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Zilele Universității 

 

„Zilele Universităţii” mar-

chează evenimentul de la 7 

martie 1990, dată la care Gu-

vernul României a consacrat 

transformarea Institutului su-

cevean în Universitatea „Şte-

fan cel Mare”. Din programul 

manifestărilor au făcut parte 

spectacole muzicale – concer-

tul trupei ARTIS BAND, mu-

zică folk cu Alexandra Andrei 

și Cosmin Vaman (Iași), Tru-

pa ICARUS și Mihai Boicu, 

un spectacol de muzică și 

dans popular susținut de An-

samblul Studențesc Arcanul 

USV, proiecţii de film și 

lansări de carte - Sorin Tudor 

Maxim, Marius-Costel Eși, 

„Elemente de logică și teoria 

argumentării”; Mircea Ignat, 

„Vechi slujitori ai Muzei 

Clio”; Harieta Sabol – „Res-

titutio Teodor Balan”; „The 

Actual Problems of the 

Theory and Practice of Mo-

dern Pre-school Education in 

Poland, Romania and U-

kraine” - Otilia Clipa, Maria 

Oliynyk, Malgorzata Stawi-

ak-Ososinska; „Patrimoniul 

istoric al Bucovinei” (volum 

trilingv); „Codex granaten-

sis”, facsimil, 2007, Biblio-

teca Universitaria de Gra-

nada, donație din partea Uni-

versității din Granada pentru 

Biblioteca USV; Olimpia Mi-

tric – „Introducere în biblio-

teconomie”; Gheorghe C. 

Moldoveanu – „Izvorul tămă-

duirii”; Dimitrie Olenici – „E-

clipsele de când lumea, soa-

rele și luna”. La ședința fes-

tivă care a marcat 25 de ani 

de la transformarea Institu-

tului în Universitate, rectorul 

USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, a rememorat 

condițiile în care se desfășura 

activitatea didactică după re-

voluție, în comparație cu cea 

actuală: „În trecut, maxim   

12% dintre absolvenții de li-

ceu aveau acces în învăță-

mântul superior în urma unor 

examene de admitere relativ 

drastice, dar trebuie să ne a-

mintim că toți cei care intrau 

aveau un loc de muncă asi-

gurat prin repartiție. Acum, 

accesul în învățământul supe-

rior este, practic, liber. Mai 

bine de 90% din cohorta de 

absolvenți de liceu cu diplo-

mă de bacalaureat ajung să 

facă facultatea sau, cel puțin, 

să o înceapă, dar la finalizare 

dau concursuri pe post. De 

fapt,  nu s-a schimbat mare 

lucru, am mutat examenul de 

admitere de la intrarea în fa-

cultate la un examen pe post 

după terminarea facultății. 

Înainte ne plângeam că nu 

aveam acces la învățământul 

superior, astăzi ne plângem că 

facem învățământ superior și 

nu avem locuri de muncă”. 

Întrebându-se în ce perioadă 

era mai bine, tot rectorul USV 

a dat răspunsul:  „E mai bine 

acum, pentru că o masă mai 

mare de cetățeni au acces la o 

educație înaltă, își pot conso-

lida cunoștințele și pot fi pre-

gătiți mai bine pentru viață”. 

Evenimente  

2-7 martie 2015 
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Multiculturalism în 

Bucovina 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din USV a fost gazda 

celei de a doua ediții a confe-

rinței studențești Multicultu-

ralism în Bucovina. Etnoali-

mente, ediție dedicată în acest 

an comunității ucrainene. Din 

partea comunității ucrainene a 

participat domnul ing. Bo-

reslaw Petrasuc, președintele 

Uniunii Ucrainenilor, filiala 

Suceava, membrii grupului 

vocal „Vocile Negostinei” din 

Negostina, ai grupului vocal 

Nadia din Călinesti, ai forma-

ției de dansuri Kozacioc din 

Bălcăuți. Materialele prezen-

tate în cadrul conferinței, 

spectacolul de muzică și dans 

oferit cu generozitate studen-

ților universității au demons-

trat implicarea activă a comu-

nității ucrainene în promo-

varea identității multiculturale 

a Bucovinei. 

