudor Suciu şi Paul Draghiş – 

Colegiul Naţional „Vasile 

Lucaciu” Baia Mare, meda-

liaţi cu aur la Olimpiada 

Internaţională de Astronomie 

din Lituania, 2013, Andrei 

Răduc - elev la Liceul Inter-

naţional de Informatică Bu-

cureşti, Augustin Ionescu – 

Facultatea de Fizică a Univer-

sităţii din Bucureşti, Ştefan 

Eniceicu - Liceul Interna-

ţional de Informatică Bucu-

reşti, medaliat de aur la Olim-

piada Internaţională de Fizică 

din Kazakhstan, Astana, 

2014, Cătălina Miriţescu – 

absolventă a Liceului Interna-

ţional de Informatică, cu două 

medalii de aur şi una de argint 

la Olimpiada de Astronomie 

şi Astrofizică Brazilia (2012) 

şi Andrei Cuceu – absolvent 

al Liceului Internaţional de 

Informatică Bucureşti, meda-

liat cu argint anul trecut, în 

Grecia. Coordonatorii echi-

pajelor au fost Şandor Kruk – 

Universitatea Oxford şi prof. 

Anca Maria (Blaj) şi Dan 

Oniciuc (Piatra Neamţ). 

Cetatea de Scaun a Sucevei a 

găzduit, în premieră, festi-

vitatea de deschidere a celei 

mai ample olimpiade inter-

naţionale care a avut loc până 

acum în România, un show 

spectaculos care a inclus pa-

rada loturilor olimpice, un 

recital de muzică clasică sus-

ţinut de orchestra Colegiului 

de Artă „Ciprian Porum-

bescu” Suceava, recitaluri de 

muzică susţinute de elevi 

suceveni, dansuri tematice, 

dar şi dansuri populare 

ucrainene prezentate de 

Ansamblul „Kazacioc” din 

Bălcăuţi, un recital de chitară 

susţinut de elevul ieşean An-

drei Mihnea Cerbu, iar în fi-

nal spectacol de lumini, lase-

re, artificii și jonglerii cu foc. 
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Concursul a fost structurat pe 

patru probe: teoretică, analiza 

datelor astronomice, proba 

practică şi proba pe echipe. 

După zece zile de şedere în 

Bucovina, participanţii OIAA 

au părăsit Suceava, cu multe 

medalii, prietenii legate şi 

amintiri frumoase. În cadrul 

festivității de închidere a 

OIAA, care avut loc în Parcul 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare”, preşedintele OIAA, 

Chatief Kunjaya a ţinut să 

aducă mulţumiri tuturor celor 

care au muncit pentru buna 

desfăşurare a evenimentului şi 

să felicite concurenţii şi 

coordonatorii echipelor. Timp 

de aproape patru ore, pe 

esplanada din faţa USV, 

participanţii OIAA au 

participat la ceremonia de 

închidere a acestui mare 

eveniment. Un spectacol 

artistic deosebit, urmat de 

premierea concurenţilor şi un 

mare foc de artificii au încu-

nunat, cu success, cea de-a 

VIII-a ediţie a Olimpiadei 

Internaţionale de Astronomie 

şi Astrofizică. 14 medalii de 

aur, 39 de medalii de argint, 

37 de medalii de bronz şi 38 

de menţiuni au fost acordate 

concurenţilor pentru rezul-

tatele deosebite obţinute. 

