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USV va reprezenta România 

la faza internațională a 

competiției 

ECOTROPHELIA  

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, prin trei 

echipe de studenţi de la Facul-

tatea de Inginerie Alimentară, 

a participat în perioada 26-28 

iunie 2016 la cea de a V-a 

ediţie a competiţiei naţionale 

ECOTROPHELIA ROMÂNI-

A, organizată sub egida Aso-

ciaţiei Specialiştilor din In-

dustria Alimentară din Ro-

mânia şi a Asociaţiei Plat-

forma Tehnologică „FOOD 

FOR LIFE”. Concursul s-a 

desfăşurat la Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu. 

Competiţia are drept scop în-

curajarea creativităţii studenţi-

lor în dezvoltarea unor produ-

se alimentare eco-inovative, 

de calitate, destinate consu-

mului uman şi prietenoase cu 

mediul înconjurător şi este 

deschisă tuturor studenţilor 

înscrişi la programele de studii 

de licenţă, masterat şi 

doctorat. Produsul „Fo-

restROut – conserve de 

păstrăv tip pastă”  realizat de 

echipa formată din Sîrghie 

Loredana- Elena, Bejinariu 

Mariana-Violeta, Iloaei 

Ecaterina-Flavia, Apetrei Ovi-

diu-Marian, Buchi Alexandru-

Iulian, Buţerchi Alexandru, 

coordonator conf. univ. ec. dr. 

ing. Adriana Dabija a câştigat 

marele premiu, trofeul com-

petiţiei Ecotrophelia şi dreptul 

de a reprezenta România la 

faza internaţională a com-

petiţiei, care va avea loc la 

Paris în perioada 15-17 oc-

tombrie 2016. Produsul 

„Pumple jelly – jeleu de do-

vleac” realizat de echipa 

formată din Benderschi Olga, 

Cimpoi Ana, Irimia Maria 

Mădălina, coordonatori conf. 

univ. dr. ing. Georgiana 

Codină şi conf. univ. dr. ing. 

Silvia Mironeasa, a obţinut un 

premiu special al juriului 

oferit de firma S. C. Expert-

arom Food Ingredients S.R.L. 

Juriul naţional a fost compus 

din 6 membri, specialişti în 

domeniul industriei alimen-

tare de la diferite firme de 

profil, indicaţi de Asociaţia 

Specialiştilor din Industria 

Alimentară din România, ca 

fiind persoane competente şi 

independente. Studenţii USV 

au concurat cu 11 echipe stu-

denţeşti de la facultăţi cu 

profil de inginerie alimentară 

din cadrul a cinci universităţi 

din ţară: Universitatea „Du-

nărea de Jos” din Galaţi, Uni-

versitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, Universitatea din Cra-

iova, Universitatea din Ora-

dea, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Vete-

rinară a Banatului din Timi-

şoara. Menționăm faptul că 

studenții USV câștigă pentru a 

treia oară premiul I și dreptul 

de a participa la concursul 

internațional de la Paris. 

 

 

Festivalul Internaţional al 

Şcolilor de Teatru 

 

Festivalul Internaţional al 

Şcolilor de Teatru a câştigat 

atenţia şi interesul oamenilor 

de teatru din ţară şi din Euro-

pa, prin cele două ediții an-

terioare. Festivalul şi-a pro-

pus, încă de la prima ediţie, să 

înlesnească schimburile de ex-

perienţă între şcolile de teatru 

din Europa, urmărind pro-

movarea valorilor culturale 

naţionale şi internaţionale. 

Intenţia organizatorilor a fost  

aceea de a contribui la dez-

voltarea culturală locală şi 

regională, creând posibilitatea 

dezvoltării unor parteneriate 

internaţionale. În acest scop, 

pe lângă prezentarea specta-

colelor, au fost programate în-

tâlniri cu publicul, prezentarea 

şcolilor invitate şi dezbaterea 

spectacolelor vizionate. Eco-

Evenimente 
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urile pozitive ale primelor do-

uă ediţii şi publicul numeros 

care a fost prezent au confir-

mat beneficiile acestei iniţia-

tive şi au întărit convingerea 

organizatorilor de a continua 

festivalul. Facultăţile invitate 

au răspuns prompt şi cu en-

tuziasm solicitării organiza-

torilor, așa încât și a treia 

ediţie a FIST a adus la 

Suceava spectacole reprezen-

tative ale şcolilor de teatru din 

ţară şi din Europa. Cele mai 

importante şcoli de teatru din 

România, dar şi 4 şcoli de 

teatru din Europa de Est şi 

spaţiul balcanic și-au prezen-

tat cele mai interesante pro-

ducții. „Anul acesta ne-am 

orientat către şcolile care vin 

din spaţiul est-european, bal-

canic, pentru că ne dorim ca 

festivalul să fie un punct de 

plecare pentru proiecte cons-

truite la nivel european. Cred 

că asta va fi direcţia pe care 

acest festival ar trebui să se 

dezvolte în viitor”, a spus Paul 

Chiribuță, directorul FIST. 

