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Cercetător al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava,  premiat de CNFIS 

 

În volumul 99 al prestigioasei 

reviste Soil Biology and 

Biochemistry, apărut pe data 

de 31 august 2016, a fost 

publicat articolul “Drivers of 

earthworm incidence and 

abundance across European 

forests”, între autorii căruia s-

a numărat și șef lucrări dr. ing. 

Gabriel Dănilă, de la 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Re-

cent, lucrarea a fost premiată 

cu suma de 10.000 lei în 

cadrul Planului Național de 

Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare pentru perioada 2015 

- 2020 (PNCDI III), aprobat în 

Hotărârea Guvernului nr. 

583/22.07.2015, prin Pro-

grame PNCDI III coordonate 

de UEFISCDI: Programul 1, 

Subprogramul 1.1. Resurse 

umane.  Cercetările necesare 

acestui articol au fost efectuate 

în cadrul unui proiect de 

anvergură, Functional signi-

ficance of forest biodiversity 

in Europe – FunDivEUROPE, 

din cadrul contractului de fi-

nanțare ANCS 142-2EU, în 

care România a fost repre-

zentată de Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava. 

Obiectivul general al pro-

iectului, la care au participat 

24 de instituții de învățământ 

superior și de cercetare din 13 

țări europene, a constat în 

cuantificarea efectelor biodi-

versității forestiere asupra 

funcțiilor și serviciilor ecosis-

temice ale principalelor for-

mații forestiere din Europa. 

Legat de conținutul articolu-

lui, Gabriel Dănilă a declarat: 

„Râmele au o influență sem-

nificativă asupra structurii, 

componenței și funcționării 

ecosistemelor forestiere, dar, 

în ciuda rolului lor în calitate 

de ingineri de ecosistem, se 

cunosc puține lucruri despre 

factorii care controlează distri-

buția acestora în pădurile 

europene. Studiul s-a bazat pe 

date de teren culese la scară 

continentală pentru a iden-

tifica factorii de mediu care 

explică prezența / absența 

râmelor, respectiv densitatea 

și biomasa lor în pădurile eu-

ropene. S-au parcurs șase 

peisaje forestiere boreale de-a 

lungul unui gradient de lati-

tudine din nordul Europei 

până la Marea Mediterană la 

sud, în primăvara și toamna 

anului 2012, analizând diferite 

variabile de mediu. Cerce-

tările au fost rezultatul muncii 

unei echipe multidisciplinare, 

iar datele au fost prelucrate 

statistic pentru fiecare supra-

față de probă, pentru fiecare 

platformă cu suprafețe de 

probă, pentru fiecare țară, 

fiind apoi centralizate la 

nivelul întregului proiect. În 

urma procesării datelor colec-

tare, s-a constatat că prezența 

râmelor depinde de valoarea  

PH-ului, de o anumită con-

centrație de nutrienți din sol, 

biomasa plantelor, structura 

pe specii a arboretelor etc. 

Peste aceste valori critice 

crește biomasa râmelor care se 

dezvoltă în condiții optime și 

pun baza lanțului trofic în 

ecosistemul de pădure.”  

 

BNR şi-a deschis din nou 

porţile pentru studenţii eco-

nomişti suceveni 

 

În perioada 6-8 decembrie 

2016, BNR - Agenţia BNR 

Suceava a organizat, în 

parteneriat cu Universitatea 

Ştefan cel Mare Suceava, o 

nouă etapă a proiectului  

„BNR- Zilele porţilor deschise 

pentru studenţii economişti”. 

Activităţile din cadrul 

proiectului s-au desfăşurat la 

sediul Agenţiei BNR Suceava. 

Peste 130 de studenţi şi cadre 

didactice din cadrul Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie 

Publică, şi-au putut îmbogăţi 

cunoştinţele în domeniul 

economic şi financiar prin 

participarea la seminarul cu 

tema „Rolul şi funcţiile Băncii 

Naţionale a României în 

asigurarea stabilităţii finan-

ciare”, susţinut de către 

directorul Agenţiei Suceava. 

Pe întreaga perioadă a 

derulării, proiectul s-a bucurat 

de implicarea activă a 

studenţilor de la specializările 

Finanţe - Bănci, Contabilitate 

şi informatică de gestiune, 

Afaceri internaţionale şi 

Administrarea afacerilor. 

  

Evenimente  

5 decembrie 2016 

 

6-8 decembrie 2016 
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Concursul 25 de ore la USV  

 

La a treia ediție a concursului 

studențesc „25 de ore la USV” 

(25h@USV), patru echipe 

alcătuite din câte trei sau patru 

studenți înscriși la programele 

de studiu ale Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor au petrecut 

împreună 25 de ore în 

Atriumul corpului E al univer-

sității, încercând să găsească 

soluții pentru tematica propu-

să de organizatori în acest an: 

proiectarea și implementarea 

unei experiențe interactive noi 

pentru vizitatorii unui muzeu. 