 

„Discurs şi identitate” 

 

Sala Lectoratului francez al 

USV a găzduit Masa rotundă 

tematică intitulată „Discurs şi 

identitate”, organizată de 

prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, prof. univ. dr. Ro-

dica Nagy și lector univ. dr. 

Ioana-Crina Coroi. La acestă 

manifestare periodică au par-

ticipat cadre didactice univer-

sitare, membre ale Centrului 

de cercetare Analiza Discur-

sului (CADISS) de la Facul-

tatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, studenţi, maste-

ranzi şi doctoranzi. Seminarul 

a fost ocazia unui triplu eve-

niment editorial şi a prezen-

tării unor noi rezultate din 

proiectul cultural de traduceri 

ale unor texte inedite publi-

cate în limba franceză, „Fran-

cofonia românească. Restitu-

tio”, cu colecţia „Intelectuali 

români de expresie franceză”. 

Proiectul se desfăşoară cu 

sprijinul Alianţei Civiliza-

ţiilor ONU, în colaborare cu 

Editura Demiurg din Iaşi, 

fiind direct ancorat în activi-

tăţile ştiinţifice ale CADISS. 

Aşadar, în cadrul manifestării 

„Discurs şi identitate” a fost 

prezentat cel mai recent nu-

măr al revistei centrului, 

ANADISS, numărul 18/2014, 

şi au fost lansate două apariţii 

editoriale  în traducerea prof. 

univ. dr. Sanda-Maria Arde-

leanu. Cele două volume de 

traduceri, „Domnii români” - 

după portrete şi fresce con-

temporane adunate şi publica-

te de preşedintele comisiunii 

N. Iorga şi „Portetele doam-

nelor române”, au fost pre-

zentate de către asist. univ. dr. 

Corina Iftimia şi asist. univ. 

dr. Petru-Ioan Marian-Arnat. 

Volumul de conferinţe susţi-

nute de Iorga în Franţa, tra-

duse în limba română de prof. 

univ.dr. Ardeleanu, a fost pre-

zentat de prof. univ. dr. 

Rodica Nagy. Potrivit prof. 

univ. dr. Rodica Nagy, tradu-

cerea acestor conferinţe pre-

zintă interes nu doar pentru 

istorici, ci şi pentru lingvişti. 

„Însăşi traducerea este o pro-

vocare. Am remarcat ones-

titatea în redarea unei 

structuri destul de stufoase la 

Nicolae Iorga. Acest volum 

este un bun instrument la 

cursurile practice de tradu-

ceri”, a arătat prof. Nagy. 

Proiectul deschis prin apariţia 

traducerii „Latinii din Orient” 

de Nicolae Iorga va continua 

cu o serie de alte texte ale lui 

Noica, în curs de traducere şi 

publicare. Echipa proiectului 

6 martie 2015 

 

5 martie 2015 
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de traduceri, coordonată di-

rect de prof. univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu, include 

membri ai CADISS – prof. 

univ. dr. Rodica Nagy şi 

lectorii univ. dr. Evelina Gra-

ur, Ioana - Crina Coroi, Nico-

leta Moroşan, Corina Iftimia. 

Membrii CADISS au discutat 

şi detalii legate de organiza-

rea celei de-a XIII-a ediţii a 

uneia dintre cele mai impor-

tante manifestări ştiinţifice or-

ganizate sub egida USV, Co-

locviul Internaţional de 

Ştiinţe ale Limbajului „Euge-

niu Coşeriu” (CISL). Eveni-

mentul va avea loc în luna oc-

tombrie 2015 cu tema „Dina-

mica limbilor şi literaturilor 

în epoca globalizării”. 

  
„Alma Mater Sucevensis”, 

ediţia a XV-a 

 

Simpozionul ştiinţific din a-

cest an a propus un program 

consistent de lansări de carte 

şi numeroase comunicări şti-

inţifice, file de istorie (veche, 

medievală, contemporană), de 

filosofie şi sociologie, cerce-

tate şi comunicate de specia-

liştii suceveni, de la profesori 

universitari la doctoranzi. 

