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A XIV-a ediţie a Conferinţei 

Internaţionale de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Suceava - 

Cernăuți 

 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a organizat, în parteneriat cu 

organizaţia nonguvernamenta-

lă Learning for Life Society și 

Universitatea Națională Yuriy 

Fedkovych Cernăuți, Ucraina, 

cu participarea Academiei Pe-

dagogilor din România, cea 

de-a XIV-a ediţie a Confe-

rinţei Internaţionale de Ştiinţe 

ale Educaţiei – la Suceava și 

Cernăuți. Conferinţa a propus 

un cadru de comunicare 

privind experiențele acade-

mice în scopul dezvoltării pro-

fesionale şi al cooperării 

interuniversitare din spaţiul 

educaţional european. În edi-

ţia din 2016 au fost prezentate 

aproximativ 100 de lucrări 

ştiinţifice reunite în şase sec-

ţiuni care abordează proble-

matici specifice educaţiei din 

societatea contemporană, pre-

cum psihologia educației și 

consiliere educațională, meto-

dologia ariilor curriculare, 

pluralism educațional în socie-

tatea cunoașterii, multimedia, 

e-learning și software în edu-

cație. Conferinţa a propus un 

cadru lărgit de discuţii şi 

dezbateri, tema educaţiei adu-

când împreună, la Suceava, 

alături de universitari români 

şi cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar 

românesc, specialişti din dife-

rite zone ale lumii (Ucraina, 

Republica Moldova, Turcia, 

Polonia), demonstrând că 

educaţia este o problematică 

actuală şi de interes pentru 

orice popor. Secţiunile și 

workshop-urile propuse s-au 

adresat tuturor practicienilor 

(institutori, consilieri şcolari, 

profesori, cercetători, forma-

tori) din învăţământul preuni-

versitar şi universitar care 

doresc să contribuie la creş-

terea calităţii în educaţie prin 

implicarea în câmpul cerce-

tării și reflecției pentru opti-

mizare și dezvoltare. Această 

conferinţă a reunit rezultate 

ale cercetărilor din ţările UE şi 

non-UE, oferind oportunitatea 

iniţierii de noi proiecte în 

domeniul ştiinţelor educaţiei, 

arătând că educația este cea 

care unește și construiește 

punți de comunicare. 

 

 www.usv.ro/icsed 

   

Concurs Național Studen-

țesc „Educația în mileniul 

III”  

 

În cadrul celei de a XIV-a 

ediții a Conferinței Internațio-

nale de Științe ale Educației - 

ICSED 2016, Departamentul 

de Științe ale Educației al Fa-

cultății de Științe ale Educației 

din Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a organizat 

Concursul Național Studen-

țesc „Educația in mileniul III”, 

ediția a 3-a. În acest context, 

studenții de la programele din 

domeniul științelor educației 

de la universități din țară au 

prezentat studii și cercetări 

realizate în scopul extinderii 

cunoașterii și reflecției asupra 

domeniului. Pentru ediția din 

acest an s-au înscris în 

competiție aproximativ 90 de 

studenți de la programe de 

licență și masterat din cadrul 

USV și de la alte universități 

din țară: Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iași, Universitatea „Du-

nărea de Jos” Galați, Univer-

sitatea „Valahia” Târgoviște, 

Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești, Universitatea „Tran-

silvania” din Brașov, Univer-

sitatea din Oradea, Universita-

tea de Stat din Pitești. Partici-

parea în număr mare a stu-

denților arată preocuparea lor 

față de cercetarea și dez-

voltarea domeniului educației, 

precum și nevoia creării unei 

comunități științifice chiar la 

nivelul celor înscriși în pro-

grame de formare inițială. Lu-

crările  au abordat tematici di-

verse ce se înscriu în aria cu-

noașterii personalității elevi-

lor, experimentarea metodolo-

giilor aferente învățării școla-

re, tratarea problematicilor 

speciale cu care se confruntă 

lumea școlii. Evaluarea lucră-

rilor s-a realizat de către un 

juriu format din cadre 

didactice universitare și a 

urmărit relevanța conținutului 

științific pentru tema concur-

sului, corectitudinea utilizării 

metodelor de studiu, calitatea 

prezentării verbale, relevanța 

şi claritatea prezentării pe 

suport tehnic sau alt suport, 

coerență științifică, discuția şi 

validitatea concluziilor. Ediția 

2016 a concursului s-a bucurat 

de sprijinul Ministerului Edu-

cației Naționale și Cercetării 

Științifice, care a acordat un 

buget de 11.000 lei pentru fi-

nanțarea cheltuielilor de trans-

port, cazare și masă pentru stu-

denții participanți. De ase-

menea, premiile (în cărți și 

bani) au fost acordate din 

sponsorizări din partea ca-

drelor didactice (prof. Ștefan 

Agrigoroaei, Universitatea 

Catolică Louvain, asociat al 

USV) și a unei firme locale 

care promovează valorile edu-

cației. Competiția academică 

adresată studenților a repre-

zentat o oportunitate de inter-

cunoaștere a intereselor de 

Evenimente  

11-13 Mai 2016 

 

11-13 Mai 2016 

 

http://www.usv.ro/icsed
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studiu și cercetare la nivelul 

studenților, de dezvoltare a 

unei comunități studențești în 

domeniul științelor educației 

și de întărire a relațiilor de 

cooperare interuniversitară. 

Ediţia a II-a a Colocviului 

Internaţional Calitate în 

învăţământul superior.  

Transdisciplinaritate în sis-

temele educaţionale uni-

versitare 

 

A doua ediţie a Colocviului 

Internaţional Calitate în 

învăţământul superior. Trans-

disciplinaritate în sistemele 

educaţionale universitare/ 

Qualité dans l’enseignement 

supérieur. Transdiciplinarité 

dans les systèmes éduca-

tionnels universitaires a reunit 

cadre didactice din învă-

ţământul universitar, cerce-

tători, doctoranzi care doresc 

să reliefeze, prin prisma 

experienţei şi a cercetărilor 

lor, aspecte legate de un 

subiect generos, de actualitate, 

care continuă să genereze 

numeroase interogaţii, opinii 

nu o dată contradictorii, în 

spaţiul european şi extra-

european. Fiecare instituţie de 

învăţământ superior are pro-

pria personalitate, individua-

litate şi amprentă culturală 

specifică / amprente culturale 

specifice. Calitatea şi des-

chiderea către transdisciplina-

ritate constituie particularităţi 

specifice atât pentru asigu-

rarea unui management per-

formant în spaţiul academic, 

pentru atingerea obiectivelor 

propuse, cât şi pentru crearea 

unui orizont competiţional al 

perspectivelor pentru profe-

sori, cercetători, doctoranzi, 

pentru toţi cei care reprezintă 

vechea şi noua generaţie. 

