






 

        

Balul Bobocilor USV 2015 
„Pirates of USV” 
 
Asociația Studenților din Uni-
versitatea Suceava și Casa de 
Cultură a Studenților, în parte-
neriat cu Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, au ofe-
rit publicului un spectacol pe o 
temă  preluată din celebrul 
film artistic „Pirații din Cara-
ibe”. Câştigătorii competiţiei 
de Miss şi Mister USV au fost 
anunţaţi de rectorul USV, Va-
lentin Popa, acesta felicitân-
du-i pe cei implicaţi în orga-
nizarea spectacolului. Totoda-
tă, acesta a evidenţiat activi-
tatea Casei de Cultură a Stu-
denţilor Suceava, menţionând 
că „a fost un an de început cu 
foarte multe spectacole, foarte 
multe evenimente artistice. 
Casa de Cultură a Studenţilor 
Suceava este singura din sub-
ordinea Ministerului Educaţiei 
şi în coordonarea unei univer-
sităţi din România. Este un ex-
periment frumos şi vrem să 
dovedim că acesta este drumul 
de urmat. Anul viitor va fi o 
premieră, vom avea o compe-
tiţie de proiecte studenţeşti, fi-
nanţată din bugetul Casei de 
Cultură a Studenţiilor”, a spus 
Rectorul USV. Cei mai fru-
moşi şi cuceritori „piraţi” ai 

USV au fost studenții Cătălina 
Tătăruşanu şi Roberto Moldo-
van, distinşi cu titlurile de 
Miss şi Mister USV 2015. 
Locul al II-lea a fost ocupat de 
studenții Laura Leşanu şi Cla-
udiu Andrei Bălănoaie, iar lo-

cul al III-lea a fost adjudecat 
de Delia Cristina Sofronia şi 
Cezar Andrei Cântiuc. Tot-
odată, în urma voturilor acu-
mulate pe pagina de Facebook 
a USV, titlurile de Miss şi 
Mister Facebook au mers la 

Ana Maria Vârlan şi Claudiu 
Andrei Bălănoie. Grasu XXL 
şi Fără Zahăr, promotori ai 
unor stiluri muzicale total di-
ferite, au fost oaspeţii balului. 
În vreme ce muzica raperului 
român s-a remarcat prin mesa-

jul social de impact, recitalul 
celor de la Fără Zahăr s-a evi-
denţiat prin umor, satiră şi te-
me inspirate din universul să-
tesc. 

  
OSF HACKATHON 
 
Prima ediţie a concursului 
pentru studenți OSF 
HACKATHON, organizat de 
Facultatea de Inginerie Elec-
trică şi Ştiinţa Calculatoarelor, 
a reunit cele mai bune proiecte 
ale studenţilor USV într-o 
competiție care încurajează şi 
cultivă gândirea creativă şi 
spiritul inovativ al studenţilor 
cu pregătire specifică, com-
pletându-l cu noţiuni de 

leadership, marketing sau 
management. Competiţia a 
avut loc în parteneriat cu 
compania OSF Global Ser-
vices şi a debutat cu prezen-
tarea temei de concurs şi a so-
luţiei demonstrative. Pe par-
cursul săptămânii s-au desfă-
şurat ore de programare inten-
sivă alocate de studenţi în sco-
pul dezvoltării proiectului pro-
pus, la care au participat cele 
şase echipe – Hawx, Newton’s 
Madness, Instruments, Alpha 

Pirates, Firesc şi Imperfect – 
iar ulterior a avut loc o eva-
luare intermediară a pro-
iectelor. Concurenţii au învă-
ţat ce înseamnă drumul de la 
idee la produs, având şansa de 
a câştiga premii în bani, 
vouchere, dar și de a devenI, în 
viitorul apropiat, angajați în 
cadrul companiei OSF Global 
Services. 
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Vizita reprezentanților com-
paniei britanice SCC la USV 
 