„Elemente de logica și teoria 

argumentării” - de Sorin Tu-

dor Maxim și Marius Costel 

Eşi a deschis seria lansărilor 

de carte în cadrul simpozio-

nului. „Este o carte care se 

adreseaza  studenților, cerce-

tătorilor, celor  interesați de 

domeniul fascinant al logicii. 

O  carte în care sunt tratate 

aspecte legate  de principii 

logice, propoziții categorice,  

propoziții compuse, o carte 

care poate fi  utilizată și de 

cei care vor să mearga la  ad-

miterea ILM”, a declarat lec-

tor univ. Marius Costel Eși, 

autor. Lucrarea își propune să 

remedieze anumite  lucruri ce 

țin de bunul mers al logicii în  

societatea noastră. „Societatea 

românească de azi pare  a 

suferi de un deficit de cu-

noaștere a logicii. Vedem asta 

în faptele unora și altora, care  

dovedesc o gândire mai puțin 

logică, o vedem în  discursul 

public care din păcate ne ofe-

ră  numeroase exemple nu nu-

mai de greșeli de gramatică 

dar și de greșeli de logică. Or, 

ceea ce vor să facă autorii 

este tocmai asta, să îndrepte 

lucrurile în această direcție”, 

a declarat conf. univ. dr. Dan 

Dascălu. În cadrul evenimen-

tului s-au lansat, de aseme-

nea, cărțile „Vechi slujitori ai 

Muzei Clio – eseu privind 

istoriografia antică” (editura 

Cetatea de Scaun, Târgovişte, 

2014), prezentată de lector 

univ. dr. Vasile M. Demciuc, 

și „Restitutio Teodor Balan” 

(editura PIM, Iaşi, 2014) de 

Harieta Stabol, în prezentarea 

prof. univ. dr. Ştefan Purici, 

prorector. Simpozionul a con-

tinuat cu comunicările pe cele 

patru sesiuni - Arheologie, Is-

torie veche şi medievală, Isto-

rie modernă şi contemporană, 

Filosofie, Sociologie şi Asis-

tenţă socială. 

 

Lansare de carte 
 
Alexandria Publishing House, 
în colaborare cu Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Sucea-
va, a organizat lansarea celui 
mai nou volum semnat de 
cunoscutul antropolog francez 
Claude Karnoouh, Raport 
asupra postcomunismului şi 
alte eseuri incorecte politic, 

în traducerea Teodorei Dumi-

tru, o analiză hiper-lucidă şi 

"incorectă politic" a impe-

rialismului capitalist con-

temporan. În cadrul eveni-

mentului au luat cuvântul 

conf. univ. dr. Florin Pin-

tescu, prof. univ. dr. Daniel 

Șandru și prof. univ. dr. So-

rin Tudor Maxim. Volumul  

Raport asupra postcomunis-

mului şi alte eseuri incorecte 

politic „antologhează publi-

cistica semnificativă a gândi-

torului Claude Karnoouh între 

2009 și 2012”, după cum 

afirma Aurel T. Codoban, 

specialist în comunicare și 
profesor la Universitatea Ba-
beș-Bolyai în recenzia pe care 
a făcut-o acestui volum. „Îi 
admir prea mult retorica de 
intelectual francez, bine și fin 

acordată, îi prețuiesc prea 

mult excepționala erudiție 

care îi furnizează numeroa-
sele asociații care țes și susțin 

textura unei argumentații me-
reu concrete și redutabile 
pentru a încerca să-i rezum 
mai mult ideile și conclu-
ziile”, continua  acesta în 

aceeași recenzie. 

 

 

 

6 martie 2015 

 

12 martie 2015 
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„Educația TIC – între cons-
trângeri și incertitudini” 
 
Universitatea „Ștefan cel Ma-
re” din Suceava, în parteneriat 
cu trei instituții de învățământ 

superior clasate la nivel națio-

nal, organizatoare de studii 
universitare de doctorat, si-
tuate în regiunea de dezvolta-
re Nord-Est (Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, Universitatea Tehnică 

