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Săptămâna Bobocului  

 

Organizată de Asociaţia 

studenţilor din Universitatea 

Suceava (ASUS),  împreună 

cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare”,  Săptămâna Bobocu-

lui a oferit „bobocilor” USV, 

și nu numai, prilejul de a 

socializa și de a sărbători 

începutul de an universitar 

prin concerte de muzică 

electronică și folk, întâlniri cu 

membri ai organizațiilor 

studențești și ai conducerii 

USV, proiecții de filme în 

cadrul Observatorului as-

tronomic. 

  

America, venim!  

 

Mult aşteptata comedie româ-

nească – America, venim! – a 

ajuns la Suceava.  La pro-

iecția de joi a filmului, suce-

venii l-au întâlnit și pe actorul 

Ion Sapdaru, unul din prota-

goniștii filmului, care a pre-

zentat istoria acestuia și a 

răpuns la întrebările publicu-

lui. În rolurile principale 

spectatorii i-au recunoscut pe 

Adrian Văncică și Gheorghe 

Ifrim, cunoscuți publicului 

pentru rolurile din serialul de 

televiziune „Las Fierbinți”. 

Fanii popularelor personaje 

Celentano și Primarul Vasile 

îi pot vedea în cu totul altă 

impostază pe cei doi actori, 

într-o comedie inedită filmată 

în mare parte la New York.  

Din distribuția filmului fac 

parte și actorii Mihai Călin 

(Train de Vie, Eu sunt Adam, 

Second Hand), Ion Sapdaru, 

Tania Popa, Ioana Blaj, 

Alexandru Bindea şi Oana 

Ioachim. America, venim! Pu-

ne accentul pe întâmplările 

pline de umor şi neprevăzut 

prin care trece trupa unui 

teatru de provincie, ai cărei 

actori se află pentru prima da-

tă la New York. Exuberanţa şi 

lipsa lor totală de experienţă, 

precum și lipsa noțiunilor de 

limbă engleză îi fac să 

parcurgă o serie de întâmplări 

şi aventuri comice, multe 

dintre ele inspirate din reali-

tate. Comedia este savuroasă, 

plină de situaţii amuzante şi 

inedite, și este completată 

perfect de actorii din distri-

buție, nume mari și repre-

zentative pentru filmul 

românesc. Acest eveniment 

face parte dintr-o serie de 

activități desfășurate la USV 

în această primă săptămână 

universitară, sub titlul Săptă-

mâna bobocului, realizate în 

colaborare cu Asociația Stu-

denților din USV (ASUS).

Redeschiderea oficială a 

Observatorului Astronomic 

 

Observatorul Astronomic din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și-a 

redeschis oficial porțile către 

publicul larg  după lucrările 

de renovare a clădirii și de re-

facere a spațiului expozițio-

nal, efectuate cu finanțarea 

Consiliului Județean Suceava 

și a USV. Spectacole de pla-

netariu, observații astrono-

mice, expoziții despre istoria 

universului și corpuri cerești, 

experimente științifice inter-

active, vizionări de film în 

format 2D și 3D, turnul ilu-

ziilor optice, conferințe și ate-

liere de lucru pentru copii și 

părinți sunt câteva dintre acti-

vitățile care fac din Obser-

vatorul Astronomic un punct 

de referință în programul suc-

venilor și al turiștilor aflați în 

zonă. Festivitatea de deschi-

dere a Observatorului Astro-

nomic a inclus proiecții de 

film și spectacole de plane-

tarium, activități care au con-

tinuat și în week-end. 

Evenimente 
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Lansare de carte 

 

La împlinirea a 75 de ani de 

la „Marele Refugiu Polonez 

în România”, eveniment de 

referinţă din istoria relaţiilor 

româno-polone, precum şi o 

pagină de căpătâi din deve-

nirea istorică a Băncii Naţio-

nale a României, la Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, în organizarea Fa-

cultăţii de Istorie şi Geogra-

fie, prin Departamentul de 

Ştiinţe Umane şi Social Poli-

tice, a avut loc lansarea volu-

mului Salvarea aurului po-

lonez, lucrare de referinţă 

semnată de poloniştii Cristian 

Păunescu şi Dorin Matei, vo-

lum apărut anul acesta la Edi-

tura „Oscar Print”. Pe margi-

nea lucrării enunţate au con-

ferenţiat prof. univ. dr. 