Sir Peter Rigby, Chairman al 
Rigby Group, James Rigby, 
CEO al SCC, şi directorul ge-
neral pentru România al SCC 
Services, doamna Adina Ta-
palagă au fost oaspeții Univer-
sității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. În urma discuţiei cu 
Rectorul USV, proprietarul 
companiei SCC Services, Sir 
Peter Rigby, a declarat că in-
tenţia este ca noul centru de la 
Suceava să devină funcţional 
de anul viitor, în total urmând 
să fie angajate 400 de persoa-
ne. Sir Peter Rigby a precizat 
că SCC Services şi-a început 
investiţiile în România în 
urmă cu 10 ani, având 600 de 
angajaţi la Iaşi şi încă 400 la 
Bacău, compania fiind intere-
sată ca în viitor să-şi dubleze 
afacerile în România. „Am in-
vestit în România pentru că 
aici am găsit tineri bine califi-
caţi, tineri care ştiu atât limbi 

străine, dar care sunt şi specia-
lizaţi în domeniul IT. Aici, în 
Suceava, suntem interesaţi să 
angajăm 400 de persoane şi 
vrem să deschidem centrul în 
cursul anului viitor. Căutăm o 
locaţie, dar vrem să vedem şi 
suportul pe care îl putem primi 
de la conducerea judeţului şi a 
oraşului, acest lucru reprezen-
tând un factor esenţial în lua-
rea unei decizii”, a declarat 
proprietarul companiei SCC. 
Directorul general pentru Ro-
mânia, doamna Adina Tapala-
gă, a declarat că unul dintre 
motivele pentru care compa-
nia este interesată să inves-
tească în Suceava este presti-
giul de care se bucură Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare”, 
un alt motiv fiind şi deschi-
derea aeroportului. „Suceava 
pare a fi o locaţie potrivită 
pentru noi. Se pare că Uni-
versitatea Suceava are un nivel 
calitativ foarte bun al absol-
venţilor şi o gamă interesantă 
de departamente, care pe noi 

ne interesează, şi vorbim aici 
de specializări IT, de limbi 
străine, şi nu numai. Repu-
taţia Universităţii Suceava 
ne-a adus aici. Compania 
noastră este specializată pe 
servicii de infrastructură IT, 
dar pentru că avem clienţi 
din toată Europa, şi angajaţii 
noştri trebuie să vorbească 
limbi străine, engleză, ger-
mană, franceză, italiană, 

spaniolă, exact paleta ling-
vistică acoperită de specia-
lizările de la universitate”, a 
explicat Adina Tapalagă. Ea a 
subliniat că Suceava are un 
mare avantaj prin redeschi-
derea Aeroportului „Ştefan cel 
Mare”, având în vedere că 
SCC Services îşi va aduce cli-
enţii să viziteze viitorul centru 
din Suceava. „Trebuie spus că 
atât Sir Peter Rigby, cât şi 
domnul James Rigby au venit 
personal pentru a vedea Su-
ceava şi pentru a înţelege dacă 
este un oraş potrivit pentru 
noi. Eu, ca director general al 
companiei în România, cred 
din tot sufletul că Suceava este 
un oraş potrivit pentru noi”, a 
încheiat Adina Tapalagă. SCC 
Services este cea mai puter-
nică companie privată cu ca-
pital integral britanic activă în 
domeniul serviciilor IT. Com-
pania este parte a Rigby Group 
PLC, deţinut de unul dintre cei 
mai bogaţi oameni de afaceri 
din Marea Britanie, Sir Peter 
Rigby. În momentul de faţă 
Rigby Group PLC este o afa-
cere internaţională cu o va-
loare de două miliarde de lire 
sterline. Potrivit presei brita-
nice, Sir Peter Rigby a fondat 
SCC Services în anul 1975 cu 
o investiţie de circa 2.000 de 
lire sterline, compania ajun-
gând în prezent să fie una din-
tre cele mai mari din Marea 
Britanie şi din Europa. 