În acest scop, organizatorii au 

asigurat echipamente de tip 

smartwatch dotate cu senzori 

de mișcare, ecran sensibil la 

atingere și GPS. Folosind 

această tehnologie, studenții 

competitori au implementat o 

soluție proprie privind expe-

riența lor la vizitarea unui 

muzeu, asistată de o tehno-

logie de ultimă oră. Proiectele 

echipelor au fost evaluate în 

dimineața zilei de 9 decembrie 

2016 de către un juriu compus 

din Sergiu Grigoriev (repre-

zentant OSF Global Services), 

Adrian Onu (reprezentant 

Assist Software) și Constan-

tin-Emil Ursu, Directorul Mu-

zeului Bucovina. În vederea 

realizării temei propuse de 

către organizatori, echipele de 

studenți au imaginat și creat 

pagini web speciale, comuni-

cații wireless între ceasul 

smart și ecrane mari, senzori 

de prezență și coduri de bare. 

Echipa clasată pe locul I, alcă-

tuită din Alexandru-Ilie Ma-

ciuc, David Gherasim, Marius 

Olenici și Marius-Adrian 

Brustur (antrenor: șef lucrări 

dr. ing. Remus Prodan) a 

reușit să livreze în cele 25 de 

ore ale concursului o soluție 

funcțională care a combinat o 

aplicație smartwatch, o apli-

cație web și un sistem sofisti-

cat de senzori și micromo-

toare. Pe locul II s-a clasat 

echipa alcătuită din Mădălina-

Maria Mitricioaei, Petru-Ionuț 

Sandru și Alexandru Bilius 

(antrenor: șef lucrări dr. ing. 

Adrian-Ioan Petrariu) care a 

propus o soluție de folosire a 

ceasului smart pentru contro-

lul informațiilor prezentate pe 

un ecran mare. Prin acest 

concurs, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava se ală-

tură competițiilor similare de 

tipul “hackathon” care au loc 

pe plan internațional. Tema-

tica concursului încurajează 

creativitatea studenților în 

procesul dezvoltării de tehno-

logii de vârf în domeniul 

interacțiunii cu sistemele in-

formatice. Aflat la a treia edi-

ție, concursul a dus mai de-

parte, cu succes, tradiția înce-

pută în anul 2014. Din partea 

organizatorilor, prof. univ. dr. 

ing. Adrian Graur și prof. 

univ. dr. ing. Radu-Daniel 

Vătavu consideră acest eveni-

ment ca unul important în 

contextul actual al specificului 

competițiilor studențești na-

ționale și internaționale, atât 

prin tehnologia inovativă 

accesată în fiecare an, cât și 

prin modalitatea specifică de 

implementare. Sponsorii con-

cursului din acest an au fost 

OSF Global Services, Assist 

Software și Global Design.   

   

8-9 decembrie 2016 
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OSF - USV Hackathon  

Ediția a II-a 

  

OSF Global Services a 

organizat, în parteneriat cu 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, cea 

de a doua ediţie a concursului 

OSF – USV Hackathon. În 

concurs s-au înscris 12 echipe 

- 3001, Tesla Squad, Cyborg 

Rebels, Code Busters, ACSM 

Team, Electro Hammer, 

Hybrid Minds, Ravenclaw, 

Mighty Blue, Coding: „Out of 

Bounds”, Hack trick şi 

Hacodeck, formate dintr-un 

total de 54 de studenţi care au 

dorit să îşi demonstreze 

talentul şi imaginaţia. În data 

de 12 decembrie s-a dat startul 

competiției prin prezentarea 

temei de concurs, „The Face-

book Messenger Bot Chal-

lenge”, și a soluţiei demons-

trative. Echipele au avut la 

dispoziţie cinci zile pentru a 

construi o aplicație care să 

utilizeze Facebook Messenger 

Bot API. Echipa OSF a fur-

nizat o aplicaţie demo care 

trimite întrebări trivia unui uti-

lizator care răspunde și adună 

puncte, exemplificând ceea ce 

poate face un API. Ulterior, 

studenţii au alocat ore de 

programare intensivă în sco-

pul dezvoltării proiectului 

propus. Mentorii OSF au venit 

în sprijinul echipelor pentru a 

acorda suport dedicat. În data 

de 14 decembrie a avut loc o 

evaluare intermediară a 

proiectelor, iar prezentarea 

lucrărilor, jurizarea și premie-

rea s-au desfășurat în ziua de 

16 decembrie. Concurenţii au 

învățat ce înseamnă drumul de 

la idee la produs, au caștigat 

premii în bani și vor beneficia 

de șansa unei angajări viitoare 

în cadrul companiei. OSF - 

USV Hackathon este un 

proiect care încurajează și 

cultivă gândirea creativă și 

spiritul inovativ al studenților 

cu pregătire specifică, com-

pletându-le cu noțiuni de 

leadership, marketing sau 

management. 

