






 

        

Un pas înainte pentru dez-
voltarea economică a zonei 
de frontieră 
 
O echipă formată din șase 
membri ai Universității „Ște-
fan cel Mare” din Suceava a 
participat la deschiderea Cen-
trului bucovinean de infor-
mare şi comunicare pentru 
dezvoltarea turismului isto-
ric şi etnografic înființat în 
cadrul Universității Naționale 
„Yuriy Fedkovych” din Cer-
năuți. Acest Centru a fost 

realizat prin intermediul pro-
iectului Patrimoniul istoric 
și etnografic – componentă 
a dezvoltării durabile a tu-
rismului în Bucovina (HE-
RITAGE), desfăşurat de uni-
versitatea suceveană în parte-
neriat cu una dintre cele mai 

importante universități din 
Ucraina. Amplasat în incinta 
Universităţii Naționale „Yu-
riy Fedkovych” din Cernăuți, 
centrul vizează o informare 
mai eficientă asupra potenția-
lului istoric și etnografic al 
Bucovinei, prin înlesnirea 
fluxului informaţional, prin 
numeroase materiale turistice 
pentru turiştii interni şi inter-
naţionali, astfel urmărindu-se 
sporirea interesului pentru zo-
nele turistice de frontieră din 
Bucovina. De asemenea, 

această structură va fi utiliza-
tă de către profesorii și stu-
denții universității cernăuțene 
pentru pregătirea viitorilor 
specialiști în domeniul turis-
mului. La conferinţa de presă 
organizată cu această ocazie 
au participat, în număr foarte 

mare, jurnaliști din presa 
scrisă şi televiziunea regiona-
lă, dar şi națională, participare 
generată de interesul publicu-
lui larg din nordul Bucovinei 
faţă de potențialele beneficii 
ce vor fi aduse de proiectul 
transfrontalier HERITAGE 
pentru actorii din sectorul tu-
ristic. Detalii despre princi-
palele activități prevăzute în 
cadrul Centrului bucovinean 
de informare şi comunicare 
pentru dezvoltarea turismului 
istoric şi etnografic au fost 
oferite jurnaliștilor de către 
coordonatorii proiectului, 
domnul Dmytro Fedortsov și 
prof. univ. dr. Ștefan Purici, 
aceştia reiterind importanța 
permanentei și intensei cola-
borări dintre cele două uni-
versități. La final, jurnaliştilor 
şi tuturor invitaţilor le-a fost 
prezentat Centrul şi dotările 
sale, dar şi suportul pe care îl 
poate oferi acesta pentru 
agențiile de turism și tour-
operatorii din Bucovina, pen-
tru întreprinderile private cu 
profil turistic și pentru popu-
laţia din zonele de frontieră și 
turiştii, fie ei interni sau inter-
naţionali. Impresia unanim 
acceptată a fost aceea că func-
ționarea Centrului bucovi-
nean de informare şi comuni-
care pentru dezvoltarea turis-
mului istoric şi etnografic la 
Cernăuţi reprezintă un pas 
înainte pentru dezvoltarea 
economică a zonei de fronti-
eră. 
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Premii pentru studenții 
suceveni la Salonul Național 
de Inventică și Creativitate 
Științifică pentru Tineret 

 
În fiecare an, cu ocazia Târ-
gului de carte Gaudeamus, la 
Romexpo București, Ministe-
rul Tineretului și Sportului – 
Direcția pentru Tineret orga-
nizează Salonul Național de 
Inventică și Creativitate Știin-
țifică pentru Tineret. Anul 
acesta a avut loc a 13-a ediție 
a Salonului, pe 3 categorii: 
Științe aplicate, Tehnologia 
informației și Tehnologii ale 
viitorului. Juriul a fost format 
din reprezentanți ai Oficiului 
de Stat pentru Invenții și 
Mărci (OSIM), jurnaliști de 
presă și redactori ai publi-
cației „Știința și Tehnica”, 
cercetători și reprezentanți ai 
marilor companii industriale 
naționale prezente în Româ-
nia. Participanții au fost tineri 
de până în 35 de ani din în-
treaga țară, iar lucrările pre-
zentate au acoperit o gamă 
mare de domenii, de la robo-
tică la protecția delfinilor, de 
la proiecte pentru stații spați-
ale orbitale la sisteme de obți-
nere a energiei din surse rege-
nerabile. Cele trei lucrări cu 
care a participat Facultatea de 
Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din USV au 
intrat în competiție cu proiec-
te premiate la saloane interna-
ționale de invenții și la com-
petițiile internaționale organi-
zate de NASA și Intel. Stu-
denții suceveni au obținut: 
Premiul II, la secțiunea Științe 
aplicate: Andrei Alexandru 
Bărăscu, Pavel Popescu, Sis-
tem pentru evaluarea nivelu-
lui de concentrare pe baza 
semnalului electroencefalo-