 
Oamenii Timpului  
 
Sala Mare a Teatrului Naţional 
„Vasile Alecsandri” din Iaşi a 
găzduit Gala Extraordinară 
„Oamenii Timpului”, eveni-
ment organizat de revista cul-
turală Timpul. În perioada 23 
octombrie – 6 decembrie 
2015, cei 80 de nominalizați 
au primit 206.901 voturi pe 

platforma online special creată 
pentru această manifestare. 
Prorectorului Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Sucea-
va, prof. univ. dr. Mihai Dimi-
an, i-a fost acordat premiul 
Oamenii Timpului la categoria 
„Educaţie şi cercetare”. Pre-
miul a fost înmânat de către 
rectorul Universității „Petre 
Andrei” din Iași, prof. univ. 

dr. Doru Tompea. Nomina-
lizarea a fost făcută pentru ini-
țierea celui mai mare proiect 
dedicat cercetării din istoria 
instituției — „Centru integrat 
de cercetare, dezvoltare și 
inovare pentru materiale avan-
sate, nanotehnologii și sisteme 
distribuite de fabricație și con-
trol”. „În date matematice, 
Campania Oamenii Timpului 
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din acest an înseamnă 9 
conferințe de lansare a Cam-
paniei, 800 de propuneri de 
nominalizare venite din partea 
publicului, 80 de nominalizați 
intrați, ca urmare a selecției de 
prejurizare de către Juriul Na-
țional, în competiția finală, 
peste 200.000 de voturi conto-
rizate pe platforma dedicată,  6 

Gale Locale de prezentare a 
nominalizaților, 4 conferințe 
pe teme diferite, susținute în 
cadrul Colocviilor OAMENII 
TIMPULUI, și, finalmente, 10 
premianți pentru întreaga arie 
de desfășurare a proiectului. 
Însă ceea ce rămâne cu mult 
mai important este faptul că 
am pus bazele unei comunități 

de prestigiu. La finele acestei 
ediții a Campaniei putem spu-
ne că întâlnirile memorabile 
care au conectat oameni de 
excepție reprezintă principiul 
esențial de funcționare a aces-
tei comunități pe care o dorim 
a fi cât mai extinsă. Avem 
toate motivele de a privi spre 
viitor și de a spera că, înce-
pând cu anul 2016, Campania 
se va putea extinde la nivelul 
întregii Românii, menținând, 
evident, importanța Galei Ex-
traordinare de la Iași. În mod 
cert, o astfel de comunitate de 
prestigiu nu va fi nicicând 
marginală, ci va institui 
firescul recunoașterii valori-
lor, un firesc de care avem 
atâta nevoie”, a declarat prof. 
univ. dr. Daniel Șandru, 
Directorul Revistei TIMPUL 
și Președintele Juriului Na-
țional al Campaniei. 

Finalizare proiect  
 
USV a finalizat cel mai mare 
proiect de cercetare-dezvol-
tare din istoria instituţiei, de-
numit „Centru integrat de cer-
cetare, dezvoltare și inovare 
pentru Materiale Avansate, 
Nanotehnologii și Sisteme 
Distribuite de fabricație și 
control” (Acronim MAN-
SiD)”, cofinanțat de Fondul 
European de Dezvoltare Re-
gională (FEDR) și Guvernul 
României, în baza contractului 
de finanțare încheiat cu Auto-
ritatea Națională pentru Cer-
cetare Științifică și Inovare, în 
numele și pentru Ministerul 
Fondurilor Europene, în cali-
tate de Autoritate de Manage-
ment pentru Programul Opera-
țional Sectorial „Creșterea 
Competivității Economice”. 
Proiectul a fost implementat în 
localitatea Suceava pe o durată 
de 9 luni. Valoarea  totală  a  

proiectului a   fost,   conform   
contractului, de 31.460.699 
lei, din   care 26.823.391,97 lei 
valoare eligibilă nerambursa-
bilă maximă din Fondul  Euro-
pean  de Dezvoltare Regională 
și 4.637.305,03 lei valoarea 
eligibilă nerambursabilă  ma-
ximă din bugetul național. 
Obiectivul general al proiec-
tului a fost creșterea capa-
cității de cercetare-dezvoltare 
și inovare multi-disciplinară și 
inter-disciplinară prin dezvol-
tarea infrastructurii specifice 
și atragerea de tineri cerce-
tători și specialiști de înaltă 
calificare, atât pentru Univer-
sitate cât și pentru firmele care 
au departamente de cercetare 
și dezvoltare în zona de Nord-
Est a României. Investiția me-
nită sa răspundă acestui obiec-
tiv strategic a fost reprezentată 
de crearea unei noi infra-
structuri de cercetare-dezvol-
tare însumând 11 laboratoare 