Ediţia a II-a a colocviului a 

fost dedicată dezbaterilor le-

gate de specificul calităţii în 

instituţii de învăţământ din 

spaţiul european şi marocan, 

fiecare cu propria valenţă 

identitară şi culturală şi pro-

pune următoarele secţiuni / 

axe de cercetare: Evaluarea 

din perspectiva principiilor 

transdisciplinarităţii; Comu-

nicarea (ştiinţifică, didactică, 

culturală etc.) inter şi trans-

disciplinară; Programarea di-

dactică din perspectiva trans şi 

interdisciplinarităţii; Rolul in-

ter şi transdisciplinarităţii în 

realizarea proiectelor de cer-

cetare. 

 

Lansare de carte 

 

În Sala de lectură a Bibliotecii 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a avut loc 

lansarea cărţii „Puntea de 

litere”, de Habib Mazini (tra-

ducere de Cătălina Iuliana 

Pînzaru şi Adel Fartakh), cu 

ilustraţii realizate de artista 

plastică suceveană Ana-Maria 

Ovadiuc AMO, preşedinta 

Asociaţiei de Artă „Nicolae 

Tonitza (TAG - Tonitza Art 

Group). În deschiderea eve-

nimentului au luat cuvântul 

conf. univ. dr. Claudia Costin 

(USV) şi Viorel Varvaroi, 

managerul Centrului Cultural 

Bucovina, precum și alți 

invitați. Evenimentul se cir-

cumscrie celei de-a II-a ediţii 

a Colocviului internaţional 

„Calitate în învăţământul 

superior. Transdisciplinaritate 

în sistemele educaţionale 

universitare”.  

 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei reprezentată la 

Saptămâna Internaţională a 

profesorilor și a studenților  

organizată de Universitatea 

din Riga 

 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei din cadrul USV a 

participat la Conferinţa in-

ternaţională pentru profesori şi 

studenţi pe tema cercetării din 

domeniul ştiinţelor educaţiei 

(“7th International week of 

Professors” cu titlul Interna-

ționalizare și Identități şi 15th 

International Students Re-

search Conference”). Mani-

festările au fost organizate de 

Facultatea de Ştiinţe ale Edu-

caţiei din cadrul Universităţii 

Latvia din Riga, fiind prezente 

echipe de profesori şi studenţi 

de la universităţi din peste 10 

ţări europene, care au expus, 

în sesiunile de comunicări, re-

zultatele cercetărilor din do-

meniul educaţional. Conferin-

ţa a prilejuit sesiuni de pre-

zentare a universităţilor pre-

cum şi identificarea posibi-

lităţilor de internaţionalizare a 

acestora în contextul noului 

program Erasmus+. USV, 

singura universitate din Ro-

mânia prezentă la această ma-

nifestare, a fost reprezentată 

de conf. univ. dr. Otilia Clipa 

și două studente de la pro-

gramul de masterat Consiliere 

Școlară și Educație Emoțio-

nală din cadrul Facultății de 

Științe ale Educației. Au fost 

12-14 Mai 2016 

 

12 Mai 2016 

 

16-20 Mai 2016 
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prezentate oportunităţile de in-

ternaţionalizare prin con-

tractele Erasmus (aflate în 

derulare sau în curs de dez-

voltare) şi prin implementarea 

proiectelor europene în par-

teneriat cu alte universităţi. 

Participarea la Săptămâna 

internaţională a profesorilor 

s-a concretizat în dezvoltarea 

acordurilor existente și 

semnarea de noi acorduri de 

cooperare europeană prin 

programul Erasmus+ şi 

deschiderea posibilităţilor de 

comunicare pentru studenţii 

Facultăţii de Ştiinţe ale Edu-

caţiei. Studentele, masterande 

ale Facultăţii de Ştiinţe ale 

Educaţiei prezente la această 

conferinţă internaţională (Da-

niela Cârstiuc și Simona Ne-

gură – anul I) au propus lucrări 

de cercetare apreciate ca fiind 

foarte bine proiectate, reali-

zate şi prezentate, temele dez-

voltate suscitând un mare in-

teres din partea experţilor şi a 

studenţilor din acest domeniu. 

Toate articolele prezentate din 

partea USV au fost selectate 

pentru a fi publicate în vo-

lumul manifestării interna-

ţionale şi au fost menţionate ca 

puncte de referinţă în 

desfăşurarea conferinţei. 

Evenimentul internațional a 

avut un impact pozitiv în 

rândul studenţilor Facultăţii de 

Ştiinţe ale Educaţiei, care au 

luat contact cu cele mai 

actuale teme de cercetare 

europene. Mai mult decât atât, 

participarea la această con-

ferinţă a permis inițierea unor 

discuții privind realizarea unor 

parteneriate între studenţii 

Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și studenţii 

din universitățile europene 

privind oferta educațională şi 

de cercetare din domeniu. 

 

Concurs Internaţional 

Studenţesc de Calculatoare 

„HARD & SOFT” 

ediţia a XXIII-a 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat Concursul Inter-

naţional Studenţesc de Calcu-

latoare HARD & SOFT, aflat 

la a 23-a ediţie. Hard&Soft 

este un concurs adresat 

studenților seniori din dome-

niile calculatoarelor, electro-

nicii şi automaticii, care își 

propune să testeze compe-

tențele tehnice hardware și 

software și de relaționare so-

cială ale viitorilor ingineri. Pe 

parcursul a 5 zile, echipe for-

mate din câte 4 studenți vor 

încerca să rezolve sarcini cu 

un grad ridicat de comple-

xitate. O asemenea reușită 

solicită cunoștințe avansate 

din domeniile știința calcu-

latoarelor, inginerie elec-

tronică și automatizări, refe-

ritoare la proiectarea siste-

melor electronice, interfaţare, 

programare, utilizarea medi-

ilor de dezvoltare software și 

hardware, testare și docu-

mentare și nu numai. Con-

cursul a debutat în anul 1994 

cu sprijinul profesorului John 

Milner de la City University 

din Londra, în calitate de 

președinte al juriului pentru 

primele 9 ediții ale concur-

sului. Începând cu anul 2003 

coordonarea activității de 

jurizare a fost asigurată de 

profesorul Timothy Hall de la 

Universitatea din Limerick, 

Irlanda. Concursul Hard&Soft 

a devenit o competiție in-

ternațională de prestigiu, ocu-

pând un loc privilegiat în 

programele manifestărilor stu-

dențești. De-a lungul timpului, 

echipe din principalele centre 

universitare din România, din 

diverse universități partenere 

din Europa (numărul par-

ticipanților ridicându-se până 

astăzi la aproape 3000 de 

studenți) s-au confruntat la 

Suceava cu provocări tehnice 

spectaculoase. La ediția 2016 

a concursului s-au înscris 15 

echipaje: 10 echipaje din țară 

(Cluj-Napoca și Oradea cu 

câte un echipaj, București, 

Timișoara, Iași și Suceava cu 

câte două echipaje) şi 5 

16-21 Mai 2016 
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echipaje din străinătate (Cer-

năuţi și Vinița - Ucraina, 

Chişinău – Republica Moldo-

va, Novi Sad – Republica Ser-

bia, și Ilmenau – Germania). 