Munca şi seriozitatea concu-

renţilor participanţi la Olim-

piada Internaţională de Astro-

nomie şi Astrofizică au fost 

pe deplin răsplătite, iar 128 

din cei 195 de concurenţi au 

plecat de la Suceava cu 

premii. Cu 100.97% procentaj 

al rezultatelor, Denis Turcu, 

absolvent al Liceului Intern-

aţional de Informatică Bucu-

reşti şi student la Univer-

sitatea Harvard, laureat cu 

medalia de aur la Olimpiada 

Internaţională de Astronomie 

şi Astrofizică de anul trecut, a 

reuşit, şi anul acesta să ocupe 

primul loc în clasament şi, pe 

lângă medalia de aur, a 

obţinut premiul absolut al 

acestui concurs şi un premiu 

special pentru cel mai bun test 

observaţional. Marele câsti-

gător al OIAA a ţinut mândru, 

pe scenă, steagul României, 

alături de alţi cinci elevi ro-

mâni care au obținut pro-

centaje între 90 şi 95%  și au 

fost premiaţi cu medalii de 

aur: Tudor Costel Creţu, 

Iustina Crăciun, Paul Andrei 

Drăghiş, Andrei Cuceu şi 

Andrei Răduc. Cu şase me-

dalii de aur, elevii români au 

demonstrat, şi la această edi-

ţie a concursului, că serio-

zitatea, munca, pasiunea şi 

cunoştinţele lor în ştiinţele 

astronomice şi astrofizice 

reprezintă un motiv în plus de 

mândrie pentru poporul ro-

mân. Alături de elevii români, 

încă patru concurenţi iranieni, 

doi concurenţi din Singapore, 

un elev din Serbia şi unul din 

India au obţinut procentaje de 

peste 90% şi astfel, au fost 

premiaţi cu medalii de aur. Si 

ceilalţi patru concurenţi din 

echipele României au reuşit 

să fie un motiv de mândrei, 

obţinând rezultate foarte 
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bune. Augustin Ionescu, 

Cătălina Miriţescu, Tudor 

Suciu şi Dan Stefan Eniceicu 

au avut, la probele de con-

curs, procentaje între 78 şi 

90% şi au fost premiaţi cu 

medalii de argint, alături de 

alţi 35 de concurenţi din In-

dia, Iran, Bulgaria, Rusia, 

Singapore, China, Kazakh-

stan, Canada, Indonezia, 

Ucraina, Polonia, Thailanda, 

Serbia, Coreea de Sud, Bela-

rus şi Armenia. In ceea ce 

priveşte medaliile de bronz, 

acestea au fost 37 la număr şi 

au ajuns la concurenţii din 

Ungaria, Serbia, Canada, 

Coreea de Sud, SUA, Bra-

zilia, Indonezia, Polonia, 

Lituania, Slovenia, Slovacia, 

Singapore, Rusia, Armenia, 

China, Ucraina, Sri Lanca, 

Thailanda, Grecia şi Cehia. 

Alţi 38 de concurenţi ai 

echipelor din Cehia, Canada, 

Brazilia, SUA, Rusia, Slo-

venia, Armenia, Grecia, Indo-

nezia, Portugalia, Polonia, 

Ungaria, Bangladesh, Ucrai-

na, Slovacia, Kazahstan, 

Columbia, Bulgaria, Serbia, 

Macedonia şi Croaţia, care au 

avut procentaje între 50 şi 

65% în rezolvarea pro-

blemelor au plecat acasă cu 

menţiuni de la cea de-a VIII-a 

ediţie a OIAA. Echipa Cana-

dei a obţinut medalia de aur la 

proba pe echipe, fiind urmată 

de echipele din Thailanda şi 

Brazilia pe locul al doilea, iar 

medalia de bronz a fost 

câștigată de echipa Lituaniei.   

 

 

 

Legislație  

 

Hotărârea de Guvern nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare si a structurii instituțiilor de învățământ 

superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite 

absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 

2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, publicată in Monitorul Oficial nr. 527 din 16.07.2014. 

 

Ordinul nr. 3838/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul 

național de învăţământ, publicat in Monitorul Oficial nr. 518 din 11.07.2014. 

 

Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, 

programele de studii și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2014-

2015, publicată in Monitorul Oficial nr. 538 din 21 iulie 2014 2014. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 595/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 550 din 25.07.2014. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii 

care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă, publicată in 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 28.07.2014. 
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Componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în USV, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 499 din 05.08.2014. 

Ordonanța de Guvern nr. 9/2014  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din 06.08.2014, va intra în vigoare de la data de 

09.08.2014. 

Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul 

naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în 

vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul 

naţional al calificărilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 595 din 08.08.2014. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 76/2 iulie 2014 cu privire la includerea în facilitatea de credit a proiectului „Rețea 

de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și 

web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)”. 

Hotărârea nr. 77/8 iulie 2014 cu privire la modificarea Metodologiei specifice de organizare și 

desfășurare a examenului de admitere în cadrul FSE. 

Hotărârea nr. 78/8 iulie 2014 cu privire la aprobarea completării Metodologiei cadru privind 

organizarea și desfășurarea examenului finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2014, în cadrul 

FSEAP. 

Hotărârea nr. 79/10 iulie 2014 privind lichidarea unor programe de studii universitare de 

masterat, începând cu anul universitar 2014-2015, din cadrul FIG, FIM, FS. 

Hotărârea nr.  80/10 iulie 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului propriu privind 

organizarea și desfășurarea  examenului de admitere în ciclurile de studii universitare de licență, 

de masterat și de doctorat, în anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr.  81/10 iulie 2014 cu privire la aprobarea susținerii financiare din veniturile proprii 

ale Universității pentru cheltuielile legate de propunerea de Proiect „Comunitatea romă din 

satele județului Suceava – tradiții și perspective”.  

Hotărârea nr. 82/18 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de calcul a contravalorii 

serviciilor de școlarizare ce urmează a se încasa de la persoanele care au beneficiat de studii 

universitare finanțate de la bugetul de stat în cadrul USV și completarea 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.   

Hotărârea nr. 83/18 iulie 2014 privind ratificarea contractului de parteneriat în vederea  

constituirii Consortiului universitar „ACADEMICA PLUS”. 

Hotărârea nr. 84/18 iulie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Compartimentului de transfer tehnologic și companii spin-off (R19). 

Hotărârea nr. 85/18 iulie 2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de admitere pentru cursul 

postuniversitar de conversie profesională, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și 

Preșcolar. 

Hotărârea nr. 86/18 iulie 2014 cu privire la aprobarea Procedurii privind alegerea disciplinelor 

opționale/ facultative. 

Hotărârea nr. 87/18 iulie 2014 privind aprobarea Organigramei Centrului de Învățământ la 

Distanță și Formare Continuă. 
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Hotărârea nr. 88/18 iulie 2014 de modificare a Organigramei Sistemului Administrativ din 

cadrul USV. 

Hotărârea nr. 89/18 iulie 2014 privind aprobarea anexei la Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2014-2015, în cadrul  

FIG. 

Hotărârea nr. 90/18 iulie 2014 privind aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante. 

Hotărârea nr. 91/22 iulie 2014 privind repartizarea celor 25 de locuri bugetate suplimentare 

alocate studiilor universitare de masterat în cadrul concursului de admitere pentru anul 

universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 92/28 iulie 2014 privind repartizarea a 25 de locuri bugetate primite suplimentar 

pentru studii universitare de masterat în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 

2014-2015. 

Hotărârea nr. 93/28 iulie 2014 privind suplimentarea bugetului pentru Olimpiada Internațională 

de Astronomie și Astrofizică.  

Hotărârea nr. 94/31 iulie 2014 privind aprobarea ca domnul prof. univ. dr. ing.  Mironeasa 

Costel să își desfășoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD USV (Școala 

Doctorală de Științe Aplicate și Inginerești), domeniul Inginerie Industrială. 

Hotărârea nr. 95/31 iulie 2014  cu privire la aprobarea cifrei de școlarizare la admitere la studii 

universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2014. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 24/8 iulie 2014 de completare și modificare a Hotărârii nr. 12 din 02.04.2014.

Hotărârea nr. 25/08 iulie 2014  cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 

Administrație ca membru al Comisiei pentru probleme studențești în cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Hotărârea nr. 26/15 iulie 2014 cu privire la acordarea de bonuri de masă, pentru lunile august și 

septembrie 2014, personalului de la cantină și cămine, implicat în asigurarea condițiilor de 

masă și cazare pentru participanții la acțiunile desfășurate în această perioadă. 

Hotărârea nr. 27/15 iulie 2014 cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul universitar 2014. 
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