de cercetare, dotate prin pre-
zentul proiect cu peste 130 de 
echipamente de cercetare-dez-
voltare, din care 21 de echi-
pamente au valori peste 100 
000 euro.  Laborator de ma-
teriale avansate NANO-
MAT: tematica laboratorului 
se încadrează în axa prioritară 
a domeniului cercetării, dez-
voltării și inovării la nivel 
mondial și național, având ca 
activitate principală sinteza de 
noi materiale multifuncționale 
și utilizarea acestora în ela-
borarea de noi dispozitive de 
detecție (senzori de tempera-
tură, presiune, câmp magnetic, 
biosenzori, etc.) cu dimen-
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siuni, macro-, micro- şi nano-
metrice, dispozitive de afișaj, 
iluminare, vectori de medica-
mente, etc. Pe termen scurt şi 
mediu se vor dezvolta proiecte 
de cercetare având tematici cu 
precădere din domeniul mate-
rialelor moleculare bistabile 
(compuși cu tranziție de spin, 
compuși moleculari cu valență 
mixtă, etc.), a materialelor 
magnetice, respectiv materia-
lelor termoelectrice, domenii 
în care liderul laboratorului se 
bucură de o vastă experiență. 
Principalul scop al acestui la-
borator este de a sintetiza noi 
materiale multifuncționale ca-
re să prezinte proprietăți inte-
resante pentru aplicații teh-
nologice cum ar fi senzori 
(temperatură, presiune, câmp 
magnetic) atât cu detecție în 
mod contact cât şi în mod non-
contact (detecție optică), sto-
care de informație la nivel mo-
lecular, comutatori molecu-
lari, afișaj sau iluminat. NA-
NOMAT are în dotare echi-
pamente atât pentru analiza 
fizico-chimică și morfologică 
a materialelor elaborate cât și 
pentru determinarea proprietă-
ților electrice și optice în 
vederea obținerii unui sistem 
cu aplicabilitate în optoelec-
tronică, nanoelectronică sau 
spintronică moleculară. Perso-
nalul permanent din cadrul 
laboratorului NANOMAT 
este asigurat de cercetători cu 
experiență recunoscută inter-
național, cu competențe dife-
rite abordând aceeaşi tematică 
din perspective diferite, con-
ferind un caracter multidis-
ciplinar laboratorului și asigu-
rând astfel parcurgerea tuturor 
fazelor de la sinteza materia-
lului, la caracterizarea și struc-
turarea acestuia până la 
elaborarea prototipului dispo-
zitivului. Laboratorul pentru 

nanotehnologii de stocare și 
procesare a informației 
(NANOINF). Dezvoltarea 
acestui laborator interdisci-
plinar de nanotehnologii re-
prezintă un pas absolut nece-
sar pentru racordarea Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava şi a mediului econo-
mic regional la transformările 
tehnologice ce au loc pe plan 
internaţional. Laboratorul ofe-
ră tinerilor cercetători oportu-
nitatea de a aborda direcţii de 
cercetare aflate la frontiera 
cunoaşterii în ştiinţă şi tehno-
logie şi de a contribui, prin 
descoperire şi inovare, la teh-

nologiile generaţiilor viitoare. 
El serveşte totodată ca incuba-
tor pentru iniţiative publice şi 
private, oferind un cadru de 
dezvoltare a parteneriatelor 
publice-private în acest dome-
niu.  Laborator pentru cer-
cetări avansate privind ca-
racterizarea materialelor 
metalice și nemetalice 
(CERCMAT):   acesta răs-
punde unei necesități, la nivel 
universitar dar și zonal, în do-
meniul testării și caracterizării 
avansate a materialelor me-
talice și nemetalice. Această 
entitate are sarcini de cerceta-
re, dezvoltare a resurselor 

umane, transfer tehnologic, 
prestări de servicii către me-
diul economic, expertiză teh-
nică complexă precum și rol 

de urmărire a impactului de 
mediu produs de procesarea 
industrială a materialelor. La-
borator pentru cercetări pri-
vind finisarea magneto-reo-
logică a materialelor utili-
zate în industria optică, elec-
tronică și a materialelor ce-
ramice și compozite (FIN-
MAG): impactul acestui labo-
rator se manifestă în domeniul 
microaşchierii prin finisare 
magneto-reologică, prin lărgi-
rea şi aprofundarea acesteia. 
Tehnologia de prelucrare pro-
pusă constă în folosirea câm-
pului magnetic şi a fero-
fluidelor la finisarea pieselor 