La ediția din acest an, juriul 

concursului a fost format din 

Timothy Hall, Universitatea 

din Limerick, Irlanda – pre-

ședinte, Ciaran MacNamee de 

la aceeași universitate, Sorin 

Bulceag și Stephan Pfenninger 

de la ServiceXpert GmbH 

Munchen - Germania, Jean 

Michel Duthilleul, Universite 

Lille 1 – France, în calitate de 

membri. Concursul a bene-

ficiat de sprijinul Ministerului 

Educației Naționale și Cerce-

tării Științifice, al Consiliului 

Judeţean Suceava, al Primăriei 

Suceava şi al Consiliului Lo-

cal Suceava, precum şi al unor 

firme care se implică în 

sprijinirea, încurajarea și afir-

marea tinerelor valori prin 

competiție. Prezentarea sis-

temelor realizate de echipele 

competitoare ca răspuns la 

tema-proiect propusă de juriu 

– un adevărat spectacol al unor 

aplicații puse în funcțiune,  a 

avut loc pe data de 20 mai 

2016.  Premiul I a fost câștigat 

în acest an de echipajul 

Universității Naționale Yuriy 

Fedkovici din Cernăuți, Ucra-

ina.    

 

Festivalul Zilele și Nopțile 

Studențești, Ediția a VI-a  

 

Asociația Studenților din 

Universitatea Suceava 

(ASUS), în parteneriat cu 

Casa de Cultură a Studenților 

din USV a organizat cea de-a 

VI-a ediție a Festivalului 

„Zilele și Nopțile Studențești” 

(ZNSt-USV). Proiectul 

studenților USV a luat 

amploare de la o ediție la alta, 

fiind creat cu scopul de a 

implica toti participanții, atât 

studenți, cât și viitori studenâi, 

într-o serie de activitati recre-

ative care să le ofere acestora 

ocazia de a experimenta viata 

studențeasca la nivel informal. 

ZNSt USV 2016 a însemnat 

două săptămâni cu activități 

pentru toate gusturile - 

Divertisment, Sănătate și 

Mediu, Cultural-Educațional, 

Sport și Treasure Hunt. 

Concertele, spectacolele, 

competițiile sportive, serile de 

teatru sau dezbaterile sunt 

doar câteva din activitățile 

organizate în toată aceasta 

perioada.  

 

Festivalului Literar Inter-

național Româno-German 

„Lectora”, Ediția a VI-a  

 

Manifestarea, organizată de 

Consiliul Județean Suceava, 

Muzeul Bucovinei, Forul 

Democrat al Germanilor din 

Bucovina, USV și Ordinul 

Arhitecților din România, s-a 

deschis în Sala de conferințe a 

Muzeului de Istorie Suceava. 

Poetul Doru Mihai Mateiciuc 

şi-a lansat volumele „Iluizia” 

(în limba română) şi „Iluisia” 

(varianta în limba engleză), 

prezentate de prof. univ. dr. 

Constantin Dram, critic literar, 

şi de prof. univ. dr. Florin 

Cîntic, istoric al culturii. 

Poetul Robert Gabriel Elekes 

din Braşov a susţinut un recital 

de versuri. Robert G. Elekes a 

citit din volumul „Aici îmi iau 

dinţii-n spinare”, volum care a 

primit Premiul Opus Primum 

în acest an, la Festivalul 

„Mihai Eminescu” de la 

Botoşani. Au recitat din 

creaţiile lor poeţii suceveni 

Carmen Veronica Steiciuc, 

Alexandru Ovidiu Vintilă, 

Viorica Petrovici, L.D. 

Clement, Mihaela Grădinaru, 

Vasile Tudor. De la început la 

sfârşit, numeroase reprize 

instrumentale au fost susţinute 

de bandul „Friedrich 

Schwartz” din Suceava. 

Proiectul  susține scena lite-

rară locală  și întărește inte-

resul tinerilor pentru  limba 

germană și cultură în 

Bucovina.

   

16-21 Mai 2016 

 

17-19 Mai 2016 
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Studenți USV premiați la 

Olimpiada de Mecatronică 

 

A VIII-a ediție a manifestării 

naționale „Zilele Educației 

Mecatronice”, organizată la 

Facultatea de Mecanică de la 

Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, 

denumită și Olimpiada de 

Mecatronică, a avut un 

caracter jubiliar - 25 de ani de 

la inițierea specializării 

Mecatronică în învățământul 

superior din România la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) în 

anul 1991. Echipa Facultății 

de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management 

din cadrul Universităţii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a participat la acest eveniment 

cu un grup format din 10 

studenți. La secțiunea Sisteme 

mecatronice (echipamente cu 

automate programabile) stu-

denții Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava au obținut 

cel mai bun rezultat, ocupând 

primele locuri. Echipa a fost 

constituită din studenții anului 

3 la specializarea 

Mecatronică: Picus Claudiu – 

Marian, Titiene Ioan, Moroşan 

Daniel. La această secțiune 

echipamentele, jurizarea și 

premiile au fost asigurate de 

firmele FESTO și DELPHI, 

alături de reprezentanții 

universităților participante la 

competiție. La secțiunea 

Realizări tehnice studențești în 

domeniul mecatronicii, echipa 

formată din studenții USV 

Sîrbu Dan și Paviliuc Daniel a 

ocupat locul al doilea, după 

evaluarea celor 19 proiecte 

prezentate de participanți din 

mai multe centre universitare. 

Proiectul studenților USV, 

intitulat Robot mobil cu braț, a 

fost realizat sub coordonarea 

prof. univ. dr. ing. Romeo 

Ionescu. Echipa formată din 

studenții Butacu G. Ionuţ și 

Miron Ioan a obținut mențiune 

pentru proiectul intitulat  

Imprimanta 3D, coordonat de 

prof. univ. dr. ing. Mihai Ioan. 

La concursul Roboți mobili, 

care a fost alcătuit din două 

probe, de viteză și obstacole, 

studenții USV Iacob–Hlihor 

Daniel și Tumurug Pavel – 

Daniel au obținut mențiune, 

după un parcurs extrem de 

palpitant cu roboți mobili 

ingenioși. Echipa de studenți 

ai Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost 

coordonată de cadre didactice 

ale Facultății de Inginerie Me-

canică, Mecatronică și Ma-

nagement: prof. univ. dr. ing. 

Romeo Ionescu, prof. univ. dr. 

ing. Mihai Ioan, șef de lucrări 

dr. ing. Cornel Suciu și șef de 

lucrări dr. ing. Ionuț Romînu. 

Sponsorii evenimentului  - 

firmele FESTO SRL Ro-

mânia, DELPHI și CON-

TINENTAL -  au asigurat juri-

zarea concursului alături de 

reprezentați ai universităților 

participante și au oferit premii 

câștigătorilor. 

