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Deschiderea anului 

universitar 2016-2017 

 

Mii de studenţi, „boboci” şi 

masteranzi, au început un nou 

an universitar, păşind în sălile 

de curs ale Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava. 

Rectorul USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, a spus că 

deschiderea anului universitar 

este un eveniment deosebit, în 

care se celebrează „reîn-

tâlnirea cu spiritul tânăr, cu 

ştiinţa, cu cercetarea şi tot ceea 

ce uzual cuprindem în sin-

tagma <viaţa academică> şi 

deopotrivă <viaţă studenţeas-

că>. Iată, a venit iar luna 

octombrie şi oraşul Suceava se 

umple de tinereţe la fel ca de 

fiecare dată în ultimii 53 de 

ani. Ca toate oraşele uni-

versitare, şi Suceava trăieşte 

astfel o experienţă de ne-

înlocuit. Un sânge proaspăt 

străbate arterele oraşului, îi dă 

un chip nou, îi imprimă vi-

talitate. Este energia care oferă 

tuturor celor de aici siguranţa 

că viitorul există”. Peste 9.100 

de studenţi urmează cursurile 

USV în zece facultăți, sub 

îndrumarea a 420 de cadre 

didactice. Domnul Augustin 

Zegrean, până de curând 

preşedinte al Curţii Consti-

tuţionale, va preda cursuri de 

Drept Constituţional studen-

ţilor din anul I ai celei mai noi 

facultăţi din cadrul Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava. Prezent la festi-

vitatea de deschidere a anului 

universitar la Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Adminis-

trative, cea de-a X-a din cadrul 

USV, Augustin Zegrean a fost 

invitat să fie „naşul” de botez 

al acesteia, mai ales că a fost 

una dintre cele mai importante 

persoane care au sprijinit acest 

demers, după cum a afirmat 

Camelia Ignătescu, decan 

interimar al noii facultăţi, la 

care sunt înscrişi aproximativ 

650 de studenţi. Un eveniment 

mult așteptat de studenți a avut 

loc începând cu ora 19.00 pe 

esplanada din fața corpului 

istoric al USV, concertul uneia 

dintre cele mai îndrăgite trupe 

rock din România, Vunk. În 

deschiderea concertului au 

cântat studenții USV din trupa 

Univercity. 

Evenimente  

3 octombrie 2016 
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Dezbaterile Consorțiului 

universitar „Academica 

Plus” 

 

Consorțiul universitar „Aca-

demica Plus” se extinde, 

devenind cel mai mare 

consorțiu al universităților din 

România, fiind astăzi format 

din 10 universități. La 

întâlnirea consorțiului, desfă-

șurată la Târgu Mureș, celor 

șapte universități fondatoare 

(Universitatea din Piteşti, 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, Uni-

versitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, Universitatea din Plo-

ieşti, Universitatea „1 Decem-

brie 1918” din Alba Iulia, 

Universitatea „Valahia” din 

Târgovişte şi Universitatea din 

Oradea) li s-au alăturat Uni-

versitatea din Petroșani, Uni-

versitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad și Universitatea „Cons-

tantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu. Pe agenda dezbaterilor au 

figurat subiecte importante ce 

preocupă lumea academică: 

finanțarea instituțiilor de 

învățământ superior, 

clasificarea universităților și 

ierarhizarea programelor de 

studii, evaluarea școlilor 

doctorale, precum și temele 

prezentate de reprezentanții 

Ministerului Educației 

Naționale și Cercetării 

Științifice la întâlnirea Consi-

liului Național al Rectorilor, 

din 7-8 octombrie a. c. În urma 

dezbaterilor, cele mai im-

portante concluzii formulate 

de către reprezentanții uni-

versităților menționate mai sus 

sunt următoarele: 

1. Toți membrii Consor-

țiului susțin ferm rezoluția 

Consiliului Național al Rec-

torilor, adoptată în cadrul 

întrunirii organizate în zilele 

de 7-8 octombrie, la Târgu 

Mureș. 

2. Consorțiul universitar 

„Academica Plus” solicită 

stabilirea unei metodologii 

transparente de alocare a cifrei 

de școlarizare universităților 

de stat din România, având în 

vedere faptul că numărul 

locurilor bugetate la licență, 

masterat și doctorat, reparti-

zate fiecărei universități, este 

determinant pentru asigurarea 

resurselor financiare necesare 

bunei funcționări în condițiile 

respectării standardelor de ca-

litate. 