de precizie ridicată, în dome-
niile menţionate anterior. 
Avantajele tehnologiei cons-
tau în: eliminarea tensiunilor 
remanente din stratul superfi-
cial al pieselor finisate, posibi-
litatea de acces a fluidului 
magneto-reologic în spaţii un-
de nu au acces corpurile abra-
zive, posibilitatea finisării ma-
terialelor magnetice dar şi ne-
magnetice. Laborator pentru 
cercetări privind tehno-
logiile avansate de prelu-
crare cu roboți și sisteme 
flexibile (ROBFLEX):  aces-
ta vizează posibilitatea de a 
dezvolta activitatea de cerce-

tare-dezvoltare existentă prin 
abordarea unor noi subdome-
nii de cercetare a tehnologiilor 
robotizate de prelucrare şi 
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control care să corespundă 
ariilor tematice europene (pre-
lucrare cu robot ca sistem 
CNC, măsurare şi control de la 
distanţă, virtualitate industri-
ală, recunoaşterea formelor, 
cercetări privind posibilitatea 
transferului tehnologiilor de 
prelucrare de pe maşini CNC 
pe roboţi). Laborator de 
cercetari privind tehno-
logiile performante de fabri-
cație și management integrat 
(CIM):  acesta vizează lărgi-
rea gamei procedeelor perfor-
mante de prelucrare (CNC, 
viteze mari şi foarte mari de 
prelucrare) şi a gamei materia-
lelor prelucrate (o atenţie deo-
sebită se va acorda alumi-

niului, compozitelor, materia-
lelor dure şi dificile), măsu-
rării şi controlului cu echipa-
mente tehnologice moderne 
asistate de calculator sau ins-
trumente cu senzori şi medii 
software adaptate. Laborator 
de mașini inteligente și vizu-
alizarea informației (MINT-
VIZ): dotat cu un sistem in-
teractiv de vizualizare şi ex-
plorare a datelor știintifice 
multimedia: instalaţie multi-
ecran de rezolutie 8K Ultra 
High Definition TV (7680 x 
4320 pixeli) de tip Samsung 
UE55D wall display, alcătuită 
din 16 ecrane cu diagonala de 
55 inch; sistem de tracking 3D 
de tip Vicon cu 6 camere Bo-
nita B10, fiecare cameră 

având capacitatea de a captura 
cadre video la viteza de 250fps 
şi de a detecta markeri IR de 9 
mm cu o precizie sub 0.5mm; 
masă interactivă de tip Ideum 
46 cu ecran de 46 inch şi 
capacitate de detecţie a 60 de 
atingeri simultane. Această 
îmbinare a echipamentelor şi a 
direcțiilor de cercetare men-
ționate fac unică tematica la-
boratorului în cadrul comuni-
tății academice românești și, 
de asemenea, fac laboratorul 
atractiv pentru viitoare cola-
borări internaționale cu alte 
centre de prestigiu activând în 
aceste domenii. Laborator de 
dezvoltare a aplicațiilor dis-
tribuite de monitorizare și 
control a proceselor indus-
triale (PDADMCPI): conține 
echipamente hardware şi su-
port software de ultimă gene-
raţie pentru activităţi de cerce-
tare-dezvoltare privind: dez-
voltarea de noi protocoale de 
comunicație pentru rețelele in-
dustriale locale; dezvoltarea 
de aplicaţii performante şi si-
gure folosind protocoalele de 
comunicație ModBus, Can-
Open, EtherCat, Profibus, 
Profinet, LonWork, Founda-
tion Fieldbus, AS-I, Knx, 
BacNet, Wireless;  dezvol-
tarea de sisteme înglobate per-
formante de timp real utilizând 
microcontrolere ARM single 
şi multicore; dezvoltarea de 
sisteme CPS (cyber-physical 
systems); dezvoltarea de sis-
teme de operare de timp real 
pentru microcontrolere single 
şi multicore; implementarea 
de sisteme on chip (SoC) ba-
zate pe FPGA; integrarea 
acestor activități într-un con-
cept mai general referitor la 
Sisteme Distribuite de fabri-
cație și control, denumit în li-
teratura de specialitate Indus-
trial Internet of Things (IIoT) 

