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Topul județelor după nu-

mărul de articole premiate 

în competițiile de premiere 

UEFISCDI 2007-2013 

 

Suceava ocupă locul 7 în to-

pul articolelor premiate de 

UEFISCDI (articole publicate 

în reviste aflate în prima ju-

mătate a clasamentelor inter-

naționale ISI) pentru perioada 

2007-2013, devansând centre 

universitare și de cercetare cu 

un personal de trei-patru ori 

mai numeros, precum Brașov, 

Constanța, Oradea. USV este 

pe o pantă ascendentă, având 

în ultimul an analizat 31 de 

articole premiate (deci, aproa-

pe o treime din totalul obținut 

în cei 7 ani analizați, 2007-

2013). Menționăm faptul că 

Institutele naționale de cerce-

tare și dezvoltare și Institutele 

Academiei sunt incluse în 

aceasta analiză și contribuie 

cu mai mult de jumătate din 

articolele publicate de cen-

trele mari (București, Cluj, 

Iași). Deși distanța dintre pri-

mele patru clasate și restul 

este mare, ea se datorează, în 

principal, numărului semnifi-

cativ mai mare de persoane 

implicate. Spre exemplu, în 

Iași sunt de cel puțin 10 ori 

mai multe cadre didactice 

universitare, cercetare și doc-

toranzi decât în Suceava. Ca 

urmare, raportând la numărul 

de persoane implicate dife-

rențele sunt mult mai mici și 

ele pot fi recuperate în urmă-

torii 2-3 ani dacă USV con-

tinuă direcția actuală. 

1. București-Ilfov 6973 

2. Cluj 2688 

3. Iași 1722 

4. Timiș 1381 

5. Dolj 251 

6. Galați 201 

7. Suceava 102 

8. Bihor 92 

9. Constanta 87 

10. Argeș 77 

11. Sibiu 56 

12. Dâmbovița 53 

13. Arad 51 

14. Mureș 48 

15. Brașov 46 

16. Prahova 45 

17. Bacău 36 

18. Gorj 34 

19. Vâlcea 21 (non-uni-

versitar dar cu institut de cer-

cetare) 

20. Alba 0  

21. Maramureș 0  

22. Caras-Severin 0  

Restul județelor au o contri-

buție nulă (deși unele dintre 

ele au institute de cercetare 

sau universități private), în 

top fiind menționate cele 21 

de județe cu universități de 

stat și județul Vâlcea care are 

un rezultat nenul grație insti-

tutului de cercetare. 

 

Mihai Eminescu celebrat la 

Cernăuţi de o delegație a 

USV 

 

Joi, 15 ianuarie 2015, cei 165 

de ani trecuţi de la naşterea 

lui Mihai Eminescu au fost 

sărbătoriţi şi la Cernăuţi, prin-

tr-o amplă serie de manifes-

tări, din care amintim doar: 

depunerea de flori la bustul 

poetului din curtea casei lui 

Aron Pumnul, Te Deum-ul 

din Catedrala Pogorârea Sfân-

tului Duh, vernisajul unei ex-

poziţii de documente din fon-

durile Arhivei Regionale des-

pre anii de formare ai lui 

Eminescu la Cernăuţi, lansări 

de volume, înmânarea de di-

plome din partea Asociaţiei 

„Prietenii Basarabiei, Bucovi-

nei şi Ţinutului Herţa” unor 

personalităţi culturale din re-

giune. A fost prezentă la Cer-

năuţi şi o delegaţie de la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, care l-a celebrat 

la rândul său pe Eminescu, în 

cadrul unei manifestări ce a 

avut loc la Biblioteca Ştiin-

ţifică Universală Regională 

„N. Ivasiuc”. Organizat şi 

moderat de conf. univ. dr. 