Gheorghe Onişoru şi prof. 

univ. dr. Ştefan Purici.  

Spectacol de operă la USV 

 

În deschiderea stagiunii 

culturale, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” a oferit suce-

venilor un spectacol de ex-

cepție - Orestia III – EUME-

NIDELE - al Filarmonicii Ba-

natul din Timișoara, cu par-

ticiparea extraordinară a sa-

xofonistului francez Daniel 

Kientzy. Trilogia Orestia, sin-

gura păstrată integral din 

uriașa operă a lui Eschil, a 

cunoscut numeroase variante 

scenice. În creația muzicală 

contemporană, Trilogia Ores-

tia compusă de Aurel Stroe 

după textele lui Eschil repre-

zintă o culme a genului liric, 

cvasi-necunoscută chiar pu-

blicului avizat, datorită difi-

cultăților de tot felul pe care 

punerea în scenă le presupu-

ne. Opera, pusă în scenă de o 

echipă de remarcabili artiști 

tineri, are și o particularitate 

aparte: singurul instrumentist 

capabil să susțină partitura, 

singurul deținător al unui sa-

xofon contrabass – instrument 

construit special pentru acest  

interpret, prieten și cola-

borator apropiat al compo-

zitorului, este saxofonistul 

francez Daniel Kientzy, care 

în cadrul spectacolului a aco-

perit toată partea instrumen-

tală, cântȃnd la 4 saxofoane 

(chiar și simultan la 2). 

Ziua Hispanității  

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” a serbat și în acest an 

„El  Día de la Hispanidad”. 

Organizat de membrii Lec-

toratului spaniol din cadrul 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării din USV. În 

prima parte a manifestării de-

dicate Zilei Hispanității, dar 

și a aniversării celor 10 ani de 

existență a specializării Limbă 

și Literatură Româna - Limbă 

și Literatură Spaniolă, a avut 

loc concursul  Mundo His-

pano, concurs care a îmbinat 

probe teoretice referitoare la 

universul hispanic, cât și 

probe de creație literară și ar-

tistică. La concurs  au parti-

cipat echipe de elevi de la 

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare”, Colegiul Național 

„Petru Rareș”, Colegiul Na-

țional „Mihai Eminescu” din 

Suceava și Colegiul „Vasile 

Lovinescu” din Fălticeni, pre-

7 octombrie 2014 
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10 octombrie 2014 
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cum și echipe ale studenților  

specializării Limbă și Lite-

ratură Româna - Limbă și 

Literatură Spaniolă, Facul-

tatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. Partea a doua a 

manifestării a continuat cu 

lansarea volumului de poezii 

traduse din limba spaniolă în 

limba româna de către stu-

denți,  în cadrul Atelierului de 

traduceri al Lectoratului spa-

niol, 12 Huellas en la Nieve,  

poezii semnate de poetul spa-

niol, Pedro SÁNCHEZ 

SANZ, cu premierea câștigă-

torilor concursului de poves-

tiri în limba spaniolă Más que 

palabras, ediția a III-a și lan-

sarea tematicii concursului 

pentru ediția a IV-a. Seara 

dedicată ambientului spaniol 

a fost încheiată de un spec-

tacol oferit de elevi ai Cole-

giilor „Ștefan cel Mare”, „Pe-

tru Rareș”, „Ciprian Porum-

bescu” din Suceava, Cvartetul 

vocal Cantabile (Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” 

din Suceava) și studenți de la 

specializarea Limbă și Litera-

tură Spaniolă. 