„Gh.  Asachi” Iași, Univer-
sitatea „Vasile Alecsandri”, 

Bacău) și având ca lider Aso-
ciația de Dezvoltare Interco-
munitară Euronest, derulează 

un proiect cofinanțat de Fon-
dul Social European, în ca-
drul domeniului major de in-
tervenție 1.2 „Calitate în învă-
țământul superior” cu titlul 
Programe de studii flexibile și 

competitive pentru IT&C în 
regiunea de dezvoltare Nord-
Est. Proiectul  CompetIT&C 
și Programul Pilot de Master 
au fost prezentate din partea 
USV de şef lucrări dr. ing. 
Ovidiu Schipor. Evenimentul 
a inclus prezentarea cu titlul 
Internet of Things a conf. dr. 
ing. Ioan Ungureanu, precum 
și o expunere a activității SC 

General Dynamics SRL din 
Suceava și un exerciţiu inter-
activ de programare mentală a 

carierei, urmate de o sesiune 
de dezbateri. 

 

Premieră teatrală 

 

„Substantiv Feminin” este no-

ua piesă de teatru pusă în sce-

nă de actorii teatrului studen-

țesc „Fabulinus”. Spectacolul 

este o comedie care surprinde 

o zi din viața a șapte femei, 

foste angajate ale unui bar de 

noapte, naufragiate pe o insu-

lă pustie în urmă cu un an. 

Spectacolul tratează într-o 

cheie comică relațiile dintre 

femei și bărbați, diferența din-

tre dorință și realitate și aspi-

rațiile oamenilor pentru pute-

re. Regia, scenografia și 

ilustrația muzicală: Ioan Cre-

ţescu.  

Picnic poetic 

 

Evenimentul „Picnic poetic 

#haikunoi2015” face parte din 

seria de manifestări organiza-

te de Ambasada Franței și de 

operatorul său cultural din 

România, Institutul Francez. 

Eveniment de talie națională, 

picnicul francofon a avut loc, 

în același timp, în peste 20 de 

localități din România. La Su-

ceava evenimentul s-a desfă-

șurat în Campusul Univer-

sității „Ştefan cel Mare” din 

faţa Corpului A. Scopul eve-

nimentului este de a reuni ti-

nerii francofoni români cu 

personalitățile din lumea di-

plomatică, instituțională și de 

afaceri în vederea facilitării 

schimburilor de idei în ceea 

ce privește limba franceză, 

francofonia în România, pro-

movarea plurilingvismului. 

Picnicul poetic este rezultatul 

colaborării dintre membri ai 

Grupului Ambasadelor, Dele-

gațiilor și Instituțiilor Franco-

fone (GADIF), Ambasadei 

Franței, Institutului Francez 

din România, lectoratelor 

franceze, Alianțelor franceze, 

diverselor centre francofone, 

liceelor bilingve, bibliotecilor 

francofone, catedrelor de 

franceză. Momentul cheie al 

acestei prime ediții a fost 

marcat prin publicarea de 

haiku-uri în limba franceză pe 

rețelele de socializare marți, 

17 martie 2015, între orele 12 

şi 15. Cele mai bune haiku-uri 

vor fi selectate şi publicate 

într-o culegere care va fi 

lansată în iunie la Institutul 

Francez din București.  

Pagina Facebook oficială a 

evenimentului:  

www.facebook.com/events/1

416838431950066/ 

 

17 martie 2015 

 

13 martie 2015 

 

17 martie 2015 
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Workshop WebApps Today 

 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Administraţie Publică 

și Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calcula-

toarelor, în parteneriat cu 

ASSIST Software, Suceava, 

au organizat la USV un atelier 

de lucru. Au participat stu-

denţii celor două facultăţi or-

ganizatoare, de la speciali-

zările Informatică economică, 

Calculatoare şi Tehnologia 

informaţiei şi Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune, pre-

cum şi cadre didactice. Invi-

taţii au prezentat un produs 

software dezvoltat de A-

SSIST Software pentru piaţa 

europeană, tehnologiile fo-

losite şi ciclul de dezvoltare al 

produsului. Un interes de-

osebit a fost manifestat faţă 

de problema planificării şi 

asigurării calităţii produselor 

software şi testarea lor. La fi-

nalul prezentării a avut loc o 

tombolă, tot electronică, la 

care au participat toţi stu-

denţii care s-au înscris pe ba-

za codului QR de pe posterul 

evenimentului. Premiul oferit 

de ASSIST Software a cons-

tat într-o pereche de căşti 

audio Hi-Fi. Studenţii partici-

panţi au primit, la intrare, câte 

un chestionar în care şi-au 

putut exprima impresiile faţă 

de conţinutul şi oportunitatea 

prezentării şi, de asemenea, 

intenţia de a participa la un 

interviu în vederea recrutarii 

pentru angajare. 