 

 

Conferința Internațională 

DEVELOPMENT AND 

APPLICATION SYSTEMS  

Suceava, ediţia a XIII-a 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat a XIII-a ediție a 

Conferinței Internaționale 

Development and Application 

Systems. Începând cu anul 

1992, conferința s-a desfășurat 

bianual, fiecare ediție bucu-

rându-se de un real succes, 

dovedit în mod constant de 

interesul tot mai mare al 

specialiștilor din domeniu 

pentru tematicile propuse. Pu-

blicarea celor mai bune lucrări 

susținute în cadrul conferinței 

în revista „Advances in 

Electrical and Computer 

Engineering” (AECE) a con-

tribuit, de asemenea, la con-

sacrarea internațională a eve-

nimentului. În România, re-

vista științifică AECE repre-

zintă prima publicație în do-

meniu care a fost indexată în 

Science Citation Index Ex-

panded și a fost cotată 

în Journal Citation Reports/ 

Science Edition de Thomson 

Reuters (cunoscută sub acro-

nimul ISI), devenind treptat un 

reper important pentru comu-

nitatea academică interna-

țională. Evenimentul din acest 

an s-a remarcat printr-o parti-

cipare internațională de ex-

cepție. Comunitatea academi-

că suceveană a avut printre 

oaspeți nume sonore din do-

meniul științific, precum pro-

fesorii universitari: Nathan Ida 

(Departamentul de Inginerie 

Electrică și Calculatoare, Uni-

versitatea din Akron, USA), 

Jorge Dias (Department of 

Electrical and Computer 

Engineering, University of 

Coimbra, Portugal), Frank 

Berger (Department of Elec-

trical Aparatus, Technology 

University of Ilmenau, Ger-

many), Marcian Cîrstea 

(Department of Computer and 

Technology, Anglia Ruskin 

University, Cambridge, UK), 

Bulent Ertan (Department of 

Electrical and Electronic 

Engineering, Middle East 

Technical University, Tur-

key). Începând cu ediția din 

17-19 Mai 2016 

 

19-21 Mai 2016 
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2014, conferința se desfășoară 

sub egida IEEE, acest tip de 

indexare oferind posibilitatea 

cercetătorilor de a-şi pune în 

valoare rezultatele cercetărilor 

întreprinse prin apariția lucră-

rilor în prestigioasa bază de 

date IEEE Xplore, lucrările 

fiind incluse și în baza de date 

ISI. Pentru cele patru secțiuni 

de dezbateri (Sisteme, Procese 

de control și Automatizări; 

Rețele de comunicații și 

calculatoare; Electronică și 

Inginerie asistată de calcu-

lator; Inginerie software 

și Tehnologii informaționale) 

au fost selectate 59 de lucrări, 

rata de acceptare fiind de 60%. 

  

www.dasconference.ro  

 

Nume distinse din mediul 

academic și al prelucrării 

lemnului din Europa au 

conferențiat la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost 

gazda unui eveniment de talie 

internațională pe tema silvi-

culturii moderne sustenabile și 

a prelucrării lemnului. Invi-

tații speciali au fost profesorii 

universitari Karl Stampfer și 

Alfred Teischinger de la 

Universitatea de Resurse Na-

turale și Științele Vieții din 

Viena (Austria), care au expus 

în fața studenților universității 

sucevene perspective de 

ultimă oră privind recoltarea și 

prelucrarea lemnului, iar 

Gerald Schweighofer, CEO al 

Holzindustrie Schweighofer, a 

prezentat Grupul Schweig-

hofer, o companie de referință 

în acest domeniu. În expu-

nerea sa, prof. univ. dr. Alfred 

Teischinger a afirmat: „Cea 

mai mare parte a industriei 

primare de prelucrare a 

lemnului, precum tăierea și 

rindeluirea lemnului, fabri-

carea panourilor din lemn și 

fabricarea celulozei, se supun 

principiului economic al eco-

nomiei de scară. Fabricile 

mari produc la un cost mic pe 

unitate. Acest lucru este însă 

limitat de disponibilitatea ma-

teriei prime și de o rază de 

alocare viabilă din punct de 

vedere economic. În plus, față 

de aceasta, în viitor, va fi 

posibilă existența unei 

industrii de tăiere și rindeluire 

la scară mică destinată 

produselor speciale și de 

nișă”. 

„Silvicultura modernă și sus-

tenabilă poate fi asigurată de 

o infrastructură adecvată. O 

piatră de temelie a acesteia o 

reprezintă dezvoltarea drumu-

rilor forestiere. Aceasta este 

singura modalitate de a 

implementa tehnologii fores-

tiere inovative și sisteme 

eficiente de exploatare a 

lemnului care pot permite o 

gospodărire durabilă a pădu-

rilor din punct de vedere 

economic, ecologic și social”, 

a subliniat în prezentarea sa, 

prof. univ. dr. Karl Stampfer. 

La rândul său, Gerald 

Schweighofer, CEO al 

Holzindustrie Schweighofer a 

punctat importanța activității 

desfășurate de companie la 

nivel național: „Produsele 

noastre fabricate în România 

sunt exportate în peste 70 de 

țări din întreaga lume. «Made 

in Romania» reprezintă deviza 

pentru calitatea superioară 

din industria lemnului. Nu 

doar angajații Holzindustrie 

Schweighofer, ci toți românii 

pot fi mândri de acest lucru”. 

După susținerea expunerilor, 

invitații au răspuns cu profe-

sionalism întrebărilor adresate 

de către studenții USV, în 

cadrul unui dialog deschis. La 

finalul conferinței, membrii 

delegației din Austria s-au 

arătat încântați de potențialul 

de care dispune USV în 

domeniul pregătirii specialiș-

tilor și de profesionalismul 

viitorilor absolvenți în dome-

niul silvic. Evenimentul din 19 

mai a reprezentat prima vizită 

a specialiștilor din Austria la 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava.  

19 Mai 2016 

 

http://www.dasconference.ro/
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Rezultatele studenților USV 

la Campionatul Naţional 

Universitar de Atletism 

 

La Pitești s-a desfășurat 

Campionatul Naţional Univer-

sitar de Atletism, acțiune 

sportivă organizată în partene-

riat de Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științi-

fice, Federația Sportului Șco-

lar și Universitar, Univer-

sitatea din Pitești,  Federația 

Română de Atletism, Direcția 

Județeană de Tineret și Sport 

Argeș. Au participat 140 

studenți și profesori, reprezen-

tând 25 de universități. Atleții 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava s-au întors cu 

trei medalii de la acest cam-

pionat. Studentul Andrei Ga-

fița a devenit campion na-

țional la proba de 10.000 de 

metri marș, iar atleta Lenuța 

Burueană a obținut două me-

dalii, una de aur în proba de 

aruncare a greutății și una de 

argint în proba de aruncare a 

discului. Din delegație a mai 

făcut parte și studenta Sân-

ziana Mandiuc, care a terminat 

pe locul IV în proba de 5.000 

de metri marș. USV s-a clasat 

pe locul 9 cu cele două medalii 

de aur și o medalie de argint.   