John Perkins la USV 

 

Economist de vârf, scriitor, 

activist pentru o economie 

durabilă şi pentru o planetă 

curată, co-fondator al Pacha-

mama Alliance și autor de 

top, John Perkins a susținut, 

la invitația Facultății de 

Științe Economice și Admi-

nistrație Publică din USV,  

seminarul cu tema Geopo-

litică. Apel la acțiune. Semi-

narul a reprezentat o primă 

acțiune în cadrul parteneria-

tului încheiat între Asociația 

Heritage – partener Unesco și 

USV, cu sprijinul Asociației 

Alumni USV. Alianța 

Pachamama luptă să educe și 

să inspire persoane de peste 

tot din lume în vederea creării 

unei lumi înfloritoare, echi-

tabile și durabile. Pachamama 

este un cuvânt în limba 

quechua care se referă la 

prezența sacră a Pământului, a 

cerului, a universului și a tim-

pului. John Perkins este un 

american cu studii de econo-

mie care a lucrat la Banca 

Mondială și a cunoscut din 

interior sistemul de finanțare 

internațional. După această 

experiență destul de dură pen-

tru un om cu principii, a 

schimbat tabăra și a devenit 

activist pentru o economie 

durabilă şi pentru o planetă 

curată. Pentru că i s-a părut 

important ca lumea să știe 

adevărul despre sistemul ban-

car și despre lume a început 

să scrie. Așa putem vorbi 

acum de John Perkins scrii-

torul și co-fondatorul Pacha-

mama Alliance. John Perkins 

este acum un autor de top: 

Confessions of an Economic 

Hit Man, Shapeshifting, 

Hoodwinked: An Economic 

Hit Man Reveals Why the 

World Financial Markets 

Imploded. Aceste cărți au 

devenit bestseller-uri la scurt 

timp de la lansare. John 

Perkins a acordat interviuri la 

emisiuni de top din toată 

lumea și a apărut în mai multe 

filme documentare printre 

care și Zeitgeist: Addendum, 

The End of Poverty?, Four 

Horsemen (2012). 

 

INVENTIKA-2014 

 

Un colectiv de inventatori 

de la Facultatea de Ingi-

nerie Alimentară  din Uni-

versitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat 

la Salonul de invenţii şi 

inovaţii INVENTIKA-

2014 și la Salonul Cer-

cetării Românești, ambele 

organizate în cadrul Târ-

gului Tehnic internațional 

București TIB-2014 sub egida 

Ministerului Educației Na-

ționale (MEN). În cadrul 

Salonului de invenții și 

inovații, inventatorii suceveni 

au expus opt invenții, iar la 

Salonul cercetării au prezentat 

10 octombrie 2014 

 

15-18 octombrie 2014 

 

http://litere.usv.ro/images/lectoratul_spaniol/Revista%20Las%20Demas%20Palabras%202013%20online.pdf
http://litere.usv.ro/images/lectoratul_spaniol/Revista%20Las%20Demas%20Palabras%202013%20online.pdf
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zece direcții de cercetare. La 