Concert de operă  

 

Casa de Cultură a Studenților 

USV din Suceava a organizat 

un concert de operă cu arii 

celebre, în interpretarea teno-

rului Teodor Ilincăi, unul din-

tre cei mai valoroși tenori ro-

mâni ai generației sale. Cu o 

experiență vastă pe scenele 

importante ale lumii, el este 

apreciat deopotrivă de critici 

și public pentru culoarea spe-

cială, particulară a vocii sale, 

caldă și puternică în același 

timp, ușurința și siguranța din 

registrul acut dar și pentru 

muzicalitatea și dăruirea cu 

care abordează repertoriul. A-

lături de tenorul Teodor Ilin-

căi, pe scena USV au urcat 

Lucian Dușa,  membru al or-

chestrei Opera Group Project, 

și mezzosoprana Emanuela 

Pascu.

 

Concert Paula Seling şi Ovi 

 

Cei care au dus România pe 

locul 3, în 2010, la competiţia 

Eurovision, au venit la Su-

ceava pentru a încânta publi-

cul cu un recital de excepţie. 

Evenimentul a făcut parte 

dintr-un mini-turneu organi-

zat în colaborare cu Casa de 

Cultură a Studenţilor Sucea-

va, cei doi solişti concertând 

atât în Suceava, cât şi în Fălti-

ceni, Rădăuţi şi Siret. Melo-

diile din repertoriul propriu, 

dar şi din cel internaţional, au 

fost motivele perfecte pentru 

ca spectatorii să părăsească 

scaunele, să danseze şi să 

cânte la unison piesele invi-

18 martie 2015 

 

19 martie 2015 

 

24 martie 2015 
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taţilor speciali. Totodată, pie-

sele cu care carismaticul duo 

a reprezentat România la 

Eurovision – „Playing with 

fire” în 2010 şi „Miracle” în 

2014 – au cucerit publicul, 

care a răsplătit cu aplauze 

prestaţia live a artiştilor. 

 

Proiecție de film românesc 

 

Filmul inspirat de destinul 

tragic al procurorului Cristian 

Panait, De ce eu?, în regia lui 

Tudor Giurgiu, a avut două 

proiecții speciale în Audito-

rium „Joseph Schmidt” a Uni-

versității „Ștefan cel Mare”. 

Mult-așteptatul De ce eu? a 

avut premiera mondială la 

Festivalul de la Berlin și ru-

lează în cinematografele din 

România din 27 februarie. 

Filmul a fost văzut până în 

prezent de peste 42.000 de 

spectatori în România. Re-

cent, a câștigat Premiul Uniu-

nii Criticilor de Film din Bul-

garia pentru cel mai bun film 

prezentat în Balkan Compe-

tition, la cea de-a 19-a ediție a 

Festivalului Internațional de 

Film de la Sofia. Thriller-ul 

politic este inspirat de cazul 

real al procurorului Cristian 

Panait, care s-a sinucis în 

2002, la doar 29 de ani, în 

contextul anchetei asupra pro-

curorului Alexandru Lele din 

Oradea și a presiunilor exer-

citate asupra sa. Personajul 

inspirat de Panait este jucat de 

Emilian Oprea, actor la Tea-

trul „Maria Filotti” din Brăila, 

aflat la debut în rol principal 

într-un lungmetraj de cinema. 

Distribuția este întregită de 

Mihai Constantin, Andreea 

Vasile, Dan Condurache, 

Liviu Pintileasa, Mihai Sma-

randache, Alin Florea, Lu-

creția Mandric, Sore Mi-

halache, Ionuț Caras și Virgil 

Ogășanu.  