 

Diplomă de excelenţă la 

Gala România – UNESCO: 

60 de ani 

La sediul Comisiei Naţionale 

a României pentru UNESCO 

(CNR UNESCO) a avut loc 

Gala „România – UNESCO: 

60 de ani”, care a marcat 

împlinirea, în 2016, a 60 de ani 

de la aderarea ţării noastre la 

Organizaţie. Evenimentul ani-

versar s-a bucurat de prezenţa 

unor personalităţi din viaţa 

publică culturală, ştiinţifică, 

educaţională şi colaboratori 

care au contribuit la împlinirea 

şi afirmarea misiunii UNES-

CO în România. Cu ocazia 

Galei a fost lansată publicaţia 

„România – UNESCO: 60 de 

ani”, care conţine o prezentare 

a Comisiei Naţionale a Ro-

mâniei pentru UNESCO şi a 

principalelor momente din 

activitatea acesteia în cei 60 

ani de la aderare. În cadrul 

evenimentului a avut loc şi o 

ceremonie de înmânare de 

trofee şi diplome de excelenţă 

unor personalităţi marcante, 

care au contribuit esenţial la 

dezvoltarea şi promovarea 

valorilor în plan educaţional, 

cultural şi ştiinţific. Activi-

tatea pentru susţinerea idea-

lurilor UNESCO pe plan local 

a fost răsplătită cu două 

diplome de excelenţă ale 

Comisiei Naţionale a Româ-

niei pentru UNESCO, acor-

date Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava şi 

Societăţii Ştiinţifice Cygnus - 

centrul UNESCO din Su-

ceava. Momentul aniversar o 

fost completat de un concert 

susţinut de Cvartetul Came-

ratei Regale şi de un dineu la 

care au participat personalităţi 

din viaţa publică şi colabo-

ratori care sprijină activitatea 

Comisiei Naţionale a Româ-

niei pentru UNESCO. 

 

 

 

 
 

 

12-16 decembrie 2016 

 

12-16 decembrie 2016 
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Rectorul USV decorat de 

preşedintele Republicii Mol-

dova 

 

Preşedintele Republicii Mol-

dova, Nicolae Timofti, l-a 

decorat, în cadrul unei cere-

monii oficiale, pe prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, Rector 

al Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa a 

primit „Ordinul de Onoare” 

pentru merite în dezvoltarea şi 

consolidarea colaborării dintre 

România şi Republica Moldo-

va în domeniul învăţământului 

universitar, pentru contribuţie 

substanţială la pregătirea spe-

cialiştilor de înaltă calificare şi 

activitate metodico-ştiinţifică 

prodigioasă. În vara anului 

2015 Nicolae Timofti a fost 

distins cu titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV), la ceremonia de 

decernare a titlului participând 

şi Klaus Iohannis, preşedintele 

României. Preşedintelui Re-

publicii Moldova, Nicolae 

Timofti, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava i-a 

acordat titlul de Doctor 

Honoris Causa pentru merite 

deosebite în promovarea par-

cursului de integrare euro-

peană a Republicii Moldova, 

pentru aprofundarea relaţiilor 

dintre Republica Moldova şi 

România, precum şi pentru 

atenţia pe care Domnia Sa o 

acordă educaţiei şi formării 

tinerei generaţii.     

  

Universitari suceveni 

selectați în Consiliul 

Național de Statistică și 

Prognoză în Învățământul 

Superior 

 

În urma procesului de selecție 

desfășurat de Ministerul Edu-

cației Naționale și Cercetării 

Științifice în perioada noiem-

brie – decembrie 2016, a fost 

aprobată componența Con-

siliului Național de Statistică 

și Prognoză a Învățmântului 

Superior (CNSPIS). Prof. 

univ. dr. Mihai Dimian și conf. 

univ. dr. Ovidiu-Aurel Ghiuță, 

cadre didactice ale Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, au fost selectați ca 

membri ai CNSPIS. Acest 

consiliu național este format 

din 17 cadre didactice uni-

versitare din țară și străinătate 

și are ca atribuții principale 

elaborarea și actualizarea 

indicatorilor de monitorizare a 

învățământului superior și 

prognoza evoluției acestuia, în 

raport cu dinamica pieței 

muncii.  

   

21 decembrie 2016 

 

28 decembrie 2016 
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Legislație 

 

OUG 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea 

ferata română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 

decembrie 2016 de către elevii și studenții din România, publicat în Monitorul Oficial 978 din 6 

decembrie 2016. 

Ordinul nr. 5825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 07.12.2016. 

Ordinul nr. 5804/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului 

de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 994 din 09.12.2016. 