ambele saloane realizările 

colectivului au fost însoțite de 

prezentări practice sub formă 

de standuri. Exponatele au 

fost vizitate de domnul 

Mihnea Costoiu, Ministrul 

delegat pentru Învățământ 

Superior, Cercetare Științifică 

și Dezvoltare Tehnologică, 

care a felicitat colectivul 

pentru realizări. În urma 

evaluării invențiilor de către 

juriul internațional, colectivul 

de inventatori a obținut cel 

mai mare succes de până 

acum la asemenea saloane, 

respectiv două medalii de aur, 

una oferită de organizatorii 

Salonului, iar cealaltă oferită 

în plenul ședinței de închidere 

a Salonului de către 

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, pentru partici-

parea la Salonul Internațional 

al Cercetării, Inovării și 

Inventicii „PRO INVENT 

2014” (19-21 martie, Cluj-

Napoca). Ambele medalii de 

aur au fost acordate invenției 

intitulate „Sistem senzorial 

pentru tomografia foto-

acustică”. De asemenea, cinci 

invenții au fost medaliate cu 

argint: „Spectromicroscop 

modular complex”, „Sistem 

spectromicroscopic pentru 

volume reduse de probă”, 

„Biosenzor portabil pentru 

glucoză și colesterol”, „Ta-

blou pentru ecranarea electro-

magnetică a încăperilor” și 

„Detector de radiații electro-

magnetice de joasă frecvență 

și procedeu de obținere a 

acestuia”. Invenția „Dispo-

zitiv pentru determinarea 

anizotropiei produselor ali-

mentare” a obținut medalia de 

bronz.  Prof. univ. dr. Wil-

helm Kappel, președintele 

juriului, a menționat că, în 

urma evaluării celor peste 130 

de invenții prezentate la 

Salonul Inventika 2014, s-au 

acordat 30 medalii de aur, 35 

de argint și 10 de bronz, pre-

mii speciale, diplome de ex-

celență. Au fost premiate in-

venții din diverse domenii, 

precum mecanică, metalurgie, 

hidrotehnică, mijloace de 

comunicare, chimie, biologie, 

medicină. Constatăm cu satis-

facție că școala suceveană de 

inventică, reprezentată la 

această manifestare de colec-

tivul coordonat de prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe Gutt, a 

înregistrat un succes notabil, 

confirmând potențialul inova-

tiv al cercetărilor efectuate în 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. 

Ziua Mondială a  

Alimentației  

 

Centrul de Informare Europe 

Direct – „Bucovina” Suceava, 

împreună cu Facultatea de 

Inginerie Alimentară  din ca-

drul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a orga-

nizat, cu ocazia Zilei Mon-

diale a Alimentaţiei, semina-

rul cu tema „Azi mănânc să-

nătos, mâine învăţ, lucrez şi 

trăiesc într-o Europă pros-

peră”. În fiecare an, Ziua 

Mondială a Alimentaţiei  este 

sărbătorită în toată lumea, 

ziua de 16 octombrie marcând 

şi celebrarea înfiinţării în anul 

1945 a Organizaţiei Mondiale 

pentru Alimentaţie şi Agricul-

tură. Seminarul – dezbatere 

„Azi mănânc sănătos, mâine 

învăţ, lucrez şi trăiesc într-o 

Europă prosperă” a avut ca 

obiectiv general promovarea 

unei alimentaţii sănătoase în 

rândul tinerilor. Programul a 

cuprins prezentări  pe teme ca 

Importanţa Zilei Mondiale a 

Alimentaţiei, Normele Uniu-

nii Europene privind siguran-

ţa alimentară şi protecţia con-

sumatorilor, Învaţă să te hră-

neşti şi ai să simţi că trăieşti!, 

Berea de casa „Buturuga” ș.a. 

Cei prezenţi au participat la 

dezbaterile și concursurile 

„Pentru o Europă sănătoasă şi 

prosperă”! și „Gânduri pentru 

o Europă sănătoasă şi pros-

peră”. Mesajul participantilor 

va ajunge, prin intermediul 

Centrului de Informare 

Europe Direct „Bucovina” 

Suceava la Reprezentanţa Co-

misiei Europene în România.

16 octombrie 2014 
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O poveste adevărată  

despre şi cu … îngheţată 

 

Prima înghețată din lume cu 

aromă de cătină și topinambur 

care poate fi consumată și de 

diabetici datorită faptului că 

nu conţine adaos de zahar, 

conservanţi sau E-uri, a obți-

nut medalia de argint în ca-

drul competiției internaționale 

Ecotrophelia. Ineditul produs 

a fost conceput și preparat de 

o echipă formată din patru 

studente ale Facultății de In-

ginerie Alimentară (FIA) din 

cadrul USV, coordonată de 

conf. univ. dr. ing. ec. 