 
Noi direcții de cercetare în 
domeniul IT&C 
 
În cadrul proiectului intitulat 
Programe de studii flexibile și 

competitive pentru IT&C în 
regiunea de dezvoltare Nord-
Est, cofinanțat de Fondul So-
cial European, în cadrul do-
meniului major de intervenție 

1.2 „Calitate în învățământul 
superior”,  a fost organizat la 
USV un Workshop cu titlul 
„Noi direcții de cercetare în 
domeniul IT&C”. Obiectivul 
general al proiectului contri-
buie la adaptarea și îmbună-
tățirea programelor de studii 

de licență și master în dome-
niul IT&C, precum și la creș-
terea competențelor absol-

venților de studii în acest do-
meniu prin corelarea acestora 
cu specificul pieței regionale 

de forță de muncă. Au sus-

ținut prezentări cadre di-
dactice ale Facultății de Ingi-
nerie Electrică și Știința Cal-
culatoarelor din USV, precum 

26 martie 2015 

 

27 martie 2015 
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și invitații la eveniment: as. 
dr. ing Ovidiu Gherman – Sis-
temele distribuite/ paralele – 
tendinţe actuale în asigurarea 

calității serviciilor; as. dr. ing 
Doru Balan - Tendinţe actua-
le în comunicaţiile de date; 
Alexandru Boca şi Alexandru 

Nistor, reprezentanți ai firmei 

ASSIST Software.  

Ecotrophelia – faza locală 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară (FIA) din cadrul 

USV a organizat a patra ediţie 

a competiţiei Ecotrophelia – 

faza locală. Competiţia se 

adresează tuturor studenţilor 

înscrişi la programele de stu-

dii de licenţă, masterat şi doc-

torat. Concursul are drept 

scop încurajarea creativităţii 

studenţilor în dezvoltarea u-

nor produse alimentare eco-

inovative, destinate consumu-

lui uman şi prietenoase cu 

mediul înconjurător. La faza 

locală din acest an a compe-

tiției naționale pentru crearea 

de produse alimentare inova-

tive au participat 17 echipe de 

studenți coordonate de 13 

cadre didactice. Juriul compe-

tiției a fost format din re-

prezentanți ai S.C. FARIN-

SAN S.A., Giurgiu, S.C. MO-

PAN S.A. Suceava, S.C. FA-

COS S.A. Suceava, S.C. 

BETTY ICE S.R.L. Suceava, 

S.C. GRAMA TRADING 

S.R.L. Sibiu. Studenții USV 

s-au prezentat în fața juriului 

cu praline din făină de ghindă 

cu fructe de pădure, delicii cu 

levănţică şi afine, gustare rece 

din făină de morcov, ţelină şi 

măr, cu cremă de urdă, iaurt 

fără lactoză cu afine şi meri-

şoare, pâine cu suc de sfeclă 

roşie, pastă de avocado şi pas-

tă de spanac, lapte dulce din 

soia, caşcaval umplut cu miez 

de nucă şi spanac într-o crustă 

de seminţe goji, seminţe de 

floarea-soarelui şi mac. Pre-

miul I a fost adjudecat de pro-

dusul Milkberry yogurt, rea-

lizat de echipa formată din 

studenții George Andrei, Ru-

xanda Bulat, Florin Dumitru 

Oleniuc, Anca Elena Onciu şi 

Valentin Vatamanu, coordo-

nată de conf. dr. ing. ec. Adri-

ana Dabija. Milkberry yogurt 

este un iaurt gras (10%), fără 

lactoză, cu merişoare şi afine. 

Premiul al II-lea a fost câş-

tigat de echipa Ro Experience 

coordonată tot de conf. dr. 

ing. ec. Adriana Dabija, cu 

„Romanian Experience-Pre-

mium Pralines”,  iar premiul 

al III-lea a mers către echipa 

Purple Dream, pentru „La-

28 martie 2015 
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vender and blueberry de-

lights”, coordonată de conf. 

dr. ing. ec. Cristina Gabriela 

Constantinescu şi conf. dr. 

ing. Ioan Gontariu. Faza na-

ţională a competiţiei Ecotro-

phelia România din anul 2015 

se va desfăşura la Uni-

versitatea de Ştiinţe Agricole 

și Medicină Veterinară a Ba-

natului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, în 

luna mai, iar faza interna-

ţională va fi la Milano, Italia, 

în luna octombrie. 