Sabina Fînaru, lector de limba 

română la Universitatea 

„Yurii Fedkovici” din Cer-

năuți, evenimentul s-a bucurat 

de prezenţa Excelenţei Sale, 

Doamna Eleonora Moldovan, 

Consul General al României 

la Cernăuţi, şi a unui numeros 

public, alcătuit majoritar din 

scriitori şi alţi oameni de 

cultură, elevi şi studenţi din 

Evenimente 
 

11 ianuarie 2015 

 

15 ianuarie 2015 
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regiune. Evocarea lui Emi-

nescu a evidenţiat atât va-

loarea estetică a operei emi-

nesciene, cât şi dimensiunea 

etică exemplară a autorului, 

puternic implicat în actua-

litatea timpului său. Mani-

festarea a prilejuit şi prezen-

tarea unei expoziţii cuprin-

zând 29 de volume de şi des-

pre Eminescu, împrumutate 

din depozitul Bibliotecii USV 

şi aduse special de la Suceava 

pentru această ocazie. Selec-

tate de către Stela Purici, Şefa 

Compartimentului Comunica-

rea Colecţiilor, volumele au 

fost prezentate de prof. univ. 

dr. Rodica Nagy, Directoarea 

Bibliotecii. În cadrul aceleiaşi 

manifestări, s-a făcut o expu-

nere a activităţii ştiinţifice şi 

literare de la Suceava şi s-au 

donat cărţi şi reviste Biblio-

tecii „N. Ivasiuc” şi Lectora-

tului de limba română din 

Cernăuţi. Conf. univ. dr. Lu-

miniţa Turcu, Decanul Facul-

tăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării de la USV, a 

prezentat revista „Meridian 

Critic”, ce apare la Editura 

Universităţii din Suceava; 

conf. univ. dr. Claudia Costin, 

Directorul Departamentului 

de Limba şi Literatura Româ-

nă şi Ştiinţele Comunicării, a 

vorbit despre trei volume re-

cente, publicate de cadre uni-

versitare sucevene: e vorba de 

lucrările lui Mircea A. Dia-

conu, Firul Ariadnei, respec-

tiv Înainte şi după dezmem-

brarea lui Orfeu, şi de cea a 

Danielei Petroşel, Era maşi-

nii, toate apărute la editura 

Tracus Arte; iar asist. univ. 

dr. Gina Puică a prezentat vo-

lumul Sabinei Fînaru Trans-

lucidităţi, apărut la editura 

Paralela 45. Grupul de la 

USV s-a întors acasă încântat 

şi impresionat de vitalitatea 

prezenţei peste timp a lui 

Eminescu la Cernăuţi. 

 

Lansare de carte 

 

Asociaţia Italienilor din Ro-

mânia RO.AS.IT, alături de 

Colectivul de italiană din ca-

drul Facultăţii de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării din 

USV, sub înaltul patronaj al 

Ambasadei Italiei la Bucu-

reşti, au organizat şi oferit 

studenţilor din cadrul specia-

lizării Română - Italiană, pre-

cum şi cadrelor universitare 

ale Facultăţii de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării, con-

ferinţa prilejuită de lansarea 

cărţii bilingve „Mi ricordo di 

un giorno di scuola” (Îmi 

amintesc de o zi de şcoală), 

scrisă de prof. Antonio Rizzo. 

Volumul a mai fost lansat în 

România în decembrie 2014, 

într-o manifestare organizată 

la Biblioteca Centrală Univer-

sitară din Bucureşti. Printre 

altele, cu acea ocazie, profe-

sorul italian a spus: „Pentru 

mine, poezia este o formă de 

rugăciune. Cultura este o mo-

dalitatea de a te apropia de 

Dumnezeu. (…) Recitind tex-

tele citite la vârstele copilăriei 

şi studenţiei, am înţeles ce nu 

am înţeles atunci, dar îmi ră-

măsese în suflet, şi m-am în-

tors la ceea ce sunt acum” 

(trad. n.). 