Universitatea de Arte Târgu 

Mureş – Facultatea de Arte, 

Universitatea „Lucian Blaga” 

Sibiu – Facultatea de Teatru, 

Universitatea de Arte „George 

Enescu” Iaşi – Facultatea de 

Teatru, Universitatea din Cra-

iova, Universitatea „Babeş-

Bolyai” Cluj-Napoca – Facul-

tatea de Teatru şi Televiziune 

şi Universitatea „Dunărea de 

Jos” Galaţi – Facultatea de 

Arte, Universitatea Naţională 

de Artă Teatrală şi Cine-

matografică „I.L. Caragiale” 

Bucureşti – Facultatea de 

Teatru au fost invitatele ediţiei 

cu numărul 3 a festivalului. 

Acestora li s-au adăugat patru 

şcoli de teatru din Europa de 

Est şi spaţiul balcanic: 

Academia de Muzică şi Arte 

Plastice Chişinău, Republica 

Moldova, Şcoala de Film 

Lodz, Polonia, Universitatea 

de Arte Bratislava, Slovacia, 

Academia Naţională de Teatru 

şi Film Sofia, Bulgaria. 

Evenimentul a fost organizat 

de către Asociaţia FIST şi 

Universitatea Naţională de Ar-

tă Teatrală şi Cinematografică 

„I.L. Caragiale” Bucureşti, cu 

sprijinul Primăriei Suceava, 

Institutului Cultural Român, 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” Suceava şi al Iulius Mall 

Suceava.  

 

USV va organiza un concurs 

studențesc în domeniul 

securității informatice 

 

În perioada octombrie-

noiembrie 2016 Universitatea 

„Stefan cel Mare” din Suceava 

organizează împreună cu par-

tenerii săi, Safetech Inovation 

şi ASSIST Software, prima 

ediție a concursului studențesc 

în domeniul securității 

informatice, CTF-USV 2016. 

Concursul, organizat într-un 

format tip CTF (Capture The 

Flag), are în vedere dez-

voltarea de soluții de penetrare 

a unor bariere de securitate 

într-un mediu de comunicație 

delimitat, cu scopul desco-

peririi unor breșe electronice, 

dar și identificarea soluțiilor și 

metodelor optime de protejare 

a informației împotriva 

accesului neautorizat. Com-

petiția urmărește testarea 

creativității și a capacitații 

echipelor de studenți de a 

utiliza cunoștințe tehnice spe-

cifice pentru a gestiona pro-

bleme concrete de securitate 

informațională. Obiectivul 

principal constă în stimularea 

interesului studenților pentru 

problematica securității ciber-

netice și evaluarea capacitații 

acestora, ca viitori specialiști, 

de a face faţă provocărilor de 

securitate informațională ac-

tuale. Competiția, organizată 

în 2 etape, se desfășoară între 

echipe alcătuite din cel mult 4 

studenți din ciclul de studii 

licență sau masterat. Con-

curenții se înregistrează elec-

tronic pentru participarea la 

prima etapă, de calificare, on-

line. Un număr de maximum 

10 echipe finaliste participă 

ulterior la etapa finală, on-site, 

găzduită în laboratoarele 

Universității Suceava, etapă în 

care se va lucra într-un mediu 

cu acces controlat utilizând 

echipamente specifice și o 

infrastructură dedicată. Res-

pectarea unor reguli com-

petiționale stricte este obli-

gatorie, echipele urmând a fi 

descalificate dacă inițiază 

penetrarea altor sisteme, 

atacuri informatice nejustifi-

cate sau desfășoară alte acțiuni 

în afara cadrului competițio-

nal. Rezultatele vor fi evaluate 

de un juriu, care va furniza o 

clasificare bazată pe rezulta-

tele obținute. Cele mai bune 

echipe vor fi premiate. Solu-

ţiile dezvoltate de participanți 

vor fi prezentate public la 

finalul concursului. 

 http://ctf.usv.ro.  
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ADMITERE 2016 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a demarat 

concursul de admitere pentru 

ciclurile de studii de licenţă şi 

masterat la cele 9 facultăţi ale 

sale. USV deschide comuni-

tăţii absolvenţilor învăţămân-

tului preuniversitar şi univer-

sitar oportunităţi de dezvoltare 

academică şi profesională prin 

programe de studii universi-

tare de licenţă,  masterat şi 

doctorat, structurate pe cinci 

arii europene de învăţământ 

superior - ştiinţe sociale, şti-

inţe inginereşti, ştiinţe ale 

naturii, ştiinţe umaniste şi 

ştiinţe biomedicale. Ciclul 

studiilor universitare de li-

cenţă promovează un număr 

de 41 de programe, având 

forma de învăţământ de zi, cu 

1268 de locuri finanţate de la 

buget şi 1530 locuri cu taxă. 