Profesor univ. dr. Maria 

PAYERAS GRAU, Doctor 

Honoris Causa al Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava 

 

Prof. univ. dr. Maria Payeras 

Grau de la Universitatea din 

Insulele Baleare, Palma de 

Mallorca, Spania, a primit cea 

mai înaltă distincţie acade-

mică din partea Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, titlul Doctor Honoris 

Causa, pentru contribuţiile 

excepţionale în domeniul Fi-

lologiei, pentru meritele deo-

sebite în cercetare academică 

şi pentru promovarea cola-

borării între Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava şi Universitatea Insu-

lele Baleare, Spania (UIB). 

Maria Payeras Grau s-a năs-

cut la data de 18 iulie 1959 la 

Inca (Mallorca, Insulele Bale-

are). Este autoare a şase mo-

nografii, a peste 150 de arti-

cole publicate în reviste de 

specialitate naționale (Revista 

Universităţii din Murcia) şi 

internaţionale (în Elveţia, 

Franţa, Italia, România, Ar-

gentina, Brazilia, Statele Uni-

te ale Americii) şi coordo-

natoare a nouă volume de ese-

uri academice şi de antologii 

poetice, precum şi a unei edi-

ţii critice. Din septembrie 

1982 până în octombrie 1983, 

Maria Payeras Grau şi-a des-

făşurat activitatea didactică la 

Trent University din Canada, 

iar din 1983 până în prezent, 

predă la Universitatea din In-

sulele Baleare, Spania, în ca-

drul Facultăţii de Filosofie şi 

Litere. La Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, 

Maria Payeras Grau a susţinut 

conferinţe în anul 2007 (Poe-

zia creată de femei în litera-

tura spaniolă) şi în anul 2011 

(Curs de poezie spaniolă: Po-

eţii generaţiei cincizeci), pre-

legeri în cadrul Şcolii de Vară 

organizate la Suceava în peri-

oada 9-19 iulie 2007, şi, de 

asemenea, a participat la di-

verse alte manifestări, precum 

Colocviul Internaţional „O-

mul şi mitul” sau Conferinţa 

Internaţională „Critical Dis-

course and Linguistic Vari-

ation: European Perspec-

tives”. Din anul 2004, Maria 

Payeras Grau este res-

ponsabila unui acord Erasmus 

stabilit între Facultatea de Li-

tere şi Ştiinţe ale Comunicării 

de la USV şi Facultatea de Fi-

losofie şi Litere de la UIB, 

acord ce a oferit oportunitatea 

ca peste 20 de studenţi suce-

veni să urmeze cursuri la Uni-

versitatea din Insulele Bale-

are, unde tematica a fost pla-

nificată sub directa coordo-

nare a Domniei sale. Spriji-

nul, atenţia şi interesul pe 

care María Payeras Grau le 

acordă instituţiei universitare 

sucevene sunt convingătoare 

şi au condus în timp la rezul-

tate deosebite, atât pentru 

studenţi, cât şi pentru cadre 

didactice din USV. 

 

 

Legislație  

 

Ordin al Ministerului Fondurilor Europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor 

de plata/ cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbției 

de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, publicat în 

Monitorul Oficial nr.151 din data de  2 martie 2015. 

 

Ordin al Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3304/ 2005 privind constituirea 

Consiliului de etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 107 din 10 

martie 2015. 

30 martie 2015 
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Hotărârea nr. 182/ 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect 

acordarea de drepturi salariale, publicată în Monitorul Oficial nr. 191 din 23.03.2015. 

 

Ordinul nr. 256/ 3331/ 2015 pentru modificarea și completarea Normelor privind deducerile 

pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin  

Ordinul Ministrului finanțelor publice și al Ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 2.086/4.504/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 16.03.2015. 

 

Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3170/ 2015 privind aprobarea 

modelului de Standard ocupațional pentru educație și formare profesională, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 184 din 18.03.2015. 