3. Membrii Consorțiului 

propun implicarea factorilor 

de decizie din MENCS, dar și 

a reprezentanților CNR, la 

finalizarea Legii salarizării 

unitare, cu luarea în con-

siderare a salarizării cadrelor 

didactice după performanță și 

nu exclusiv după funcție. 

4. Membrii Consorțiului 

salută demersurile ARACIS 

privind actualizarea standar-

delor specifice pentru acredi-

tarea programelor de studiu în 

învățământul superior și susțin 

întocmirea cu celeritate de că-

tre ARACIS a metodologiei 

de evaluare a școlilor doc-

torale. 

5. Consorțiul „Academica 

Plus” face apel la toate 

universitățile din România să 

transforme anul universitar 

2016-2017 într-unul dedicat 

recâștigării încrederii în me-

diul academic. Numai prin 

voința cadrelor didactice și a 

studentilor putem reda spiritul 

academic universităților noas-

tre, atât de necesar pentru o 

societate educată, o societate 

care apreciază valorile umane. 

E mai mult decât necesar să 

existe solidaritatea universi-

tară în a reconstrui sistemul 

educațional românesc, 

întemeindu-ne pe principiile 

integrității, competenței, 

dăruirii și diversității. 

 

Participare la conferință 

internațională în  Klagen-

furt, Austria  

 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei din cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a participat la cea 

de-a zecea ediţie a Conferinţei 

internaţionale pe tema cer-

cetării şi a formării din 

domeniul Ştiinţelor Educaţiei, 

organizată de University 

College of Teacher Education 

din Klagenfurt, Austria. La 

conferinţă au fost prezente 

colective de profesori de la 

universităţi din peste 15 ţări 

europene, care au expus în 

sesiunile de comunicări rezul-

tatele cercetărilor din dome-

niul educaţional. De ase-

menea, profesorii de la uni-

versităţile europene au pre-

zentat instituţiile din care 

provin, precum şi posibilităţile 

de internaţionalizare ale aces-

tora. Universitatea suceveană 

a fost reprezentată de conf. 

univ. dr. Otilia Clipa şi lector 

univ. dr. Nadia Laura Ser-

denciuc de la Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei. Cele 

două cadre didactice au 

prezentat universitatea suce-

veană şi oportunităţile mul-

tiple de colaborare prin con-

tracte Erasmus+, proiecte de 

formare sau cercetare cu alte 

universităţi. De asemenea, 

lucrările ştiinţifice expuse au 

fost apreciate ca fiind foarte 

bine realizate şi prezentate, 

temele propuse suscitând un 

mare interes din partea ex-

perţilor şi a studenţilor pre-

zenţi. În cadrul întâlnirii au 

avut loc vizite la şcoli cu 

8-9 octombrie 2016 

 

10-14 octombrie 2016 
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învăţământ primar sau gim-

nazial, fapt ce a  determinat 

reale dezbateri asupra rea-

lităţilor educaţionale din sis-

teme diferite de învăţământ. 

Printre rezultatele acestor 

prezentări s-au numărat cre-

ionarea unor proiecte în do-

meniul educaţional, semnarea 

unor noi contracte Erasmus+ 

cu alte universităţi europene 

din Spania, Germania, Cehia, 

Suedia, Norvegia sau Anglia 

şi deschiderea posibilităţilor 

de comunicare pentru stu-

denţii Facultăţii de Ştiinţe ale 

Educaţiei. Participarea la 

această conferinţă a permis 

iniţierea unor discuţii privind 

realizarea de parteneriate între 

studenţii Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava şi stu-

denţi ai altor universităţi 

europene. Prezentarea regiunii 

Bucovina a avut loc prin 

intermediul materialelor puse 

la dispoziţie de Centrul de 

Informare şi Promovare 

Turistică din cadrul Consi-

liului Județean Suceava. 

Informaţiile despre Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava şi regiunea Bucovinei 

au suscitat un interes la fel de 

mare din partea participanţilor 

prezenţi la manifestare, o parte 

dintre aceştia exprimând do-

rinţa de a vizita această zonă şi 

de a realiza proiecte comune 

cu Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei. 

USV la Ecotrophelia Europe 

 

Universitatea Ştefan cel Mare 

din Suceava, printr-o echipă 

de studenţi ai Facultăţii de 

Inginerie Alimentară a re-

prezentat anul acesta Româ-

nia, pentru a treia oară din 

cinci ediţii desfăşurate la nivel 

naţional, la competiţia inter-

naţională de creare produse 

alimentare eco-inovative, 

Ecotrophelia Europe, compe-

tiţie ce s-a desfăşurat în 

perioada 16-17 octombrie 

2016, în cadrul Târgului Inter-

naţional de Industrie Ali-

mentară SIAL, Paris (Franţa). 