 

Examen internațional de 

limba chineză  

 

În cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava  s-a 

desfășurat primul examen 

HSK de testare a cunoştinţelor 

de limba chineză. La testare au 

participat 51 de studenți din 

Suceava și 3 studenți din Iași, 

primii fiind cursanți ai Clu-

bului de Studii Asiatice din 

cadrul USV, sub îndrumarea 

profesoarei Pan Yuyan din 

China. Examenul s-a desfă-

şurat pe trei niveluri, 1, 2 şi 3, 

în trei săli diferite puse la 

dispoziţie de USV, cu pro-

fesori chinezi veniţi special la 

Suceava pentru acest examen. 

Este vorba de decanul Song 

Shaofeng, director al Insti-

tutului Confucius de la Uni-

versitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, şi profesoara Yuqin 

Wang, de la Clasa Confucius 

din Universitatea „Ovidius” 

Constanţa. „Acest examen a 

fost posibil datorită efortului 

depus pe parcursul celor trei 

ani de către lectorul voluntar 

Pan Yuyan, care a reuşit să 

însămânţeze o dragoste pentru 

limba chineză unui număr de 

peste 170 de cursanţi de 

diferite vârste, de la 10 ani 

până la 67 de ani. Aceştia au 

descoperit importanţa învăţă-

rii unei limbi care începe să 

devină de circulaţie mondială 

precum şi avantajele pe care le 

au cei ce o cunosc”, a 

menţionat conf. univ. dr. 

Alexandru Nedelea, iniţiatorul 

Clubului de Studii Asiatice 

din cadrul USV.  

 

Turneu Fabulinus în 

localitățile românești din 

Ucraina 

 

Trupa de teatru studențesc 

Fabulinus a USV a desfășurat 

un turneu de promovare în 

localitățile românești din 

Ucraina, acțiunea fiind 

organizată în cadrul proiectu-

lui „Talent și creație prin tea-

tru în spațiul românesc din 

afara granițelor”. Proiectul es-

te realizat cu sprijinul Casei de 

Cultură a Studenților și în par-

teneriat cu Societatea pentru 

Cultură Românească „Mihai 

Eminescu” din Cernăuți.    

„Experiența noastră din tur-

neul organizat în 2013 în 

Ucraina și Republica Moldova 

ne-a făcut să ne dorim să du-

cem și spectacolul Harap-Alb 

în interiorul comunităților 

românești din Ucraina. „Am 

fost primiți data trecută cu 

aplauze, zâmbete și chiar 

20-22 Mai 2016 

 

21 Mai 2016 

 

23-27 Mai 2016 
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lacrimi de bucurie. Etnicii 

români de peste graniță merită 

susținuți în tot ceea ce fac și ne 

dorim ca aceștia să își mențină 

interesul pentru cultura națio-

nală și limba maternă.Vrem să 

organizăm de această dată și o 

strângere de cărți pentru bi-

bliotecile din localitățile unde 

vom merge și ne dorim ca pu-

blicul să se simtă bine la 

spectacolele pe care le vom 

da”, a precizat Mihai Cernea-

nu, coordonatorul proiectului. 

Spectacolele au fost organiza-

te în Cernăuți, Herța, Horbo-

va, Iordănești și alte localități 

cu etnici români. Piesa Harap-

Alb (după Ion Creangă) este o 

adaptare după un basm 

celebru într-o montare 

modernă și cu o audiență 

pentru toate vârstele. Prin 

această adaptare a regizorului 

Ioan Crețescu s-a încercat 

îmbinarea noului cu vechiul, 

urmărind ideea conceptului 

„texte vechi în haine noi”. 

Din distribuție fac parte Mihai 

Cerneanu, Ana Gubca, Artiom 

Ceban, Luminița Andruh, 

Carolina Neagu, Codruț 

Brînzei, Cerasela Ciobanu, 

Artiom Creț, Lilian Nistor, 

Andrei Traian, Diana Andrieș 

și Oana Clim.  

 

Conferinţa Naţională de 

Educaţie (CNEFSE-USV), 

ediţia a V – a 

 

Scopul Conferinţei Naţionale 

de Educaţie, cu tema Noi 

abordări în educaţie. Inovaţie 

şi creativitate în domeniul 

didacticii, a fost de a încuraja 

cercetarea ştiinţifică şi de a 

susţine schimbul de bune 

practici, luând în considerare 

domenii interdisciplinare 

abordate din perspectivă 

educaţională. Au participat 

cadre didactice din învă-

ţământul universitar şi preuni-

versitar, cercetători, studenţi, 

persoane interesate de dome-

niul educaţional. Astfel, lu-

crările înscrise în cadrul 

acestei conferinţe au provenit 

din învăţământul universitar şi 

preuniversitar din zone pre-

cum Suceava, Botoşani, Cluj, 

Galaţi, Iaşi, Piatra Neamţ, 

Târgovişte, Chişinău (Repu-

blica Moldova). Coordonator 

principal al evenimentului a 

fost lector univ. dr. Marius 

Costel Eşi, Departamentul de 

Specialitate cu Profil Psihope-

dagogic (DSPP), Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei, din 

cadrul Universităţii ,,Ştefan 

cel Mare” din Suceava. 

Conferinţa a fost deschisă cu 

un cuvânt-înainte susținut 

de conf. univ. dr. Maxim Ioan, 

directorul DSPP. Evenimentul 

a continuat cu o prelegere 

despre Educaţia juridică pen-

tru tânăra generaţie, susținută 

de domnul Cristi Danileţ, 

judecător, membru al Consi-

liului Superior al Magistra-

turii. Lucrările s-au desfăşurat 

pe trei secţiuni: Studii, cerce-

tări şi cazuistică în ştiinţele 

educaţiei; Provocări şi impli-

caţii didactice în sistemul 

educaţional; Didactici aplica-

te. Organizatorii evenimen-

tului au oferit premii: Premiul 

Comenius– Educaţia – şansa 

spre un viitor de succes. 

Sistemul educaţional finlan-

dez, Irimca Nadejda şi Bulgac 

Mihaela, Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Administraţie Publică, 

specializarea Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune/ mo-

dulul psihopedagogic, anul II. 

Premiul Pestalozzi - Manualul 

şcolar: mijloc sau instrument 

didactic. Abordare epistemo-

logică -  Ivan Roxana Mihaela, 

Universitatea ,,Ştefan cel 

Mare”, specializarea Drept, 

modulul psihopedagogic, 

nivel I, zi. Conceptul de 

„contract didactic” - Toma 

Elena Mădălina, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, 

specializarea Drept, anul III. 

modulul psihopedagogic. 

Premiul Ştefan Bârsănescu – 

Dimensiunea de gen în pro-

gramele de literatură pentru 

liceu din România şi Franţa - 

Nicoleta Zambalic (Foltea) 

(studentă), Universitatea „Ște-

fan cel Mare” Suceava, Facul-

tatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

masterat Comunicare didac-

tică, anul 2. Lucrările con-

ferinţei acceptate spre publi-

care vor apărea, ca în fiecare 

an, într-un volum colectiv, în 

cadrul unei edituri re-

cunoscute acreditate CNCSIS. 