 

Concluziile dezbaterilor din 

cadrul Consorțiului univer-

sitar „Academica Plus” 

 

Universităţile membre ale 

Consorțiului universitar 

„Academica Plus” (Uni-

versitatea din Piteşti, Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Luci-

an Blaga” din Sibiu, Univer-

sitatea din Ploieşti, Univer-

sitatea „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, Universitatea 

„Valahia” din Târgovişte şi 

Universitatea din Oradea), în 

urma dezbaterilor privind pro-

cedura de finanţare diferen-

ţiată a învăţământului supe-

rior din România, au făcut ur-

mătoarele precizări: 

1. Din perspectiva stimulării 

calităţii în învăţământul supe-

rior, considerăm inacceptabilă 

continuarea finanţării univer-

sităţilor şi în anul 2015 pe 

baza rezultatelor ştiinţifice ra-

portate de acestea în anul 

2011 (care au cuprins perioa-

da 2006-2010). Considerăm 

necesară aprobarea noii meto-

dologii de finanţare pentru 

anul 2015, propusă de CNFIS 

şi CNR care să utilizeze re-

zultatele ştiinţifice actuale.  

2. În evaluarea activităţii şti-

inţifice şi în ierarhizarea tutu-

ror instituţiilor de învăţământ 

superior de stat din România, 

indiferent de vechimea şi de 

dimensiunile instituţiei,  este 

obligatorie aplicarea princi-

piilor echităţii, nediscrimi-

nării şi egalităţii de şanse. 

Evaluarea trebuie să fie înte-

19 ianuarie 2015 

 

23 ianuarie 2015 
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meiată pe indicatori calitativi 

şi nu cantitativi. 

3. Considerăm necesară apli-

carea unui pachet de criterii 

unitare în evaluarea activităţii 

ştiinţifice, fără decalaje de a-

bordare şi de aplicare a punc-

tajelor şi, implicit, susţinerea 

finanţării de excelenţă în mod 

obiectiv şi imparţial, avându-

se în vedere strict principiul 

calităţii. Finanţarea studiilor 

doctorale nu trebuie să afec-

teze în mod negativ finanţarea 

studiilor de licenţă şi mas-

terat. Analiza de cost pe stu-

dent trebuie efectuată atât 

pentru studenţii doctoranzi cât 

şi pentru cei de la ciclurile de 

licenţă şi master. 

4. În vederea îndeplinirii obli-

gaţiilor României cu privire la 

creşterea ponderii forţei de 

muncă cu studii terţiare (doar 

17,6% faţă de 29,5% media 

UE, în anul 2012), consi-

derăm necesară cel puţin 

menţinerea cifrei de şcolari-

zare la licenţă şi master aloca-

tă în anul 2014 şi în anul 

2015. 

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava - parteneră 

şi gazdă a simpozionului 

„Valori naţionale în creaţia 

Mitropolitului Bartolomeu 

Anania” (ediţia a II-a) 

 

În zilele de 23 şi 24 ianuarie 

2015 a avut loc cea de-a doua 

ediţie a simpozionului naţio-

nal „Valori naţionale în 

creaţia Mitropolitului Barto-

lomeu Anania”, concretizat în 

conferinţe şi lansări de carte, 

găzduite de Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava, şi 

într-o slujbă de pomenire a 

I.P.S. Bartolomeu Anania, ce 

a avut loc la Mănăstirea Dra-

gomirna. Simpozionul a fost 

organizat de Asociaţia Şco-

lară Suceveană pentru Edu-

caţie şi Dezvoltare (ASSED) 

şi de Fundaţia „Mitropolitul 

Bartolomeu” din Cluj-Napo-

ca, în parteneriat cu Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava, Asociaţia Miseno, 