Adriana Dabija. Totul a 

început în anul 2012, când 

Ionela Nechifor, studentă a 

Facultății de Inginerie 

Alimentară şi-a ales tema 

proiectului de diplomă: teh-

nologia de obţinere a înghe-

ţatei. Oportunitatea demons-

trării cunoştinţelor acumulate 

în timpul facultăţii a consti-

tuit-o pentru Ionela, dar şi 

pentru mulţi alţi studenţi ai 

FIA,  participarea la competi-

ţia ECOTROPHELIA RO-

MÂNIA, competiţie care are 

încurajează creativitatea stu-

denţilor în dezvoltarea unor 

produse alimentare eco-ino-

vative de calitate, destinate 

consumului uman, şi priete-

noase cu mediul înconjurător, 

deschisă tuturor studenţilor 

înscrişi la programele de stu-

dii de licenţă, masterat şi 

doctorat. Astfel, în anul 2013, 

Ionela Nechifor a participat 

cu produsul „Rossa ice cream 

– îngheţată cu măceşe şi că-

tină”, împreună cu alţi trei 

colegi – Raluca Toloş, An-

dreea Şmadici, Mihai Iulian 

Vasiliu,  la faza locală a com-

petiţiei Ecotrophelia, unde a 

obținut premiul II. Perseve-

renţa în cercetarea acestui 

domeniu al ingineriei alimen-

tare a condus-o, în anul 2014, 

la înscrierea în competiţia 

Ecotrophelia – faza locală, 

care s-a desfăşurat pe 29 

martie 2014  la USV. Produ-

sul înscris în concurs s-a 

numit „Îngheţata TOPI 

multivitamine” şi a obţinut 

locul II, echipa fiind formată 

din Ionela Nechifor, Simona 

Ieţcu, Cristian Aurel Hatnean. 

Din luna aprilie şi până la 

prezentarea la faza naţională 

echipa a adus îmbunătăţiri 

considerabile proiectului şi 

realizării practice a produsu-

lui finit. Studenţii suceveni au 

concurat cu 14 echipe stu-

denţeşti de la facultăţi cu pro-

fil de inginerie alimentară din 

cadrul a şapte universităţi din 

ţară: Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galaţi, Univer-

sitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară din Iaşi, 

Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Universitatea Sa-

pientia din Miercurea Ciuc, 

Universitatea Valahia din 

Târgovişte, Universitatea din 

Oradea, Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului. 

La această etapă naţională a 

concursului, care s-a desfă-

şurat la Universitatea Sa-

pientia din Miercurea Ciuc în 

perioada 26-29 iunie 2014, 

produsul „TopIce icecream – 

îngheţată cu topinambur şi 

cătină” – team leader Ionela 

19-20 octombrie 2014 
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Nechifor,  a câştigat marele 

premiu, trofeul competiţiei 

Ecotrophelia şi dreptul de a 

reprezenta România la faza 

internaţională a competiţiei.  

 Ecotrophelia Europe s-a des-

făşurat la Paris în perioada 

19-20 octombrie, România 

fiind reprezentată de echipa 

TopIce formată din Ionela 

Nechifor – team manager, 

Simona Ieţcu, Ionica Coţo-

vanu şi Anca-Mihaela Sidor. 

La concurs au participat 

echipe din 16 ţări: Belgia, 

Croaţia, Danemarca, Franţa, 

Germania, Grecia, Ungaria, 

Islanda, Italia, Olanda, Ro-

mânia, Serbia, Slovenia, Spa-

nia, Elveţia, Marea Britanie. 

Echipa USV s-a clasat pe 

locul al II-lea, obținând 

trofeul ECOTROPHELIA DE 

ARGINT. Pe locul I s-a clasat 

echipa  țării gazdă iar  trofeul 

de bronz a intrat în posesia 

echipei din Grecia, un premiu 

special al juriului primind şi 

echipa Germaniei. Juriul in-

ternaţional a fost format din 

26 de specialişti şi a fost con-

dus de Michael E. Knowles, 

Preşedinte al  Platformei Teh-

nologice Europene „Food for 

Life” şi vice-președinte 

al  Coca-Cola Company. Re-

prezentantul Romaniei în 

juriu a fost Cătălin Bilbie,  

Managing Director al Ex-

pergo Sensory Research şi 

membru fondator al Platfor-

mei Tehnologice „Food for 

Life” România. Fiecare pro-

iect înscris în concurs a fost 

evaluat pe baza a 10 criterii şi 

a unei grile de 70 puncte, 

juriul acordând în final premii 

în valoare de 15.000 Euro. 

Trofeul și cec-ul de 4000 

Euro au fost oferite echipei 

TopIce de către reprezentanta 

firmei Nestle în juriul interna-

ţional. 

Îngheţata TopIce cu topi-

nambur şi cătină este un de-

sert lactat congelat, obţinut 

printr-un procedeu special de 

congelare,  în compoziţia că-

ruia intră doar ingrediente 

naturale: smântână, topinam-

bur, cătină şi lapte din sâm-

buri de caise, fără adaos de 

zahăr sau aditivi alimentari. 