 

 

 

 

 

 

23 Mai 2016 
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Târg de carte, ediția a III-a 

 

Biblioteca Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat a III-a ediţie a 

Târgului de carte. Au par-

ticipat editurile/ librăriile Tri-

tonic, Matrix, Junimea, Lu-

men, Tipo Moldova, Căr-

tureşti, Sedcomlibris.Târgul a 

inclus lansări de carte şi 

omagieri ale personalităţilor 

locale. Astfel, joi, 26 mai, ora 

16.00, în sala de lectură 

„Mihail Iordache”, corp A, a 

avut loc omagierea scriitorului 

Nicolae Cârlan, în prezenţa 

cadrelor didactice ale USV, 

printre care s-au numărat 

Mircea A. Diaconu, Rodica 

Nagy, Iulia Murariu, Mihai 

Iacobescu. Manifestarea se 

înscrie în seria de activităţi 

„Omul şi cartea”, organizate 

periodic de Biblioteca USV. 

Editura Junimea a organizat 

vineri, 27 mai, la ora 12.00, în 

sala de lectură „Mihail Ior-

dache”, corp A, o întâlnire 

intitulată „Amiaza cărţilor ju-

nimiste”, unde au participat 

invitaţi, prieteni şi colabora-

tori ai editurii, ocazie cu care 

au fost prezentate cărţile 

semnate de Tucu Moroşanu, 

Ion Paranici, Ioan Popoiu şi 

Emanoil Rei și lansarea 

ultimelor numere din revista 

SCRIPTOR. Au prezentat 

Liviu Papuc şi Lucian Vasiliu 

de la Editura Junimea din Iaşi, 

iar amfitrionul întâlnirii a fost 

prof. univ. dr. Mircea A. 

Diaconu, prorector USV.  

 

Film premiat la Cannes 

proiectat la USV 

 

În parteneriat cu Radio AS, 

USV  a organizat proiectia 

filmului „Bacalaureat”, regi-

zat de Cristian Mungiu.  

Regizorul a fost prezent la 

Suceava însoțit de actorii Lia 

Bugnar și Vlad Ivanov. Astfel 

de proiecţii au mai avut loc 

doar în alte cinci oraşe din 

ţară: Botoşani, Timişoara, 

Cluj, Piatra Neamţ şi Iaşi. 

Regizorul Cristian Mungiu a 

fost distins cu premiul pentru 

regie ex aequo pentru filmul 

„Bacalaureat” la Festivalul 

Internațional de Film de la 

Cannes în acest an. Pentru 

Cristian Mungiu este al treilea 

trofeu la Cannes. În 2007 a 

câștigat prestigiosul Palme 

D'Or, pentru „4 luni, 3 

săptămâni, 2 zile”, iar în 2012 

a primit premiul pentru 

scenariu cu filmul „După 

dealuri”. 

 

Facultatea de Silvicultură, a 

primit şase noi echipamente 

de ultimă generație 

 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” a reușit să atragă 

sprijinul unuia dintre cei mai 

importanţi agenţi economici 

din județul Suceava, 

Holzindustrie Schweighofer 

SRL. În cadrul acestui 

parteneriat, compania a oferit 

Facultăţii de Silvicultură, sub 

formă de sponsorizare, şase 

noi echipamente pentru 

Laboratorul de Biometrie 

Forestieră, în valoare de peste 

31.000 Euro fără TVA. 

Sponsorizarea acordată de 

Holzindustrie Schweighofer 

este o contribuţie valoroasă la 

baza materială pe care 

Facultatea de Silvicultură o 

pune la dispoziţia studenţilor 

săi şi va permite desfăşurarea 

unor proiecte importante de 

cercetare. Astfel, Holzin-

dustrie Schweighofer a oferit 

un echipament care permite 

determinarea defectelor inte-

rioare ale lemnului ─ AR-

BOTOM® 3-D Pack 

26-27 Mai 2016 

 

26 Mai 2016 

 

27 Mai 2016 
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RINNTECH; un sistem infor-

matic necesar pentru măsu-

rătorile din teren – FieldMap; 

un tub generator de raze X, 

care facilitează măsurători 

performante ale densităţii lem-

nului, dar şi aparatură speci-

fică precum două burghie 

Pressler, un ferăstrău cu bandă 

HolzMann HBS 400 şi un 

hipsomentru de ultimă gene-

raţie ─ Vertex VL5. În cadrul 

Laboratorului de Biometrie 

Forestieră, o preocupare cons-

tantă o reprezintă folosirea 

tuturor modalităților de eva-

luare a componentelor biome-

trice ale arborilor și arbore-

telor, a celor mai importante 

metode de cuantificare a mo-

dului de organizare și func-

ționare a ecosistemelor fores-

tiere: Facem în permanenţă 

demersuri pentru a oferi 

studenţilor noştri accesul la 

resurse educaţionale de ulti-

mă generaţie şi, prin activi-

tatea desfăşurată, ne dorim să 

realizăm cercetări ample şi de 

impact în domeniul silvi-

culturii. De aceea, apreciem 

în mod deosebit implicarea 

Holzindustrie Schweighofer şi 

sprijinul important acordat în 

dotarea Laboratorului de Bio-

metrie Forestieră cu echipa-

mente moderne. Această spon-

sorizare va constitui, cu sigu-

ranţă, un punct de interes 

pentru generaţiile actuale şi 

viitoare de studenţi ai Fa-

cultăţii de Silvicultură, a pre-

cizat dr. ing. Cătălin ROIBU, 

şeful Laboratorului de Bio-

metrie Forestieră.  Gerald 

Schweighofer, CEO al 

Holzindustrie Schweighofer a 

completat: Performanţă, aspi-

raţie, educaţie, responsa-

bilitate – sunt cuvinte cheie în 

filosofia Holzindustrie 

Schweighofer la nivel global. 

De aceea, am încheiat un 

parteneriat cu Facultatea de 

Silvicultură din cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, care să permită 

desfăşurarea unor activităţi 

de cercetare la nivel înalt. 

Formarea la nivel local a unor 

profesionişti în domeniul 

silviculturii trebuie să cons-

tituie o prioritate, iar 

Holzindustrie Schweighofer 

este un susţinător al acestui 

obiectiv. 

 

Augustin Zegrean, Președin-

tele CCR, Doctor Honoris 

Causa al USV 

 

Începând cu anul 2012, grație 

deschiderii manifestate de 

domnul Augustin ZEGREAN, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a stabilit re-

lații de colaborare cu Curtea 

Constituțională a României. 