și Industry 4.0.  Laborator de 
cercetari privind sistemele 
de simulare, integrare și tes-
tare hardware-in-the-loop- 
HIL pentru controlul proto-
tipării rapide (PROTHIL-
SYS): laboratorul de simulare, 
integrare şi testare „hardware-
in-the-loop” (HIL) constituie 
veriga spre realizarea unor 
produse sau procese industri-
ale folosind conceptul de con-
trol rapid al prototipării prin 
simularea în buclă închisă a 
părților hardware ale sis-
temelor. Acestă structură asi-
gură trecerea de la scheme şi 
algoritmi de conducere avan-
saţi spre integrare, folosind 

limbaje de nivel înalt care per-
mit folosirea surselor din si-
mulare şi pentru implementare 
pe structuri numerice (DSP, 
FPGA, etc.). Laboratorul de 
inventica și transfer teh-
nologic (INVENTRANS-
FER): dezvoltat de către repu-
tatul inventator prof. univ. dr. 
ing. Dorel Cernomazu, creator 
al Școlii de inventică suce-
vene, după 2010, laboratorul a 
obținut anual un număr mediu 
de 10 brevete de invenție, în 
acest moment având la Oficiul 
Român pentru Invenții și 
Mărci aproximativ 100 de do-
sare de brevete în analiză. La-
boratorul a permis afirmarea a 
numeroși doctoranzi în dome-
niul Ingineriei electrice prin 
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soluțiile tehnice inovative dez-
voltate de colectivele de cer-
cetare formate, în domeniul 
mașinilor electrice neconven-
ționale ce utilizează materiale 
inteligente cu memoria for-
mei, al actuatoarelor, al helio-
tropilor autonomi sau al mo-
toarelor ultrasonice sau al vi-
bromotoarelor. Rezultatele 
cercetărilor de aici sunt recu-
noscute prin numeroasele pre-
mii anuale obținute la saloa-
nele de inventică organizate în 
țară sau cele de la Geneva, 
Bruxelles sau Chișinău. Echi-
pamentele achiziționate prin 
proiectul MANSiD vin să 
crească performanța activi-
tăților de cercetare din labora-
tor prin capacități de modelare 

și simulare a instalațiilor și 
rețelelor electrice, prin noile 
posibilități de comandă și con-
trol a acționărilor electrice fo-
losind microsisteme numerice 
și senzori performanți, prin 
implementarea unor echipa-
mente de analiză a calității 
energie electrice, dezvoltarea 
unor sisteme de proiectare, 
analiză și monitorizare a sis-
temelor de utilizare a energiei 
regenerabile.  Laborator de 
incubare a afacerilor (IN-
CUBAF): acest laborator de 
incubare a afacerilor reprezin-
tă un prim pas în dezvoltarea 
componentei antreprenoriale a 

activității de CDI din univer-
sitate, având drept scop furni-
zarea unor structuri de sprijin 
pentru profesori și studenți 

pentru a iniția noi proiecte 
intelectuale sau comerciale. 
Astfel, se are în vedere dez-
voltarea conceptului de uni-
versitate antreprenorială ex-
ploatând cunoștințele univer-
sitare prin mai multe forme 
precum brevete, transfer teh-
nologic, incubare de afaceri, 
dezvoltare de companii spin-
off, etc. Laboratorul va faci-
lita, de asemenea, încheierea 
de parteneriate între Univer-
sitate, Administrație publică și 
Industrie prin intermediul con-
tractelor de cercetare, consul-
tanței, etc. conducând astfel la 
exploatarea comercială a re-
zultatelor cercetării universi-
tare și a dezvoltării regionale. 
Pe termen scurt și mediu, La-
boratorul se va implica în in-
cubarea a trei proiecte pilot de 
afaceri cu susținere activă din 
partea celorlalte laboratoare 
ale Centrului MANSiD. 

 
   
 
Legislație 
 
Hotărârea de Guvern nr. 953/ 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.687/ 
2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul 
European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial nr. 917 din 10 decembrie 2015.  
 