Dintre locurile finanţate, 10 

sunt alocate candidaţilor de 

etnie rromă, 135 sunt alocate 

românilor de pretutindeni şi 

23 sunt destinate elevilor ori-

ginari din Republica Moldova 

care au susţinut examenul de 

bacalaureat în România. For-

ma de învăţământ la distanţă 

(ID), beneficiază de un număr 

de 565 de locuri, repartizate pe 

9 programe de studii. Pentru 

studiile universitare de 

masterat, structurate pe 36 de 

programe, Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava 

oferă 594 de locuri fără taxă, 

dintre care 4 sunt alocate 

candidaţilor de etnie rromă şi 

64 celor din R. Moldova. Alte 

1000 de locuri sunt disponi-

bile pentru forma de învă-

ţământ cu taxă. În ceea ce 

priveşte studiile de doctorat, 

universitatea scoate la concurs 

33 de locuri fără taxă (16 cu 

bursă, pentru forma de învă-

ţământ cu frecvenţă, şi 17 fără 

bursă, pentru forma de învă-

ţământ cu frecvenţă şi cu frec-

venţă redusă). Acestora li se 

mai adaugă 67 de locuri cu 

taxă (pentru forma de învă-

ţământ cu frecvenţă redusă) şi 

4 locuri pentru tineri de ori-

gine română din Republica 

Moldova, ţări învecinate şi 

Diaspora (1 loc cu bursă şi 3 

locuri fără bursă). Oferta 

educaţională a universităţii in-

clude şi 410 locuri, cu taxă, 

pentru cele 11 programe de 

conversie profesională şi 1350 

de locuri pentru programele de 

formare continuă. Sesiunea de 

admitere 2016 se desfăşoară în 

perioada 18 – 25 iulie (fără 

duminică, 24 iulie), urmând ca 

pentru locurile rămase 

neocupate să se organizeze o 

nouă sesiune în perioada 5 - 12 

septembrie (fără duminică, 11 

septembrie). Pentru a confir-

ma locul ocupat, candidatul 

declarat admis are obligaţia de 

a se înmatricula cel târziu până 

la data de 29 iulie, pentru 

sesiunea de vară, respectiv 16 

septembrie, pentru sesiunea de 

toamnă. Informaţii detaliate 

despre Admiterea 2016, 

actualizate constant, pot fi 

obţinute consultând 

www.admitere.usv.ro 

 

Școala Internațională de 

Vară , Ediția a XIV-a  

 

Școala Internațională de Vară 

„Interculturality & Tolerance: 

Values for the Future Europe” 

a reunit în perioada studenți de 

la Universitatea de Stat a 

Moldovei, Republica Mol-

dova, Universitatea „Yurii 

Fedkovich”, Ucraina, Univer-

sitatea Bucovineana din 

Cernăuți, Ucraina, Univer-

sitatea „Alecu Russo” din 

Bălți, Republica Moldova și 

Universitatea de Stat de Me-

dicina a Bucovinei, Cernăuți, 

Ucraina. Cei 41 de studenți 

moldoveni și ucraineni au 

beneficiat de cursuri gratuite 

organizate de Facultatea de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării și Facultatea de Istorie 

și Geografie pe teme de 

identitate și interculturalitate, 

s-au întâlnit cu rectorul uni-

versității și au vizitat Cetatea 

de Scaun a Sucevei și o parte 

din mânăstirile pictate ale 

Bucovinei.  

 

 

 

 

 

18-25 iulie 2016 

 

18-23 iulie 2016 

 

http://www.admitere.usv.ro/
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Universitatea „Ștefan cel 

Mare” va implementa 

măsuri financiare active de 

reducere a abandonului 

universitar 

 

An de an, către programele de 

studii din diverse domenii pe 

care le oferă Universitatea 

„Ștefan cel Mare” se orien-

tează mii de absolvenți de 

liceu în dorința de a se spe-

cializa și obține o formare de 

calitate. Majoritatea candida-

ților provin din una dintre cele 

mai slab dezvoltate regiuni ale 

Uniunii Europene și nu în 

toate cazurile condiția mate-

rială le permite să finalizeze 

studiile, să devină competitivi 

pe piața muncii. Având în 

vedere interesul crescut al ab-

solvenților de liceu pentru 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, fapt de-

monstrat prin înscrierea, la 

sesiunea de vară a admiterii 

pentru anul universitar 2016-

2017, a unui număr de can-

didaţi cu peste 50% mai mare 

decât cel al locurilor bugetate 

alocate de MENCS, precum şi 

faptul că măsurile din 

„pachetul antisărăcie” lansat 

de Guvernul României în-

târzie să apară, conducerea 

universităţii va propune spre 

aprobare Senatului USV, 

pentru studenţii cu taxă, un 

plan special de burse din ve-

niturile proprii. Astfel, stu-

denţilor cu taxă care vor pro-

mova în anul II li se va acorda 

o bursă egală cu 10% din va-

loarea taxei, celor care vor 

promova în anul III li se va 

acorda o bursă egală cu 20% 

din valoarea taxei, iar celor 

care vor promova în anul IV o 

bursă în valoare egală cu 30% 

din taxă. Măsura se va aplica 

tuturor programelor de studii 

de licenţă şi masterat începând 

cu promoţia 2016-2017.  

Alături de celelalte burse de 

studii, de performanţă, spe-

ciale şi de excelenţă, acordate 

din venituri proprii, acest nou 

plan de taxe dedicat studen-

ţilor care nu au acces la un loc 

bugetat în cadrul universităţii 

noastre reprezintă o măsură 

activă de reducere a aban-

donului şcolar. Sperăm că și 

masurile prevăzute în „pa-

chetul antisaracie” lansat de 

Guvernul Cioloş vor fi im-

plementate de urgenţă şi vor 

contribui la diminuarea aban-

donului şcolar, atât la nivelul 

preuniversitar, cât şi univer-

sitar. De asemenea, Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va continua demersu-

rile pe lângă conducerea 

ministerului pentru suplimen-

tarea locurilor bugetate la 

licenţă şi masterat sau redis-

tribuirea acestora de la univer-

sitățile care nu reușesc să atra-

gă suficienți candidați pentru 

locurile bugetate alocate. 