grafic (EEG) – coordonator 
conf. univ. dr. ing. Laurențiu 
Dan Milici; Premiul III, la 
secțiunea Științe aplicate: 
Gheorghe Cătălin Chiorescu, 
Marian-Ciprian Pavăl, Dispo-
zitiv de identificare a imper-
fecțiunilor lemnului – coordo-
nator conf. univ. dr. ing. Că-
lin Ciufudean; Mențiune, la 
secțiunea Tehnologia infor-
mației: Vlad Cosmin Toma, 
Marian Buterchi, Sistem 

adaptiv S.O.S. coordonator 
conf. univ. dr. ing. Călin Ciu-
fudean. Studenții suceveni au 
participat la dezbateri în ca-
drul unor emisiuni la DIGI 
TV, TVR2 și Radio România 
Cultural. „Interesul tinerilor 
pentru știință și tehnologii ne 

determină să punem alături, în 
fiecare an, performanța scrii-
toricească și lansările de carte 
ale marilor edituri românești 
cu performanța tehnică și do-
rința de afirmare a elevilor și 
studenților”, au declarat 
membrii echipei de organiza-
tori formată din Laura Nani, 
Gabriela Viscotel și Marcel 
Sabados. „Pentru câteva zile 
miile de vizitatori ai Târgului 
de carte Gaudeamus au ocazia 

să intre în contact și cu exu-
beranța izvorâtă din mințile 
creative ale acestor tineri”. 
Standurile USV au fost vizi-
tate și de prof. univ. dr. 
Adrian Curaj, Ministru al 
Educației Naționale și Cerce-
tării Științifice. 
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25h@USV 

Aflat anul acesta la a doua 
ediție, concursul studențesc 
de design şi dezvoltare de noi 
tehnologii, creativitate şi per-
severenţă  a avut ca temă dez-
voltarea unei aplicații inter-
active bazată pe senzorul Ki-
nect al companiei Microsoft. 
Concursul se adresează stu-
denților înscriși la Facultatea 
de Inginerie Electrică și Știin-
ța Calculatoarelor din USV, 
la unul dintre ciclurile de stu-
diu (licență, masterat sau 
doctorat), care doresc să de-
monstreze abilitățile tehnice 
și de creativitate pe care le 
posedă în lucrul cu noi teh-
nologii într-un timp limitat și 
cu o tematică stabilită de către 
organizatori. Așa după cum 
reiese și din denumirea con-
cursului, acesta se desfășoară 
pe durata a 25 de ore 
consecutive. Fiecare echipă 
dispune de o suprafață de lu-

cru cu o masă, trei scaune și 
un cablu de alimentare la re-
țeaua de curent, precum și un 
spațiu suplimentar pentru 
odihna concurenților. Echipe-
le formate din trei studenți 
cuprind de regulă câte un pro-
gramator software, un pro-
iectant hardware și un 
designer grafician. Echipa de 
organizatori, prof. univ. dr. 
ing. Adrian Graur și conf. 
univ. dr. ing. Radu-Daniel 
Vătavu, vede în această 
competiție răspunsul remar-
cabil pe care Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Sucea-
va îl dă eforturilor mani-
festate pe plan internațional 
pentru derularea celebrelor 
evenimente de tip hackathon 
prin măsurarea unei noi 
mărimi fizice a dezvoltării în 
domeniul IT, și anume creati-
vitatea tehnică pe unitatea de 
timp. Juriul, format din Chris-
tian Schönauer și Annette 
Mossel, ambii de la Institute 

of Software Technology and 
Interactive Systems, Vienna 
University of Technology, au 
apreciat funcționalitatea pro-
iectului, originalitatea ideii și 
creativitatea implementării și, 
nu în ultimul rând, susținerea 
publică a proiectului realizat. 
Clasamentul și premiile din 
acest an: Locul I (900 lei) 
Alexandru Nistor, Alexandru 
Boca, Valeriu Popa. Locul II 
(450 lei) Stelian Senocico, 
Ovidiu Robert Roman, Ma-
rian Alexandru Adascalitei. 
Antrenor: Remus Prodan. 
Locul III (300 lei) Antonela 
Berches, Mirela Gaftoneanu, 
Teodor Iftimie. 