Astfel, studenții de la pro-

gramul de studii DREPT, din 

cadrul USV, au beneficiat de 

stagii de practică organizate la 

Curtea Constituțională, prilej 

cu care au avut șansa unei ex-

periențe unice luând contact 

direct cu toate structurile care 

deservesc în mod esențial 

Statul de Drept. De asemenea, 

datorită parteneriatului între 

cele două instituții, la USV au 

fost organizate mai multe 

conferințe la care au participat 

judecători ai Curții Constitu-

ționale a României. Univer-

sitatea suceveană a contribuit 

la materializarea unui eve-

niment deosebit inițiat de 

Președintele Curții Constitu-

ționale a României și anume 

desfășurarea conferinței 

trilaterale a plenurilor Curților 

Constituționale ale Lituaniei, 

Republicii Moldova și Româ-

niei. Experiența comună a 

condus la creșterea vizibilității 

USV, atât în plan național, cât 

și internațional. Oportunitățile 

generate de parteneriatul USV 

cu Curtea Constituțională au 

determinat o reală creștere a 

implicării studenților în activi-

tățile didactice și extracurri-

culare, precum și intensifi-

carea preocupării pentru pro-

pria lor dezvoltare personală și 

profesională. Decernarea 

titlului de Doctor Honoris 

Causa al Universității „Ștefan 

27 Mai 2016 
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cel Mare” din Suceava este un 

moment de recunoaștere 

publică a meritelor pe care 

domnul Președinte Augustin 

Zegrean le are în ceea ce 

privește promovarea națională 

și internațională a Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, susținerea pregătirii 

studenților suceveni în cadrul 

Curții Constituționale a 

României, menținerea echili-

brului între instituțiile esen-

țiale ale statului de drept și a 

constituționalității legislației 

române. Cooptarea domnului 

Augustin Zegrean în rândul 

membrilor comunității acade-

mice sucevene este un 

moment special și pentru 

profesorii și studenții de la 

profilul Drept, competențele și 

experiența profesională ale 

Președintelui Curții Constitu-

ționale a României devenind 

un sprijin real pentru formarea 

viitorilor specialiști în cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. 

 

„Omul şi cartea” 

 

La Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a avut loc 

o întâlnire de suflet cu conf. 

univ. dr. Carmen Cornelia 

Balan. Acest eveniment este al 

patrulea care se înscrie în seria 

de manifestări „Omul şi car-

tea”, organizate de către 

biblioteca universitară. Profe-

sorul Carmen Cornelia Balan 

a avut ca invitată de onoare pe 

Stavrofora Irina Pântescu, 

stareţa Mănăstirii Voroneţ, iar 

pe conf. univ. dr. Dan Dascălu 

şi pe domnul Dumitru 

Teodorescu, directorul cotidi-

anului sucevean „Crai Nou”, 

în calitate de invitaţi speciali. 

La întâlnire au mai participat 

studenţi de la facultăţile de 

ştiinţe umaniste şi tehnice, 

precum şi cadrele didactice 

universitare şi din preuniver-

sitar, prietenii din domeniul 

culturii şi mass-media. Doam-

na Carmen Cornelia Balan a 

absolvit Liceul „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, apoi a 

urmat studiile la Universitatea 

din Bucureşti, Facultatea de 

Filosofie, specialitatea Socio-

logie. A continuat studiile la 

Universitatea Bucureşti şcoala 

doctorală şi din anul 2000 a 

devenit doctor în sociologie, 

susţinând teza de doctorat 

„Ipostaze ale satului bănăţean 

Naidaş: 1942, 1982, 1996. 

Reluarea monografiei Institu-

lui Social Banat Crişana”. 

Domeniile de competenţă ale 

universitarei sucevene sunt 

sociologia generală, sociolo-

gia culturii, sociologia medici-

nii, asistenţa socială, sociolo-

gia educaţiei, metodologia 

cercetării sociale, psihologia 

școlară, managementul orga-

nizațional, educaţional şi ma-

nagementul clasei de elevi. 

Din anul 1994 a devenit cadru 

didactic la Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, 

susţinând cursuri şi seminarii 

de sociologie şi psihologie. 

Începând cu anul 1999 a 

ocupat funcţia de Director al 

Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului 

Didactic şi responsabil al 

Centrului Universitar de 

Informare Profesională, având 

ca principale responsabilităţi 

consilierea şi orientarea în 

carieră a studenţilor, coordo-

narea activităţii de pregătire 

iniţială şi continuă pentru 

cariera didactică. Pe parcursul 

frumoasei sale cariere, 

doamna Carmen Cornelia 

Balan a urmărit continuu să se 

perfecţioneze şi să fie în pas cu 

realizările ştiinţei şi didacticii, 

absolvind diverse cursuri de 

formare, precum Theory and 

practice of Social Work la 

University of East Anglia din 

Norwich, Informare, consilie-

re şi orientare în carieră la 

British Concil – Bucureşti, 

Stagiu de formare al metodi-

cienilor din universităţi 

organizat de Ministerul 

Educaţiei, modulele Manage-

mentul resurselor umane şi 

Politici educaţionale în cadrul 

proiectului strategic pentru 

învăţământul superior Îmbu-

nătăţirea managementului 

universitar. Doamna conf. 

univ. dr. Carmen Cornelia 

Balan a publicat mai multe 

volume, studii şi cursuri uni-

versitare, iar cartea Institutul 

social Banat Crişana (1932-

1946). Recuperarea culturală 

şi sociologică a moştenirii 

Institutului Social Banat Cri-

şana a fost apreciată de Aca-

demia Română, în anul 2002, 

cu Premiul Dimitrie Gusti. În 

interviul A face profesie cu 

dăruire, publicat în volumul 

Decalog în Dialog. Despre 

devenire şi succes în cariera 

didactică, Carmen Cornelia 

Balan spunea că îi place să 

înveţe pe cei tineri să se 

gândească la ei înșiși, dar şi la 

ceilalți. Însă, nu poţi pregăti 

profesionişti fără să fii tu 

însuţi un profesionist în a-i 

învăţa pe alţii. Din acest 

motiv, întâlnirea cu univer-

sitara suceveană s-a dorit a fi 

un dialog despre oameni, cărţi 

şi dăruire pentru ceilalţi. La 

eveniment a fost lansată cartea 

Sfânta Mănăstire Voroneţ. Un 

sfert de veac de la reînfiinţare, 

coordonată de Carmen 

Cornelia Balan şi monahia 

Gabriela Platon, absolventă 

USV, doctor în teologie.

31 Mai 2016 

 



 

 
mai 2016 / info USV / 14 

Legislație 

 

Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 

învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 345 din 05.05.2016. 

 

Ordin MENCS nr. 3755/2016 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master, de doctorat pentru anul 

universitar 2016-2017, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr 3107/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 376, Partea I din 17.05.2016. 

 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 

23.05.2016. Va intra în vigoare de la data de 26.05.2016. 

 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 

din 23.05.2016. Va intra în vigoare de la 26.05.2016. 

 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Publicata în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23.05.2016. Va intra în vigoare de la 26.05.2016. 

 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23.05.2016. Va intra în vigoare 

de la 26.05.2016. 