Suntem convinși că şi con-

ducerea MENCS este conș-

tientă de faptul că este ine-

chitabil ca în universităţile de 

stat care şi-au adaptat progra-

mele de studiu la nevoile pie-

ței muncii şi ale absolvenţilor 

de liceu mulţi studenţi să 

studieze în regim cu taxă, în 

timp ce locurile bugetate alo-

cate altor universităţi pentru 

studii de licență sau master 

rămase neocupate din lipsa 

cererii să fie transformate cu 

acordul ministerului în locuri 

pentru studii de masterat, 

respectiv doctorat, pentru ace-

leași universităţi ale căror 

oferte nu au reușit să atragă 

interesul candidaţilor. Politica 

transformării locurilor buge-

tate este contrară principiilor 

educaţiei centrate pe student, 

stipulată prin legea educaţiei, 

limitând accesul tinerilor din 

zonele mai sărace ale ţării la 

învățământul superior şi con-

tribuind astfel la creșterea 

abandonului universitar la 

nivelul studiilor de licenţă. 

 

CSU Suceava şi-a prezentat 

lotul şi obiectivul pentru 

viitorul sezon 

 

Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava și-a prezentat lotul de 

jucători și obiectivul pentru 

sezonul 2016/2017 al Ligii 

Nationale de handbal mas-

culin. Revenită pe prima scenă 

după un an, echipa antrenată 

de Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei va ataca viitoarea 

ediție de campionat cu un lot 

de 20 de jucători din care fac 

parte George Șelaru, Cristi 

Tcaciuc și Eduard Duman – 

portari, Cătălin Costea, Adi 

22 iulie 2016 

 

24 iulie 2016 
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Mitrea și Florin Ciubotariu – 

extreme stânga, Adi Târzioru, 

Gabriel Burlacu și bosniacul 

Sasa Puljizovic – interi stânga, 

Cristian Bursuc, Alin Petrea și 

Iulian Alexa – coordonatori de 

joc, Sebastian Polocoșer, 

Rareș Bursuc și sârbul Dusan 

Sipka – interi dreapta, Lucian 

Preda și Andrei Olariu – 

extreme dreapta, Bogdan 

Baican, Bogdan Șoldănescu și 

Ioan Tcaciuc – pivoți. Adrian 

Chiruț consideră că lotul pe 

care îl are la dispoziție este 

unul competitiv, precizând că 

obiectivul echipei sucevene 

pentru viitorul sezon este 

salvarea de la retrogradare. 

„Prin transferurile pe care le-

am făcut în această vară am 

încercat să formăm un lot 

competitiv, cu care să putem 

face față cu brio în Liga 

Națională. Obiectivul stabilit 

de conducerea clubului pentru 

viitorul sezon este salvarea de 

la retrogradare dar, cunoscând 

valoarea băieților, cred că 

putem termina mai sus în 

clasament. Începem campio-

natul acasă și le promitem 

suporterilor că vom da totul pe 

teren la fiecare meci. Vrem să 

readucem publicul la sală”, a 

declarat antrenorul Adrian 

Chiruț, care a ținut să mul-

țumească Primăriei, Consiliu-

lui Local, USV și sponsorilor 

care au venit alături de echipă. 

De la eveniment nu au lipsit 

Rectorul USV, prof. dr. 

ing.Valentin Popa, decanul 

Facultății de Sport din cadrul 

USV, prof. dr. Petru Ghervan, 

viceprimarii Lucian Harșov-

schi și Marian Andronache, 

dar și consilierii locali Daniel 

Prorociuc si Cornel Grosar. 

Toți le-au urat succes uni-

versitarilor în următorul sezon 

al Ligii. „Universitatea va fi 

un partener necondiționat al 

echipei locale de handbal. 

CSU Suceava este o emblemă 

a USV și a orașului Suceava. 

Îi urez echipei mult succes. 

Promit să fiu prezent la toate 

meciurile”, a fost mesajul 

transmis de rectorul USV, 

Valentin Popa.  

 

 

Proiect BYE-8, GA-695897 

COSME-04-2015, COS-

EYE-2015-4-01 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava anunță 

participarea în proiectul BYE-

8 Boosting Young Entrepre-

neurs, ciclul 8, în cadrul 

programului COSME EYE - 

Erasmus for Young Entrepre-

neurs (Erasmus pentru tinerii 

antreprenori), finanțat de 

Comisia Europeană prin 

EASME (Executive Agency 

for Small and Medium - sized 

Enterprises). Coordonatorul 

proiectului este Camera de 

Comerț din Milano, Italia 

(FORMAPER), iar consorțiul 

este format din 11 parteneri 

din 9 state europene: Belgia, 

Spania, Polonia, Italia, Grecia, 

Cipru, Marea Britanie, 

România și Olanda. Erasmus 

pentru tinerii antreprenori 

ajută antreprenorii europeni 

aspiranți să își dezvolte 

abilitățile necesare pentru a 

demara și/sau conduce cu 

succes o mică afacere în 

Europa. Antreprenorii noi se 

întâlnesc și schimbă cunoș-

tințe și idei de afaceri cu un 

antreprenor cu experiență cu 

care efectuează un stagiu și 

colaborează pe o perioadă 

cuprinsă între 1 și 6 luni. 