Şcheia, şi Fundaţia social-cul-

turală Victoria, Suceava. În 

deschiderea evenimentului, 

prof. univ. dr. Ştefan Purici, 

prorectorul responsabil cu 

Imaginea universităţii, relaţii 

internaţionale şi dezvoltare 

europeană, a adresat partici-

panţilor şi publicului, nume-

ros şi variat, salutul din partea 

conducerii USV, reliefând 

importanţa unei dezbateri pre-

cum cea oferită de acest sim-

pozion, mai ales în contextul 

tragicelor evenimente petre-

cute recent în Europa (aten-

tatul de la redacţia „Charlie 

Hebdo”, de la Paris, între 

altele). A luat apoi cuvântul 

Înalt Preasfinţia Sa, Părintele 

Pimen, Arhiepiscop al Suce-

vei şi Rădăuţilor, care, în 

prelegerea-i plină de înţelep-

ciune şi savoare, a adus un 

elogiu Bucovinei, spaţiu în 

care „mierea de albine are altă 

dulceaţă”, dar şi culturii 

înaintaşilor. IPS Pimen a si-

tuat şi dezvoltat problematica 

simpozionului insistând, ast-

fel, pe ideea că Bucovina poa-

te fi considerată locul cel mai 

potrivit pentru evenimentul 

organizat în memoria lui 

Bartolomeu Anania, „părinte 

nemuritor”, marcat de cultul 

muncii, precum mulţi din 

vechea generaţie, şi care a 

ştiut să adune „într-un buchet 

multiple ipostaze ale culturii”. 

Prof. univ. dr. Aurel Sasu, de 

la Universitatea „Babeş 

Bolyai” din Cluj-Napoca, a 

susţinut o amplă conferinţă 

despre perioada misionară din 

Statele Unite (1965-1976) a 

celui care avea să devină 

Mitropolitul Bartolomeu Ana-

nia. Misionarismul din SUA 

este un subiect sensibil ce cu-

mulează toate problemele, la 

care se reacţionează emo-

ţional, a spus prof. univ. dr. 

Aurel Sasu. Marcat de marea 

generaţie interbelică, Barto-

lomeu Anania a plecat în 

SUA să pună în practică idea-

lul interbelic: cel al jertfei. A 

descoperit acolo „blestemul 

dezunităţii românilor”, pe ca-

re s-a străduit să-l înlăture. 

Preot Ştefan Iloaie, prof. 

univ. dr. la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Cluj-

Napoca, a continuat seria con-

ferinţelor printr-o expunere 

despre misiunea şi respon-

sabilitatea faţă de tineri a Mi-

tropolitului Bartolomeu, „om 

cu suflet tânăr”, care îşi for-

mula prin predici mesaje „ve-

nite din experienţa unui pă-

rinte în sensul prim al terme-

nului”. Reamintind fraza lui 

Bartolomeu: „Marii eroi au 

fost recrutaţi dintre tineri”,  

Preot prof. univ. dr. Ştefan 

Iloaie a îndemnat publicul, pe 

23-24 ianuarie 2015 
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urmele Mitropolitului, să 

iubească istoria, cunoscând-o 

corect, transmiţând şi un me-

saj mobilizator şi realist deo-

potrivă, datorat tot lui Barto-

lomeu: „Nu disperaţi în 

fundul prăpastiei, şi nu ame-

ţiţi în vârful muntelui”. Flavia 

Topan, asist. univ. drd. la 

Universitatea „Babeş Bolyai” 

din Cluj-Napoca, a evocat 

apoi poezia lui Valeriu Ana-

nia, situându-i poetica în re-

laţie cu cele ale lui Lucian 

Blaga, Ioan Alexandru, şi 

Daniel Turcea, cu toţii mar-

caţi de „treptele luminii”, şi 

spre operele cărora ar trebui 

să ne întoarcem în număr mai 

mare în acest an 2015, an 

numit de Naţiunile Unite, al 

Luminii. Jan Nicolae, Preot 

lector dr. la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Cluj-

Napoca, a susţinut o con-

ferinţă intitulată „Icoana Lo-

gosului Eucharistic: margi-

nalii la imaginea alegorică a 

corabiei bisericii în opera lui 

Bartolomeu Valeriu Anania”. 