 
 
Spectacol de operă și balet  
 
Casa de Cultură a Studenților 
din cadrul Universității „Şte-
fan cel Mare” din Suceava a 
organizat spectacolul de operă 
și balet susținut de artiști ai 
Teatrului de Operetă și Mu-

sical „Ion Dacian” din Bucu-
rești, intitulat „Can I say 

goodbye”. Au interpretat: 
Florin Budnaru – tenor, Irina 
Baianț – soprană, Cătălin Pe-
trescu – bariton și Ernest Fa-
zekas – actor. 
   

 
 
Legislație 
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 06.11.2015. 
 
Ordin MFE nr. 3128/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către 
beneficiarii Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea 
absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din data de 16.11.2015. 
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Ordinul MECS nr. 5751/ 2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a 
membrilor Consiliului ARACIS, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din data de 
16.11.2015. 
 
Ordonanta de urgență nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 871 din 20.11.2015. 
 
Ordin MECS nr. 5629/2015 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare și 
numărul de locuri –granturi de studii (anul 1) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de 
învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 873 din 23.11.2015. 
 
Ordin MECS nr. 5613/ 2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la 
finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 875 din 23.11.2015. 
 
Ordin MECS nr.5800/2015 privind înregistrarea instituțiilor de învățământ superior acreditate 
din România în Sistemul de informare al pieței interne – IMI, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 881 din 25.11.2015. 
 
Ordin MECS nr. 5638/2015 pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru 
cetățenii care au studiat în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile 
Directivei2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, în vederea desfășurarii activității didactice în 
străinătate, aprobată prin Ordinului ministrului educației naționale nr. 3590/2014, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.885 din 26.11.2015. 
 
Ordin MECS nr. 5651/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului 
pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.885 din 26.11.2015. 
 
 
Hotărârile Senatului USV 
 
Hotărârea nr.  141/ 12 noiembrie 2015  cu privire la aprobarea cuantumului burselor în cadrul 
facultăților pentru anul universitar 2015 – 2016. 
 
Hotărârea nr.  142/ 12 noiembrie 2015 cu privire la criteriile specifice de acordare a burselor și 
a altor forme de sprijin material pentru studenții de la învățământ cu frecvență de la ciclurile de 
studii de licență și master începând cu anul universitar 2015 – 2016. 
 
Hotărârea nr.  143/ 12 noiembrie 2015 privind aprobarea ca domnul prof. univ. dr. ing.  
Gheorghe GUTT să își desfășoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD USV 
(Școala Doctorală de Științe Aplicate și Inginerești), domeniul Ingineria Produselor Alimentare. 
 
Hotărârea nr.  144/ 12 noiembrie 2015 privind aprobarea ca doamna prof. univ. dr. ing. Sonia 
AMARIEI să își desfășoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD USV (Școala 
Doctorală de Științe Aplicate și Inginerești), domeniul Ingineria Produselor Alimentare. 
 
Hotărârea nr.  145/ 19 noiembrie 20 15 privind aprobarea reviziei Regulamentului de organizare 
și funcționare a Senatului USV. 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 
 
Hotărârea nr. 50/ 9 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea componenței comisiilor de evaluare 
a dosarelor depuse în vederea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic, 
disponibile în anul 2016. 
 
Hotărârea nr. 51/ 17 noiembrie 2015 cu privire la modificarea calendarului concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice vacante, pe durată determinată, în anul universitar 2015-2016. 
 
Hotărârea nr. 52/ 17 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea rapoartelor de concurs pentru 
posturile didactice vacante, pe durată determinată, în anul universitar 2015-2016. 
 
Hotărârea nr. 53/ 17 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea indemnizației de conducere a 
doamnei director economic și resurse umane. 
 
Hotărârea nr. 54/ 26 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 
ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în MO nr. 1304 din 25 nov. 2015. 
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