Schimbul este finanțat parțial 

de Comisia Europeană. USV a 

devenit astfel Punct local de 

contact (Intermediary Orga-

nisation - IO) în Romania. 

Echipa proiectului este 

formată din lector univ. dr. 

Ana-Maria Cozgărea (Man-

ager proiect), conf. univ. dr. 

Carmen Chașovschi, conf. 

univ. dr. Carmen Boghean și 

prof. univ. dr. Constantin 

Filote. Proiectul se va derula 

pe o perioadă de 24 de luni și 

se adresează tuturor antrepre-

norilor din România dar, în 

egală măsură, și antrepre-

norilor din Republica Moldo-

va. Antreprenorul nou bene-

ficiază de formare la locul de 

muncă într-o întreprindere 

mică sau mijlocie în unul din 

statele UE. Această experiență 

va facilita demararea cu 

succes a afacerii proprii sau va 

consolida noua întreprindere. 

Ca beneficii suplimentare, 

menționăm accesul la piețe 

noi, cooperarea internațională 

și eventualele posibilități de 

colaborare cu parteneri de 

afaceri din străinătate. 

Erasmus pentru tinerii 

antreprenori este finanțat de 

Comisia Europeană fiind 

derulat în țările membre ale 

UE, cu ajutorul punctelor 

locale de contact, care au 

competențe în acordarea de 

sprijin pentru afaceri. Acti-

vitățile acestora sunt coor-

donate la nivel european de 

către Oficiul de sprijin al 

programului. De la demararea 

programului (2009) până anul 

trecut, au fost înregistrate 

12353 de înscrieri (61% 

antreprenori noi), 9317 de 

antreprenori au fost acceptați 

și 3257 au beneficiat de relații 

de schimb. România se află pe 

locul al treilea în ceea ce 

privește numărul de antrepre-

nori noi, după Italia și Spania.  

Promovarea programului și 

27 iulie 2016 
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procesul de recrutare a celor 

două categorii de antreprenori 

care vor beneficia de schim-

buri de experiență și cola-

borări în țările membre ale 

Uniunii Europene au început 

deja și vor continua până la 

sfârșitul proiectului. Pentru 

înscrierea și procesarea candi-

daturilor programul utilizează 

o platforma electronică, IT 

Management Tool, care re-

prezintă, în același timp, 

spațiul oficial de întâlnire și 

contact între entitățile im-

plicate. 

http://www.entrepreneurship.

usv.ro/  

Metadiscurs şi metatext la 

USV 

 

Cea de-a VI-a ediţie a Con-

ferinței Internaționale Discurs 

critic și variație lingvistică, 

organizată prin colaborarea 

dintre Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Socio-umane şi Fa-

cultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, a propus docto-

ranzilor și tuturor celor in-

teresați o tematică generoasă, 

sub titlul Metadiscurs şi me-

tatext. Continuând seria Dis-

curs critic și variație lingvis-

tică, evenimentul a supus dez-

baterii rezultatele obţinute în 

cercetare, prin reunirea şi 

confruntarea opiniilor genera-

te de diverse şcoli lingvistice 

şi literare (analiza discursului, 

lingvistică, istoria limbii, 

stilistică, teorie şi critică 

literară, metode de interpre-

tare, traductologie etc.), or-

ganizate în trei secțiuni: 

„Dincolo de” discurs, forme 

de manifestare și funcții ale 

metadiscursului; „Dincolo de” 

text, metatextul auctorial sau 

comentariul scriitorului asu-

pra propriei opere și Varia. Pe 

parcursul celor două zile au 

participat cu lucrări în cadrul 

conferinţei doctoranzi din 

USV, de la alte universități din 

țară şi din străinătate, interesul 

provocat de această conferinţă 

în rândul specialiştilor fiind 

unul constant în ultimii şase 

ani. Desigur, această sesiune 

științifică este posibilă în 

condițiile în care la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare“ din 

Suceava funcționează, pentru 

numeroase domenii, toate cele 

trei cicluri de pregătire aca-

demică: licență, masterat și 

doctorat, într-un cadru adecvat 

pentru formarea specialiștilor. 

În debutul conferinţei, în Aula 

din corpul E al Universităţii, 

au fost susţinute, în plen, 

prelegeri de către prof. univ. 

dr. Marta Pérez Toral, Uni-

versitatea din Oviedo, Spania, 

prof. univ. dr. Mircea A. 

Diaconu, Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, 

prof. univ. dr. Simona Antofi, 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” Galaţi şi prof. univ. dr. 

Ioan Oprea, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava. La edițiile precedente 

au participat invitați din țară și 

din străinătate, iar prelegerile 

au fost susținute de către 

specialiști reputați, ca Hans 

Wellman, de la Universitatea 

din Augsburg, Germania, 

Perfecto Cuadrado Fernandez 

și Maria Payeras Grau de la 

Universitatea din Insulele Ba-

leare, Palma de Mallorca, 

Spania, Aurelia Merlan, de la 

Ludwig-Maximilians-Univer-

sität München, Germania, 

Gheoghe Popa, de la 

Universitatea din Bălți ș. a. 

Lucrările conferințelor au fost 

publicate în volume apărute la 

edituri prestigioase din țară 

sau în reviste aflate în baze de 

date internaționale. 