Ordinul MFP nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile, în vigoare de 
la 01.01.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 09.12.2015. 
 
Ordinul nr. 5860/ 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 09.12.2015. 
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
925 din 14.12.2015. 
 
Ordinul nr. 4309/ 2015 privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 
903/ 2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea condiţiilor 
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necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea 
termenului de implementare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 15.12.2015. 
 
Ordinul nr.1139/ 2015 privind notificarea încheierii contractului de achiziție publică/ acordului-
cadru, publicat în Monitorul Oficial nr. 938 din 18.12.2015. 
 
Legea 338/ 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar 
pe anul 2016, publicată in Monitorul Oficial nr. 940 din 18.12.2015. 
 
Legea nr. 339/ 2015 a bugetului de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
941 din 19.12.2015. 
 
Legea nr. 340/ 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 942 din 19.12.2015. 
 
Ordin nr.4385/ 2015 pentru aprobarea documentului cadru de implementare a Programului 
operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, publicat in Monitorul Oficial 
nr. 956 din 23.12.2015. 
 
Ordin nr. 4387/ 2015 privind modificarea Ordinului 1117/ 2010 pentru stabilirea regulilor de 
eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Posdru, publicat 
in Monitorul Oficial nr. 956 din 23.12.2015. 
 
Ordin 5873/ 2015 pentru abrogarea Ordinului nr. 4393/ 2012 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetarii Științifice, Dezvoltării 
Tehnologice și Inovării, publicat în Monitorul Oficial nr. 908 din 08.12.2015. 
 
 
Hotărârile Senatului USV 
 
Hotărârea nr.  146/ 17 decembrie 2015 privind aprobarea componenței comisiilor de concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 
2015-2016. 
 
Hotărârea nr.  147/ 17 decembrie 2015 privind aprobarea acordării gradațiilor de merit.  
 
Hotărârea nr.  148/ 17 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene. 
 
Hotărârea nr.  149/ 17 decembrie 2015 privind aprobarea ca domnul Ștefan-Antonio SANDU să 
își desfășoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD USV )Școala Doctorală de 
Științe Socio-Umane). 
 
Hotărârea nr.  150/ 17 decembrie 2015 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele 
linii bugetare pentru anul 2016. 
 
Hotărârea nr.  151/ 17 decembrie 2015 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 
evaluarea performanței personalului didactic (R42). 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 
 
 
Hotărârea nr. 55/ 15 decembrie 2015 cu privire la numirea doamnei auditor Cezara DĂNILĂ în 
funcția de coordonator al Compartimentului de Audit al Universității „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. 
 
Hotărârea nr.  56/ 15 decembrie 2015 cu privire la numirea doamnei consilier juridic Oana 
Georgeta BOICU POSAȘTIUC în funcția de coordonator al Oficiului Juridic din cadrul 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
 
Hotărârea nr.  57/ 15 decembrie 2015 cu privire la menținerea unor măriri salariale în anul 2016. 
 
Hotărârea nr.  58/ 15 decembrie 2015 de extindere, pentru anul 2016, a prevederilor Hotărârii 
Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 13.01.2015 cu privire la acordarea unei măriri 
salariale Domnului Director General Administrativ, ing. Cătălin VELICU. 
 
Hotărârea nr.  59/ 15 decembrie 2015 de extindere, pentru anul 2016, a prevederilor Hotărârii 
Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 13.01.2015 cu privire la acordarea indemnizațiilor 
de conducere pentru funcția de secretar șef din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. 
 
Hotărârea nr.  60/ 23 decembrie 2015 privind aprobarea solicitării de selecţie doctoranzi în 
vederea încadrării lor ca asistenţi de cercetare pe perioadă determinată de 6 luni, pentru 
implementarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul centrului MANSID. 
 
Hotărârea nr.  61/ 23 decembrie 2015 privind aprobarea plăţii ultimei tranşe a cofinanţării la 
realizarea proiectului „Creşterea competitivităţii Clusterului Inovativ EURONEST IT&C Hub şi 
stimularea interacţiunilor dintre membrii pentru dezvoltarea de produse şi servicii de înaltă 
tehnologie”. 
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