Iniţial obţinut printr-un proce-

deu artizanal, după încercări 

şi îmbunătăţiri repetate, în 

final a fost conceput un pro-

dus care poate fi reprodus cu 

uşurinţă la scară industrială, 

de la microfabrici până la 

firme cu mare capacitate de 

producţie. Unicitatea la nivel 

mondial se datorează elemen-

telor eco-inovative ale produ-

sului finit: utilizarea ca mate-

rii materii prime a topinam-

burului, cătinei, precum  şi 

valorificarea sâmburilor de 

caise – produs secundar din 

industria conservelor.  

 

Lista produselor participante 

ECOTROPHELIA EUROPE 

http://www.ecotrophelia.eu/

sites/default/files/ecotro_eu_

2014_web.pdf 
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Lucrări ale universitarilor 

suceveni publicate în reviste 

prestigioase 

 

Rezultate ale cercetătorilor 

suceveni Olivier Bouriaud și 

Daniel Avacariței au fost 

publicate la începutul acestei 

săptămâni de prestigioasa re-

vistă „Ecology Letters”, pu-

blicație care se situează pe 

locul al doilea în rândul celor 

140 de reviste indexate ISI în 

domeniul Ecologies cu un 

factor de impact de 13. Revis-

tele ISI sunt reviste acreditate 

la cel mai înalt nivel pe plan 

internaţional. Rezumatul 

acestei lucrări scrise în 

colaborare cu cercetători de la 

Universitatea Cambridge poa-

te fi consultat la adresa: 

http://onlinelibrary.wiley.com

/doi/10.1111/ele.12382/abstra

ct  

Un alt rezultat remarcabil al 

acestei colaborări a fost publi-

cat în numărul din septembrie 

al revistei „Journal of Eco-

logy”, publicație care se si-

tuează pe locul 12 în rândul 

celor 140 de reviste indexate 

ISI în domeniul Ecologie cu 

un factor de impact de 5,694. 

Rezumatul acestei lucrări, ca-

re îi are drept coautori și pe 

colegii Gabriel Duduman și 

Ionuț Dănilă, poate fi consul-

tat la adresa: 

http://onlinelibrary.wiley.com

/doi/10.1111/1365-

2745.12276/abstract

  

Trofeul de excelență pentru 

creativitate  

USV ocupă primul loc în 

Topul Universităților din Ro-

mânia, alcătuit de Oficiul de 

Stat pentru Invenții și Mărci 

(OSIM), atât pentru numărul 

de cereri de brevete și cât și 

pentru numărul brevetelor 

acordate în perioada 2007-

2013. Ca urmare a acestor 

rezultate remarcabile, Oficiul 

de Stat pentru Invenții și 

Mărci din România a  acordat 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava Trofeul de 

excelență pentru creativitate! 

Concert de muzică franceză 

 

Două voci, patru mâini şi un 

pian, Guido Van De Meent & 

Alexandra Fits.  

Guido van de Meent (Olanda) 

a studiat compoziţia la Con-

servatorul din Utrecht, com-

punând şi aranjând în ultimii 

10 ani peste 250 de cântece şi 

lucrări pentru diverse ansam-

bluri muzicale. Alexandra 

Fits (România) a studiat pia-

nul la Universitatea „Tran-

silvania” Braşov, unde actual-

mente este preparator uni-

versitar. Având o tandreţe a 

textului adesea asemănată cu 

cea a lui Georges Moustaki, 

apariţia lor pe scenă a fost, în 

aceeaşi măsură, pasionantă şi 

plină de forţă, inocentă şi 

fragilă, cei doi mişcându-se 

pe o paletă largă de contraste. 

Concertul găzduit de Audito-

rium-ul „Joseph Schmidt” al 

USV a înclus atât piese 

originale aflate pe albumul 

„Le passage secret”, cât și 

aranjamente proprii ale unor 

lucrări reprezentative din 

patrimoniul cântecului fran-

cofon. 