 

Absolventă de top a 

Colegiului Naţional „Petru 

Rareş” din Suceava, 

înmatriculată la USV 

 

Eleva Cătălina-Bianca Bod-

nar, absolventă a Colegiului 

Naţional „Petru Rareş” din 

Suceava în anul 2015, cu 

media generală 10 la exa-

menul de Bacalaureat, s-a 

înmatriculat, în sesiunea de 

Admitere iulie 2016, la 

programul de studiu Calcu-

latoare din cadrul Facultăţii 

de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. Menţionăm 

29-30 iulie 2016 

 

29 iulie 2016 
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că la finalul perioadei de 

înscrieri, candidata a fost 

declarată admisă pe prima 

poziţie a programului de 

studiu menţionat, cu media de 

admitere 10. Rezultatele de 

până acum ale Cătălinei 

Bodnar o recomandă drept o 

studentă de elită a universităţii 

noastre, cu posibilitatea de a 

obţine una dintre bursele de 

merit oferite de către fa-

cultatea pentru care a optat. De 

asemenea, începând cu cel de-

al doilea an de studii, ea va 

putea candida pentru o bursă 

Erasmus+ de studiu, care îi va 

oferi şansa de a studia cel 

puţin un semestru într-o 

universitate de renume din 

Europa. Facultatea de Ingine-

rie Electrică şi Ştiinţa Calcu-

latoarelor beneficiază de 26 de 

contracte instituţionale care 

prevăd mobilităţi de studiu sau 

de practică la universităţi 

partenere din Germania, Fran-

ţa, Belgia, Portugalia etc. 

Acasă, proaspăta studentă este 

aşteptată să se implice în 

munca echipelor de cercetare 

care îşi desfăşoară activitatea 

în laboratoare moderne, dotate 

la cele mai înalte standarde 

europene. Amintim aici „Cen-

trul integrat de cercetare, 

dezvoltare şi inovare pentru 

Materiale Avansate, Nanoteh-

nologii și Sisteme Distribuite 

de fabricație și control”, a 

cărui infrastructură asigură 

tinerilor cercetători cadrul 

necesar testării şi punerii în 

practică a ideilor creative. 

Conducerea USV, alături de 

conducerea Facultăţii de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, o felicită pe 

Cătălina-Bianca Bodnar pen-

tru alegerea făcută,  îi urează 

succes în anii de studenţie şi 

îşi exprimă încrederea că USV 

dispune de potențialul 

material și uman necesar 

formării profesionale și 

asigurării unei viitoare cariere 

strălucite. 

 

Sportiv al USV la Jocurile 

Olimpice de la Rio 

 

Andrei Gag, masterand al 

Facultății de Educație Fizică şi 

Sport, a concurat pe Stadionul 

Olimpic “João Havelange” la 

calificările pentru aruncarea 

greutății din cadrul Jocurilor 

Olimpice de la Rio. În vârstă 

de 25 de ani, sportivul de la 

CSU Suceava deține rezultate 

sportive de excepție: este 

vicecampion mondial indoor 

la aruncarea greutății, perfor-

manță reuşită în cadrul Cam-

pionatelor Mondiale de la 

Portland, cu o arunxcare de 

20,89 metri, şi medaliat cu aur 

la Campionatele Balcanice. 

De asemenea, Andrei deține 

recordul național la această 

probă, stabilit în luna iulie, cu 

ocazia Campionatelor Națio-

nale de seniori desfăşurate la 

Cluj Napoca, unde Andrei a 

aruncat 21,06 metri. Având în 

vedere faptul că în acest sezon, 

la nivel internațional, numai 

13 sportivi au aruncat peste 21 

de metri, reuşita lui Andrei îl 

recomandă pentru un loc în 

finala de la Rio. Andrei Gag a 

concurat în grupa A de cali-

ficare, iar primele două în-

cercari au fost ratate prin 

călcarea pragului, în timp ce 

ultima a măsurat 20.40 metri, 

astfel că i-au lipsit doar 25 de 

centimetri pentru îndeplinirea 

baremului și calificarea direc-

tă în finală. El s-a clasat pe 

locul 13 la general, în con-

dițiile în care doar primii 12, 

proveniți din ambele grupe, s-

au calificat în finală. Gag a 

avut aceeași aruncare, 20.40 

metri, cu sportivul de pe locul 

12, O’Dayne Richards, dar a 

pierdut finala din cauza ratării 

a două încercari față de nici-

una a sportivului jamaican. 

 

A 78-a ediție a Festivalului 

Uniunii Internaționale de 

Cinema 

 

A 78-a ediție a Festivalului 

Uniunii Internaționale de 

Cinema (UNICA) a reunit, 

timp de o săptămână, peste 

150 de cineaști din 25 de țări 

ale Europei și din afara 

acesteia. Manifestarea a adus 

pe ecranul Cinematografului 

Modern din Suceava un 

adevărat regal de filme reali-

zate de cineaștii amatori sau 

profesioniști în devenire, din 

țările membre. Pe parcursul 

celor șapte zile de festival au 

avut loc proiecții ale filmelor 

țărilor membre ale Uniunii, 

fiecare națiune având la 

dispoziție o oră. Jurizarea 

acestei competiții interna-

ționale de film a fost asigurată 

de Jacqueline Pante (Italia) — 

președinte, Eugy Van Gool 

(Belgia), Pia Kalatchoff 

18 august 2016 

 