Aurel Sasu, Jan Nicolae şi 

Vasile George Dâncu au 

lansat şi prezentat apoi volu-

mul O luptă neterminată, 

volumul de corespondenţă 

dintre Bartolomeu Valeriu 

Anania şi George Alexe, pre-

cum şi volumul Cântarea 

treptelor. Poezii postume din 

Arhiva Mitropolitului Barto-

lomeu, ediţie critică îngrijită 

de Daniel Turcea şi prefaţată 

de Aurel Sasu, apărute la edi-

turile Eikon şi Şcoala Arde-

leană. Simpozionul a fost 

punctat cu momente artistice 

oferite de corala preoţilor şi 

pompierilor din protopopiatul 

I Suceava (dirijor Preot Doru 

Budeanu), de un trio la chi-

tară, parte a grupului folk 

„Symbol”, de la Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” 

din Suceava, condus de prof. 

Valentin Ianoş, precum şi de 

corul Seminarului Liceal orto-

dox „Sfântul Mitropolit Do-

softei” din Suceava, dirijat de 

elevul Alexandru Semeniuc. 

De asemenea, Laurian Ana-

nia, nepotul Mitropolitului 

Bartolomeu Anania, a pre-

zentat şi comentat în faţa pu-

blicului o serie de fotografii 

din arhiva familială. În 

încheiere, prof. dr. Maria 

Teodoreanu, de la ASSED, a 

adresat un cuvânt de mul-

ţumire participanţilor la sim-

pozion, şi partenerilor de 

organizare, în numele său şi 

al colegelor Domniei sale, 

Oana Onesim, Ştefania Ma-

covei, Valentina Filip.  Eveni-

mentul a fost moderat de 

asist. univ. dr. Gina Puică de 

la USV.  

 

5 minute de muzică clasică 

la Radio USV 

 

Radio USV - postul de radio 

online al Universității „Ștefan 

cel Mare”, o platformă de 

comunicare online dedicată 

atât studenților, cât și pro-

fesorilor, va aduce diversitate 

muzicală în mediul aca-

demic. Este vorba despre un 

proiect derulat de Radio 

România Muzical, ai cărui 

parteneri sunt Radio USV şi 

Casa de Cultură a Studen-

ţilor din Suceava. Din oc-

tombrie 2010 Radio Româ-

nia Muzical își propune fa-

miliarizarea publicului larg 

cu muzica clasică prin posi-

bilitatea oferită de a asculta 

acest tip de muzică în spații 

aglomerate și nonconfor-

miste: hipermarketuri, mall-

uri, sedii de firme, dar și 

librării, muzee și, esențial 

acum, instituții de învăță-

mânt. În felul acesta, dincolo 

de informația teoretică, stu-

denții au acces nemijlocit la 

înregistrări de mare valoare 

artistică, un prim pas, practic, 

către formarea de viitori iubi-

tori ai muzicii clasice și către 

formarea unui gust artistic 

absolut necesar unor cetățeni 

ai Europei secolului al XXI-

lea. Ascultă 5 minute de mu-

zică clasică - un program na-

țional și la Radio USV, post 

ce poate fi ascultat accesând 

pagina www.radio.usv.ro.  

 

 

29 ianuarie 2015 
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Legislație 

 

Ordinul nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor 

din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior 

(RNCIS), publicat in Monitorul Oficial nr.23 din 13.01.2015. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de 

management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 8 din 07.01.2015. 

 

Ordin al Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3011/2015 privind aprobarea 

componenței nominale a Consiliului Național al Cercetării Științifice, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 39 din 16.01.2015. 

 

Ordinul nr. 3050/2015 privind 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. 28 din 14.01.2015. 

 

Hotărârea nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 22.01.2015. 

 

Hotărârea nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 

Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 23.01.2015. 