   

17 octombrie 2014 

 

24 octombrie 2014 

 

28 octombrie 2014 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12382/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12382/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12382/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12276/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12276/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12276/abstract
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Concursul studențesc  

„25 de ore la USV” 

Ediția I 

 

Echipe ale Facultății de In-

ginerie Electrică din USV, 

formate din câte trei studenți, 

au concurat în cadrul unei 

competiții de natură tehnică, 

care le-a testat abilitățile de 

dezvoltare hardware și soft-

ware, creativitatea și perse-

verența. Un juriu interna-

țional, alcătuit din invitați de 

la Universitatea Tehnică din 

Viena au evaluat capacitatea 

echipelor de studenți de a 

propune, într-un timp limitat, 

soluții eficiente și creative 

pentru o problemă tehnică 

importantă a momentului, și 

anume dezvoltarea de inter-

fețe gestuale performante. În 

acest scop, organizatorii au 

pus la dispoziția echipelor de 

studenți echipamente tehnice 

performante ale momentului, 

cum ar fi controller-ul Leap 

Motion (Leap Motion Inc., 

USA) și platforma GestureKit 

(RoamTouch, USA).  Con-

cursul a început joi, 30 

octombrie 2014, ora 10, și s-a 

încheiat vineri, 31 octombrie 

2014, ora 11, competiția fiind 

organizată în Atrium-ul din 

corp E al USV. Prin această 

competiție, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava se va alătura cu succes 

eforturilor existente în plan 

internațional pentru organi-

zarea unor asemenea eveni-

mente „hackathon”, cum sunt 

competițiile deja celebre 

Challenge24, IEEEXtreme 

24-Hour, sau Laval Virtual 

Limited Time. Dintre mem-

brii echipelor câştigătoare au 

fost selectaţi studenții care 

vor forma echipa USV parti-

cipantă, în aprilie 2015, la un 

concurs internaţional similar, 

„Laval Virtual”, organizat de 

primăria oraşului Laval. La 

deschiderea oficială a con-

cursului au participat, printr-o 

intervenție video, Annette 

Mossel și Christian Schön-

auer, cercetători în cadrul 

Universității Tehnice din 

Viena, precum și Jose Vigil,  

Chief Executive Officer al 

Roamtouch, USA, furnizor al 

tehnologiei  Gesture Kit, ofe-

rită echipelor de studenți. 

Clasamentul concursului și 

premiile oferite de organi-

zatori: 

Locul I (900 lei): echipa 

formată din studenții Mihail 

Plotean, Constantin Sandu, 

Tomiuc Deryck. Antrenor: 

Remus Prodan. 

Locul II (450 lei): echipa 

formată din studenții 

Alexandru Boca, Alexandru 

Nistor, Marian Remus 

Baltariu. Antrenor: Alexandru 

Bogdan Larionescu. 

Locul III (300 lei): echipa 

formată din studenții Ștefan 

Paval, Sebastian Macarescu, 

Alexandru Dascălu. Antrenor: 

Remus Prodan. Evenimentul 

a fost organizat și coordonat 

de prof. univ. dr. ing. Adrian 

Graur și conf. univ. dr. ing. 

Radu-Daniel Vatavu. 

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 827/ 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/ 2014 privind 

domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de 

studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 729 din 06.10.2014. 

Hotărârea de Guvern nr. 837/ 2014 privind înființarea și funcționarea lectoratelor de limbă, 

literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 730 din 7.10.2014. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 59/ 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 01.10.2014, în vigoare de la 01.10.2014. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 60/ 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 01.10.2014, în vigoare de la 

01.10.2014. 

 

30-31 octombrie 2014 
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Ordinul nr. 989/ 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei 

şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea 

regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin 

Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 01.10.2014, în vigoare de la 01.10.2014. 

 

Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea 329/2009 

privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 

susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul 

Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial nr.753 din 16.10.2014. 

Hotărârea de Guvern nr. 910 din 21 octombrie 2014 privind alocarea unei sume din fondul de 

rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituțiile de 

învățământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 768 din 22.10.2014. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 2014-2020, publicată in Monitorul Oficial nr. 785 din 28.10.2014, în 

vigoare de la 28.10.2014. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 935 din 29 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului 

Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor 

executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume 

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 

sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea 

unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata 

sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 

decembrie 2013, publicată în  Monitorul Oficial nr. 794 din 31.10.2014. 