19-26 august 2016 
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(Elveția), Ivan Kozlenko 

(Ucraina), Zuzana Koludova 

(Slovacia), Stanimir Trifanov 

(Bulgaria) Florin Paraschiv 

(România). Festivalul UNICA 

are și o secțiune de tineret, 

denumită generic Young 

UNICA, pentru studenți de 

profil cinematografic și alți 

tineri pasionați, selectați de 

țările participante. Pentru edi-

ția din acest an, la inițiativa 

Clubului Video Art, prin 

finanțarea Primăriei Munici-

piului Suceava și cu sprijinul 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a 

asigurat, în mod gratuit, 

cazare, masă, și o serie de 

ateliere de film coordonate de 

profesioniști, pentru un număr 

de 20 de tineri din țările 

membre ale uniunii. Întreaga 

manifestare UNICA s-a deru-

lat cu sprijinul Primăriei 

Municipiului Suceava, Consi-

liului Județean Suceava, Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Centrului Cul-

tural Bucovina, Casei de Cul-

tură a Studenților Suceava, 

Inspectoratului Școlar al Ju-

dețului Suceava, Colegiului 

Național „Petru Rareș” din 

Suceava, Asociației Naționale 

a Cinecluburilor din România 

și a Clubului Video Art al 

elevilor de la Colegiul Națio-

nal „Petru Rareș”, comitetul 

de organizare fiind format din 

primarul Municipiului Su-

ceava, Ion Lungu, președintele 

Clubului Video Art, Viorel 

Ieremie, vice-președintele 

Asociației Naționale a Cine-

cluburilor din România, Emil 

Mateiaș, prorectorul USV, 

Mihai Dimian, directorul ad-

junct al Colegiului Național 

„Petru Rareș” din Suceava, 

Anca Greculeac, directorul 

Centrului Cultural Bucovina, 

Sorin Filip, directorul Casei de 

Cultură a Studenților Suceava, 

Valentin Ianoș, secretar ge-

neral Cezar Olariu și susținut 

prin activitatea a mai mult de 

50 de profesori, studenți și 

elevi voluntari. UNICA 

(Union International du Cine-

ma) este o organizație membră 

a Consiliului Internațional de 

Cinema, Televiziune și Comu-

nicare audiovizuală din cadrul 

UNESCO. Creată în 1937 la 

Paris, UNICA și-a definit 

foarte clar, de la bun început, 

obiectivele. Între acestea se 

află promovarea realizării de 

filme și videoclipuri, ca 

instrument al comunicării in-

ternaționale, încurajarea coo-

perării culturale între națiuni, 

reprezentarea membrilor săi în 

cadrul UNESCO, cât și re-

cunoașterea independenței și 

libertății de expresie a aces-

tora. Ediția precedentă a 

Festivalului UNICA a avut loc 

la Sankt Petersburg iar ediția 

din 2017 va avea loc la Berlin. 

www.unica2016.ro. 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava solicită 

urgentarea procesului de 

clasificare a universităților 

 

Prima clasificare a universită-

ților din România, stabilită 

prin Ordinul ministrului Edu-

caţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului nr. 5262 / 2011 și-

a încetat valabilitatea în luna 

septembrie 2015, în confor-

mitate cu prevederile art. 5 al 

Hotărârii de Guvern nr. 789 / 

2011. Lipsa unei clasificări a 

universităților reprezintă nu 

doar o încălcare a prevederilor 

articolului 194 din LEN, ci și 

blocarea accesului universită-

ților la fondurile europene de 

dezvoltare a infrastructurii de 

cercetare prin programul POC 

2014-2020, destinat exclusiv 

universităților clasificate în 

categoriile (b) și (c). Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava solicită, în baza art. 

194, alin. 4, din Legea Educa-

ției Naționale (LEN) nr. 1 din 

2011, evaluarea programelor 

de studii și a instituțiilor de în-

vățământ superior în vederea 

ierarhizării programelor de 

studii și a clasificării univer-

sităților, precum și publicarea 

rezultatelor acestora, pentru 

informarea beneficiarilor de 

educație și pentru asigurarea 

transparenței instituționale. 

Legea prevede în mod explicit 

categoriile în care pot fi clasi-

ficate universitățile: (a) uni-

versități centrate pe educație, 

(b) universități de educație și 

cercetare științifică sau uni-

versități de educație și creație 

artistică și (c) universități de 

cercetare avansată și educație. 

Drept urmare, alte tentative de 

clasificare a universităților ro-

mânești pot reprezenta un 

exercițiu util, însă ele sunt în 

afara cadrului legal actual. 

Deși au existat numeroase dis-

cuții în spațiul public refe-

ritoare la o nouă clasificare, 

acestea nu s-au materializat în 

niciun fel, iar clasificarea ope-

rată în anul 2011 nu mai este 

valabilă în acest moment. Este 

important ca noul proces de 

clasificare să se desfășoare în 

deplină transparență și să se 

evite erorile precedente, când 

scorurile obținute de univer-

sități nu au fost făcute publice, 

procesul de validare a datelor 

fiind unul superficial, iar me-

todologia de evaluare și cla-

sificare fiind publicată odată 

cu anunțarea rezultatelor. Mi-

nisterul Educației Naționale și 

24 august 2016 
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Cercetării Științifice 

(MENCS) a primit, în ultimul 

an, informații actualizate pri-

vind performanțele universi-

tăților românești conform in-

dicatorilor de calitate stabiliți. 