 

Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

393 din 23.05.2016. Va intra în vigoare de la 22.06.2016. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 49/12 mai 2016 cu privire la validarea propunerilor Comisiei de selecţie a decanilor 

facultăţilor din structura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 50/12 mai 2016 cu privire la cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru 

studii universitare de licență (IF și ID), pentru studii universitare de masterat, conversie 

profesională şi pentru programele de formare continuă în cadrul concursului de admitere pentru 

anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 51/12 mai 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii de evaluare internă a 

rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii (PO 02). 

 

Hotărârea nr. 52/12 mai 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R40). 

 

Hotărârea nr. 53/12 mai 2016 privind aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (R54) şi a metodologiilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2015-

2016, anexe la R54. 
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Hotărârea nr. 54/12 mai 2016 privind aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea programelor de conversie profesională (R18). 

 

Hotărârea nr. 55/12 mai 2016 privind aprobarea comisiilor de susținere a examenelor de finalizare 

a studiilor şi componenţa comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru anul universitar 2015-

2016. 

 

Hotărârea nr. 56/12 mai 2016 privind aprobarea criteriilor specifice privind organizarea și 

desfășurarea examenului de finalizare a studiilor de învățământ superior de scurtă durată – 

subingineri (examen de absolvire), în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 

Management. 

 

Hotărârea nr. 57/12 mai 2016 cu privire la înființarea unui nou program de studii universitare de 

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

  

Hotărârea nr. 58/12 mai 2016 cu privire la înființarea programului de conversie profesională 

Educaţie tehnologică în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 59/12 mai 2016 privind aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. 

 

Hotărârea nr. 60/12 mai 2016 privind aprobarea contractării unui credit de 4,2 milioane de lei pe 

o perioadă de 5 ani. 

 

Hotărârea nr. 61/12 mai 2016 privind aprobarea Raportului privind activitatea Casei de Cultură 

a Studenţilor din Municipiul Suceava. 

 

Hotărârea nr. 62/12 mai 2016 cu privire la aprobarea solicitării de suplimentare în limita a 10% 

din capacitatea de școlarizare stabilită de ARACIS, în baza O.U.G. nr. 49/26.06.2014. 

 

Hotărârea nr. 63/19 mai 2016 cu privire la validarea propunerilor Comisiei de selecţie a decanilor 

Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultății de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management din structura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru 

mandatul 2016-2020. 

 

Hotărârea nr. 64/19 mai 2016 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2015-

2016. 

Hotărârea nr. 65/19 mai 2016 cu privire la aprobarea propunerilor decanilor de numire a 

prodecanilor Facultății de Inginerie Alimentară, Facultății de Istorie și Geografie, Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării și Facultății de Științe ale Educației din structura Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru mandatul 2016-2020. 

 

Hotărârea nr. 66/19 mai 2016 privind aprobarea propunerii de redistribuire a unui loc bugetat la 

anul II, studii universitare de licență. 

 

Hotărârea nr. 67/19 mai 2016 cu privire la menținerea calității de titular a domnului 

prof.univ.dr.ing. Radu Leontie CENUȘĂ, pentru anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 68/19 mai 2016 cu privire la modificarea componenței Comisiei de etică. 

 

Hotărârea nr. 69/19 mai 2016 privind aprobarea depunerii la ARACIS a dosarului programului 

de studii universitare de master Mecatronică Aplicată. 
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Hotărârea nr. 70/19 mai 2016 cu privire la înființarea Facultății de Drept și Științe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 71/19 mai 2016 cu privire la aprobarea organigramelor din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava pentru mandatul 2016 – 2020. 

 

Hotărârea nr. 72/19 mai 2016 cu privire la aprobarea Procedurii privind recunoașterea 

mobilităților de personal efectuate în cadrul programului Erasmus+ (PO - SRIAE 12). 

 

Hotărârea nr. 73/27 mai 2016 cu privire la cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru 

studii universitare de masterat în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 2016-

2017. 

 

Hotărârea nr. 74/27 mai 2016 cu privire la aprobarea propunerilor decanilor de numire a 

prodecanilor Facultății de Educaţie Fizică şi Sport, Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

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

Silvicultură și Facultății de Științe Economice şi Administraţie Publică din structura Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru mandatul 2016-2020. 

 

Hotărârea nr. 75/27 mai 2016 cu privire la aprobarea Planului strategic al Universităţii pentru 

perioada 2016-2020. 

 

Hotărârea nr. 76/27 mai 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Centrului cinegetic didactic şi de cercetare (R63). 

 

Hotărârea nr. 77/27 mai 2016 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2016-2017 și a 

perioadelor de concediu pentru personalul didactic. 

 

Hotărârea nr. 78/27 mai 2016 privind aprobarea completării criteriilor specifice privind admiterea 

în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei. 

 

Hotărârea nr. 79/27 mai 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind recunoașterea 

stagiilor în străinătate efectuate în cadrul programului Erasmus+ (PO - SRIAE 03). 

 

Hotărârea nr. 80/27 mai 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 81/27 mai 2016 cu privire la validarea reprezentanților facultăților ca membri în 

corpul propriu de evaluatori ai  Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în cadrul USV. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 19/ 10 mai 2016 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr.  20/ 17 mai 2016 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare 

a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României  nr. 571 din data de 10 

mai 2016.  

 

Hotărârea nr.  21/ 17 mai 2016 cu privire la creșterile salariale acordate președinților unor comisii 

de specialitate ale Senatului USV. 



 

 17 / info USV /mai 2016 

Hotărârea nr. 22/ 17 mai 2016 cu privire la aprobarea listei studenților Erasmus+ selectați pentru 

anul universitar 2016 – 2017. 

 

Hotărârea nr. 23/24 mai 2016 cu privire la constituirea Consiliului de Administrație al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru mandatul 2016 – 2020. 

 

Hotărârea nr. 24/24 mai 2016 cu privire la creșterile salariale acordate președinților și 

coordonatorilor unor servicii din organigrama academică precum și a altor persoane ce desfășoară 

activități administrative suplimentare celor din fișa postului. 

 

Hotărârea nr. 25/24 mai 2016 cu privire la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare, a 

casieriilor și a responsabililor de casierii – Admitere 2016. 

 

Hotărârea nr. 26/24 mai 2016 cu privire la acordarea de tichete de masă angajaților din cadrul 

Cantinei USV, pentru luna mai 2016. 

 

Hotărârea nr. 27/24 mai 2016 cu privire la numirea responsabililor ERASMUS+ la nivelul 

facultăților din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru mandatul 2016 – 2020. 

 

Hotărârea nr. 28/24 mai 2016 cu privire la numirea membrilor în Consiliul Științific al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru mandatul 2016 – 2020. 

 

Hotărârea nr. 29/24 mai 2016 cu privire la aprobarea investiției în vederea reabilitării Terenului 

de Sport al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 30/31 mai 2016 cu privire la aprobarea Planului de măsuri întocmit ca urmare a 

Raportului Curții de Conturi. 
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