 

Ordinul Ministerului Fondurilor Europene - MFE nr. 1091/2014 privind modificarea Ordinului 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 

1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor 

umane 2007-2013”, publicat în Monitorul Oficial nr. 793 din 30.10.2014, în vigoare de 

la 30.10.2014. 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 114/ 1 octombrie 2014 cu privire la aprobarea  organizării unei noi sesiuni de 

admitere în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2014, pentru studii universitare de doctorat, 

pentru Programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar și preșcolar și 

pentru Programele de formare psihopedagogică (zi și postuniversitar).  

Hotărârea nr. 115 / 2 octombrie 2014  privind redistribuirea celor 5 locuri primite suplimentar 

pentru studii universitare de doctorat. 

Hotărârea nr. 116/ 23 octombrie 2014 cu privire la reîncadrarea ca titular a doamnei  

prof.univ.dr. Elena IFTIME. 

Hotărârea nr. 117 /23 octombrie 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind acordarea burselor pentru studenții la ciclurile de studii licență și masterat (R53). 

Hotărârea nr. 118/ 23 octombrie 2014 cu privire la aprobarea plafoanelor minime privind 

cuantumul burselor. 

http://lege5.ro/App/MonitorOficial/monge2donjuhe/monitorul-oficial-partea-i-nr-716-01-10-2014
http://lege5.ro/App/MonitorOficial/monge2doobzgi/monitorul-oficial-partea-i-nr-794-31-10-2014
http://lege5.ro/App/MonitorOficial/monge2doobzge/monitorul-oficial-partea-i-nr-793-30-10-2014
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Hotărârea nr. 119/ 23 octombrie 2014 cu privire la criteriile specifice de acordare a burselor şi a 

altor forme de sprijin material pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă, de la ciclurile de 

studii licenţă şi master începând cu anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 120/ 23 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Procedurii PO-SAE-06 - Calculul 

și plata granturilor pentru studenți și personal, în cadrul programului Erasmus+ 

Hotărârea nr. 121/ 23 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Procedurii PO-SAE-11- Selecția 

personalului care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+   

Hotărârea nr. 122 /23 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Standului de carte din cadrul Bibliotecii USV (R59). 

Hotărârea nr. 123/ 23 octombrie 2014 cu privire la aprobarea planificării ședințelor ordinare ale 

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Hotărârea nr. 124/ 23 octombrie 2014 cu privire la acordarea unor creșteri salariale, în funcție 

de salariul brut,  unor angajați ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din cadrul 

Serviciului Cămine-Cantină. 

Hotărârea nr. 125/ 23 octombrie 2014 privind distribuirea celor 8 locuri primite suplimentar la 

cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat. 

Hotărârea nr. 126/23 octombrie 2014 privind numirea Comisei de analiză a contestațiilor 

transmise Senatului USV. 

 

Hotărârea nr. 127/23 octombrie 2014 privind numirea studentei senator RUSU Lenuța Mihaela 

(student reprezentant FIESC) pentru a face parte din componenţa Comisiei centrale de atribuire 

a burselor la nivel de universitate (CCABU). 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 36/ 14 octombrie 2014  cu privire la acordarea de tichete de masă unor angajați ai 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Hotărârea nr. 37/ 14 octombrie 2014  cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție 

a personalului didactic și nedidactic care va efectua mobilități de predare (STA) și formare 

(Staff Training - STT), în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 38/ 21 octombrie 2014  cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante, semestrul I, anul universitar 2014 – 2015. 

 

 

 

 









www.info.usv.roEditor: Serviciul Relaţii Publice, 
Comunicare şi Imagine.
Tel: +40 230 216 147 (520)
Fax: +40 0230 520 080
E-mail: info@usv.ro 

Copyright © 2013 Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava. Toate drepturile 
rezervate. Copierea, distribuirea sau 
republicarea conţinutului acestei publicaţii 
fără acordul editorului este ilegală.

Viziune şi
creativitate