Ordin 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea automată, de către 

instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de doctorat din România, a 

calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din 

străinătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 15.12.2016. 

Ordin 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către 

instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în 

instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 

1007 din data de 15.12.2016. 

Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 1009 din data de 15.12.2016.  

Ordinul nr. 5896/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba 

română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în 

universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul 

Institutului Limbii Române, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 15.12.2016. 

Hotărâre de Guvern 904/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene 

structural și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a instrumentelor structural 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 

1183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al 

fondurilor europene structural și de investiții 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1007 

din data de 15.12.2016. 

Ordin nr. 5923/ 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și 

a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016. 

 Hotărârea de Guvern nr. 935/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.3, indice 1, alin. 

2, 3 si 8, art.3, indice 3 si art.3, indice 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 1015 din data de 

16.12.2016. 

 Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Publicata 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1028 din 21.12.2016. 
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Ordonanța de urgență nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 1035 din data de 22.12.2016. 

Ordinul 6085/2016 privind constituirea Consiliului de etică și management universitar și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management 

universitar, publicat în Monitorul Oficial nr.1036 din data de 22.12.2016. 

Ordinul MENCS nr. 5920 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia 

privind echivalarea pe baza de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordin ministrului educaței, cercetării, tineretului și sportului nr. 5553/2011, sesiunea 2016-2017, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 1039 din 22.12.2016. 

Ordinul nr. 6051/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei 

Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 23.12.2016.Ordinul nr. 2890/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 23.12.2016. 

Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 1071 din 30.12.2016. 

Ordinul nr. 6110/2016 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de 

Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 1070 din 30.12.2016. 

Ordinul nr. 5929/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a 

acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1056 din 28.12.2016.  

Ordin nr.6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.  

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 174/8 decembrie 2016  cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat la 

studii universitare de licență, pentru anul universitar 2016-2017.  

 

Hotărârea nr. 175/8 decembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate la 

studii universitare de licență şi masterat, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 176/8 decembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii a două locuri bugetate 

rămase disponibile la studii universitare de licență, domeniul Limba şi literatura română – O 

limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniolă/italiană), Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării. 

Hotărârea nr. 177/8 decembrie 2016 cu privire la aprobarea termenelor de plată a taxei pentru 

studiile universitare de doctorat. 

 

Hotărârea nr. 178/8 decembrie 2016 cu privire la aprobarea propunerii decanului de numire a 

prodecanului Facultății de Drept şi Ştiinţe Administrative din structura Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, pentru mandatul 2016-2020. 
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Hotărârea nr. 179/8 decembrie 2016 cu privire la aprobarea intrării în lichidare a două programe 

de studii universitare de licenţă, cu durata studiilor de 4 ani, din cadrul Facultăţii de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică şi Management. 

 

Hotărârea nr. 180/8 decembrie 2016 cu privire la înființarea unui nou program de studii 

universitare de masterat în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 183/15 decembrie 2016 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 

2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 184/15 decembrie 2016 privind aprobarea listei candidaţilor recomandaţi pentru 

acordarea gradațiilor de merit, din anul 2017, cadre didactice titulare la Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. 

 

Hotărârea nr. 185/15 decembrie 2016 cu privire la aprobarea intrării în lichidare a unui program 

de studii universitare de licenţă, cu durata studiilor de 3 ani, din cadrul Facultăţii de Istorie şi 

Geografie. 

 

Hotărârea nr. 186/15 decembrie 2016 privind aprobarea cererii de afiliere a domnului 

prof.univ.dr.hab. Ştefan – Antonio SANDU la Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din 

Oradea. 

 

Hotărârea nr. 187/15 decembrie 2016 cu privire la aprobarea creşterii cuantumurilor burselor de 

merit, de studiu, sociale şi de performanţă aferente lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 

2016. 

 

Hotărârea nr. 188/15 decembrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (R54). 

 

Hotărârea nr. 189/15 decembrie 2016 cu privire la aprobarea metodologiilor privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 190/15 decembrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 191/22 decembrie 2016 cu privire la aprobarea metodologiilor privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016-2017, Facultatea 

de Drept şi Ştiinţe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 192/22 decembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat la 

studii universitare de licență, an I, de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 193/22 decembrie 2016 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele 

linii bugetare pentru anul 2017. 

 

Hotărârea nr. 194/22 decembrie 2016 cu privire la aprobarea chestionarelor completate la 

ridicarea diplomei de studii, anexe la  Procedura privind colectarea de informații referitoare la 

statutul socio-profesional și locul de muncă al absolvenților (PO DAG 01). 
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Hotărârile Consiliului de Administrație

 

Hotărârea nr.  67/6 decembrie 2016 privind modul de implementare a unor clauze din contractele 

de studii din cadrul USV , în anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 68/6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale Desfășurarea 

activității comisiei de etică în cercetare. 
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