 

Legea nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 22.01.2015. 

 

Ordinul nr. 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din 

România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru 

învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 21.01.2015. 

 

Hotărârea nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 22.01.2015. 

 

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului 

indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea 

cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază 

de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe 

perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 

localităţii, în interesul serviciului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 27.01.2015. 

 

Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 81 din 30.01.2015. 
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Ordonanţa nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 30.01.2015. 

 
 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 1/ 14 ianuarie 2015  privind redistribuirea unui loc bugetat rămas vacant de la 

studii universitare de licență în cadrul Facultății de Inginerie mecanică, Mecatronică și 

Management la Facultatea de Educație Fizică și Sport, domeniul Sănătate. 

 

Hotărârea nr. 2/ 30 ianuarie 2015 privind aprobarea acordării gradațiilor de merit acordate 

cadrelor didactice din cadrul FIG și FSEAP. 

 

Hotărârea nr. 3/ 30 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea Planului Operațional USV 2015. 

 

Hotărârea nr. 4/ 30 ianuarie 2015  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2015 și a plafoanelor maximale pe principalele linii bugetare. 

 

Hotărârea nr. 5/ 30 ianuarie 2015  cu privire la aprobarea Planului instituțional de dezvoltare 

profesională (învățământ universitar). 

 

Hotărârea nr. 6/ 30 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind 

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

masterat și doctorat pentru anul universitar 2015-2016. 

 

Hotărârea nr. 7/ 30 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea Procedurii privind organizarea și 

derularea mobilităților studenților incoming în cadrul programului Erasmus+ (POSAE 05). 

 

Hotărârea nr. 8/ 30 ianuarie 2015  cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de acordare a 

titlului de Doctor Honoris Causa al USV (R21). 

 

Hotărârea nr. 9/ 30 ianuarie 2015 cu privire la depunerea rapoartelor de autoevaluare în vederea 

evaluării periodice de către ARACIS a următoarelor programe de studii din cadrul FIESC: 

Energetică industrială, Calculatoare, Electronică aplicată.   

 

Hotărârea nr. 10/ 30 ianuarie 2015 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 

evaluării periodice de către ARACIS a programului de studii universitare de licență, învățământ 

cu frecvență, Mecatronică, din cadrul FIM. 

 

Hotărârea nr. 11/ 30 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de cazare, cu 

prilejul acordării titlului de DHC al USV domnului Nicolae Timofti, președintele Republicii 

Moldova.  

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 1/ 6 ianuarie 2015 cu privire la modificarea calendarului de reanalizare dosare 

concurs pentru gradațiilor de merit în cadrul FSEAP. 

 

Hotărârea nr. 2 / 6 ianuarie 2015 cu privire la stabilirea salariului de referință pentru calculul 

indemnizațiilor de conducere. 
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Hotărârea nr. 3/ 6 ianuarie 2015 – Revocată. 

 

Hotărârea nr. 4/ 13 ianuarie 2015  cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 3 din data de 6 ianuarie 2015 privind stabilirea salariului de încadrare al rectorului 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

 

Hotărârea nr. 5/ 13 ianuarie 2015 cu privire la stabilirea salariului de încadrare al rectorului 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

 

Hotărârea nr 6/ 13 ianuarie 2015 cu privire la acordarea indemnizațiilor de conducere pentru 

funcția de secretar șef din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 7/13 ianuarie 2015 cu privire la acordarea unei măriri salariale domnului Director 

General Administrativ, ing. Cătălin Velicu. 

 

Hotărârea nr. 8 /16 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea modificării calendarului de reanalizare 

a dosarelor de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit, în cadrul Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 9/ 20 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea suplimentării cu o gradație de merit a 

numărului de gradații de merit din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică. 

 

Hotărârea nr. 10/ 29 ianuarie 2015 cu privire la adoptarea Planului instituțional de dezvoltare 

profesională. 
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