 

Ordinul nr. 271/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor 

externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 

privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare 

a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/ 2014, publicat în 

Monitorul Oficial  nr. 185 din 18.03.2015. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 211 din 25 martie 2015 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/ universitar 2015- 2016, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 213 din 30 martie 2015. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 21 din data de 26 martie 2015 cu privire la validarea Raportului privind starea 

universităţii 2014. 

Hotărârea nr. 22 din data de 26 martie 201 cu privire la validarea alegerilor studenților 

reprezentanți în structurile de conducere ale USV. 

Hotărârea nr. 23 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii 

operaţionale privind organizarea examenului de promovare pentru personalul didactic auxiliar 

şi nedidactic (PO-SRU-03). 

Hotărârea nr. 24 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii 

operaţionale privind organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi 

nedidactice (PO-SRU-02). 

Hotărârea nr. 25 din data de 26.03.2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2014. 

Hotărârea nr. 26 din data de 26 martie 2015 privind redistribuirea unui loc bugetat pentru studii 

universitare de licenţă de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării la Facultatea de 

Inginerie Alimentară. 

Hotărârea nr. 27 din data de 26 martie 2015 privind transferul unui loc bugetat pentru studii 

universitare de licenţă în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor de la 

programul de studii universitare de licenţă Electronică aplicată anul I la programul de studii 

Calculatoare, anul I.   
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Hotărârea nr. 28 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului 

intern al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (R 02). 

Hotărârea nr. 29 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea ediţiei a II-a a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

(R 24). 

Hotărârea nr. 30 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

funcţionare a Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (R 17). 

Hotărârea nr. 31 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor (R 54).  

Hotărârea nr. 32 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea metodologiilor privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2014-

2015. 

Hotărârea nr. 33 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea colaborării între 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

referitor la Pedagogia învățământului primar și preșcolar. 

Hotărârea nr. 34 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea colaborării între 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

referitor la Asistenţă managerială şi secretariat. 

Hotărârea nr. 35 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea susţinerii examenului de 

finalizare a studiilor în cadrul programului de studii Afaceri internaţionale, Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie Publică, de către absolvenţii programului de studii autorizat 

provizoriu Economie generală şi Comunicare Economică. 

Hotărârea nr. 36 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea colaborării între 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Târgu Mureş. 

Hotărârea nr. 37 din data de 26 martie 2015 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către ARACIS  a programului de studii universitare de licență 

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română, din 

cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 

Hotărârea nr. 38 din data de 26 martie 2015 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către ARACIS  a programului de studii universitare de licență 

Kinetoterapie şi motricitate specială, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.  

Hotărârea nr. 39 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea cuantumului burselor 

acordate studenţilor în semestrul al II-lea al anului  2014-2015 în cadrul următoarelor facultăţi: 

Inginerie Alimentară, Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi Ştiinţe ale Educaţiei. 

Hotărârea nr. 40 din data de 26 martie 2015 privind aprobarea ca domnul conf. univ. dr. ing. 

Radu Daniel Vătavu să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-

USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti), domeniul Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei.  

Hotărârea nr. 41 din data de 26 martie 2015 privind aprobarea ca doamna conf.univ.dr. 

Veronica GROSU să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV 

(Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane), domeniul Contabilitate. 

Hotărârea nr. 42 din data de 26 martie 2015 cu privire la aprobarea unei burse speciale acordate 

studenţilor reprezentanţi în Senatul USV şi în Consiliul de Administraţie pentru promovarea 

imaginii USV. 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 11 /17 martie 2015 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante, semestrul al II-lea, anul universitar 2014 – 2015. 

 

Hotărârea nr. 12/ 24 martie 2015  cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 

studenților care vor efectua mobilități de studiu (SMS) și plasament (SMP), în universități 

partenere, în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2015-2016. 

 

Hotărârea nr. 13/ 24 martie 2015  cu privire la repartiția pe facultăți a numărului de mobilități 

Erasmus+ outgoing pentru studenți, pentru anul universitar 2015 – 2016. 

 

Hotărârea nr. 14/ 31 martie  2015 cu privire la condițiile de activare a trei programe de masterat 

în același domeniu. 
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