În această perioadă, Consiliul 

Național al Finanțării din În-

vățământul Superior (CNFIS) 

a verificat informațiile rapor-

tate de universități. Tot acest 

volum impresionant de date 

colectate și verificate, împre-

ună cu indicatorii de calitate 

specificați în Metodologia de 

finanțare a învățământului 

superior aprobată prin 

OMENCS 3530/2016, sau in-

dicatorii (actualizați) prevă-

zuți în metodologia de clasi-

ficare precedentă pot fi utili-

zate pentru realizarea cu cele-

ritate a unei noi clasificări. 

Subliniem faptul că indicatorii 

de performanță folosiți pentru 

finanțarea universităților în 

anul 2016 reprezintă rezultatul 

a doi ani de analiză și con-

sultare publică în care au fost 

implicați în mod activ atât 

reprezentanți ai MENCS și 

CNFIS, cât și reprezentanți ai 

studenților, sindicatelor și 

conducerilor universităților. 

Având în vedere cele expuse 

mai sus, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava solicită 

în mod oficial, în baza art. 194 

din LEN, evaluarea univer-

sităților în vederea clasificării. 

Conform art. 216 din LEN 

intră în atribuția MENCS să 

gestioneze procesul de evalu-

are periodică, clasificare a 

universităților și ierarhizare a 

programelor de studii ale 

acestora. Astăzi, nu mai putem 

vorbi despre clasificarea uni-

versităților ca despre un aspect 

de voință politică, ci ca despre 

o obligație legală al cărei 

termen de execuție a fost de-

pășit, deși partea cea mai 

dificilă a acestui proces – co-

lectarea și validarea datelor - a 

fost, într-o bună măsură, deja 

realizată.

Legislație 

 

Ordinul MENCS nr. 3855/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare 

a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/  instituţiile de învăţământ superior 

de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/ universitar 2016-2017, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016. 

 

Legea nr. 140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 14.07.2016. 

 

Ordinul nr. 1056/ 4435/ 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile 

de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

526 din 13.07.2016. 

Legea 124/ 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/ 2016 privind unele 

măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene 

aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată 

în Monitorul Oficial , Partea I, nr. 520 din 11.07.2016. 

 

Legea nr. 143/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul 

absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi 

sancţionarea instituţiilor de învăţământ care școlarizează fără autorizare,  publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 528 din 14.07.2016. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 08.07. 

2016. 

 

Legea nr. 144/2016 pentru modificarea art. 2, lit. a) din Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 528 din 14.07.2016. 

  

 



 

 
Iulie-august 2016 / info USV / 10 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 86/ 7 iulie 2016 cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de doctorat în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 87/ 7 iulie 2016 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 

evaluării periodice de către ARACIS  a programului de studii universitare de licență Istorie din 

cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie 

Hotărârea nr. 88/ 7 iulie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat (R11).

Hotărârea nr.89/ 7 iulie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (R64). 

Hotărârea nr.90/ 7 iulie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare 

a Şcolii Doctorale de Științe Aplicate şi Inginerești (R65 A). 

Hotărârea nr. 91/ 7 iulie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare 

a Şcolii Doctorale de Științe Socio-Umane (R65 B). 

Hotărârea nr. 92/ 7 iulie 2016 privind aprobarea ca domnul Ovidiu MORAR să îşi desfăşoare 

activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-

Umane).

Hotărârea nr. 93/ 7 iulie 2016 cu privire la înființarea programului de conversie profesională 

Istorie în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie. 

Hotărârea nr. 94/ 7 iulie 2016 cu privire la aprobarea modificării taxei de înscriere pentru 

concursul de admitere 2016, la programele de studii universitare de licenţă şi masterat din cadrul 

Facultăţii de Istorie şi Geografie. 

Hotărârea nr. 95/ 7 iulie 2016 privind aprobarea modificării calendarului propriu de desfășurare 

a examenului de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară. 

Hotărârea nr. 96/ 7 iulie 2016 privind validarea rezultatului alegerii studentului-doctorand pentru 

mandatul de membru în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat.

Hotărârea nr. 97/ 7 iulie 2016 privind aprobarea distribuirii celor 23 de locuri bugetate pentru  

studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Educaţie Fizică şi Sport. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.  34 /19 iulie 2016 cu privire la aprobarea formularelor pentru contractele de 

închiriere, în vederea cazării studenților în căminele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Hotărârea nr.  35 /27 iulie 2016 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a unui post didactic 

vacant, pe perioadă determinată, în anul universitar 2016 – 2017, în cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor. 

Hotărârea nr.  36 /27 iulie 2016 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare 

a unui post didactic vacant, pe perioadă determinată, în anul universitar 2016 – 2017, în cadrul 

Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 
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Hotărârea nr.  37 /27 iulie 2016 cu privire la aprobarea Notei de fundamentare nr. 6064/ 

06.05.2016 întocmită de Direcția Generală Administrativă – Serviciul Tehnic Investiții pentru 

Reabilitare și transformare internat școlar în Cămin studențesc nr. 6. 
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