Echipa participantă, cooor-

donată de conf.univ. ec.dr.ing. 

Adriana Dabija, a fost formată 

din  Loredana-Elena Sîrghie – 

team manager, Mariana-

Violeta Bejinariu, Ecaterina-

Flavia Iloaei, Ovidiu-Marian 

Apetrei, Alexandru-Iulian 

Buchi şi Alexandru Buţerchi. 

România a intrat a treispre-

zecea în concurs, din cele 15 

ţări participante: Belgia, 

Croaţia, Danemarca, Franţa, 

Germania, Grecia, Ungaria, 

Islanda, Italia, Olanda, 

România, Serbia, Slovenia, 

Spania, Marea Britanie. În 

final această echipă s-a situat 

pe locul 5, primele locuri au 

fost ocupate de echipele din 

Franţa, Belgia, Marea Britanie 

şi Germania. Juriul interna-

ţional a fost format din 20 de 

specialişti din industria 

alimentară şi condus de 

doamna Ariane ANDRES, 

Manager al Centrului de 

Cercetare Nestlé. Repre-

zentantul României în juriu a 

fost Cătălin Bîlbie, Manager al 

firmei Expergo Bucureşti şi 

membru fondator al Plat-

formei Tehnologice „Food for 

Life” România. Fiecare pro-

iect a fost evaluat pe baza a 10 

criterii şi a unei grile de 70 

puncte, juriul acordând în final 

premii în valoare de 13.000 

Euro. ForestROut, produsul 

care a intrat în competiţia 

internaţională, este un produs 

ce face parte din categoria 

conservelor de păstrăv tip 

pastă, în compoziţia căruia 

intră doar ingrediente 

16-17 octombrie 2016 
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naturale, fără adaos de aditivi 

alimentari. Unicitatea produ-

sului constă în faptul că într-

un singur ambalaj se regăsesc 

trei conserve de păstrăv tip 

pastă: păstrăv cu merişor şi 

hrean (Red ForestROut), 

păstrăv cu gălbiori şi leurdă 

(Yellow ForestRout) şi păstrăv 

cu flori de soc, albăstrele şi 

cimbrişor (Blue ForestROut). 

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava s-a 

alăturat inițiativei Startup 

Europe Comes to 

Universities (SEC2U) 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava va organiza 

evenimentul We Start You 

Up!, ca urmare a aderării la 

Startup Europe Comes to 

Universities (SEC2U), iniția-

tivă adresată universităților 

din Europa pentru a le permite 

să îşi prezinte eforturile pe 

care le depun pentru răs-

pândirea culturii antrepre-

noriale. Inițiativa SEC2U este 

aprobată si susținută de Co-

misia Europeană (Startup 

Europe). Startup Europe 

Universities Network (SEUN) 

are ca scop crearea unei 

comunități europene alcătuită 

din universități și parcuri de 

afaceri, prin iniţierea unui 

forum activ, orientat către 

schimbul de informații și de 

bune practici, care sa susțină 

dezvoltarea antreprenoriatu-

lui. Membrii SEUN sunt: 

Universitatea din Salamanca, 

Universitatea din Cantabria, 

Universitatea Tehnică din 

Cartagena și U-Tad University 

Center din Spania, 

Universitatea din Cambridge 

și Ravensbourne din UK, 

Dublin City University din 

Irlanda și Universitatea din 

Nova din Portugalia. Startup 

Europe Comes to Universities 

se va desfășura în săptămâna 

17-21 octombrie 2016, când 

universitățile europene parti-

cipante vor organiza eveni-

mente care reunesc antre-

prenori, oameni de afaceri și 

reprezentanți ai autorităților 

locale și ai universităților, în 

scopul de a prezenta sprijinul 

disponibil, care să ducă către 

stabilirea de noi contacte. De 

asemenea, vor fi împărtășite 

povești de succes. Obiectivul 

principal al evenimentelor 

SEC2U este să prezinte anga-

jamentul universităților euro-

pene pentru a crea o cultură 

puternică a antreprenoriatului 

și a inovării în comunitatea 

universitară. Se urmărește, 

astfel, crearea de startup-uri și 

spinoff-uri cu valoare adău-

gată ridicată, bazată pe 

cunoaștere și dezvoltare teh-

nologică. În timpul eveni-

mentului We Start You Up! 

organizat la Suceava pe data 

de 19 octombrie 2016, tinerii 

antreprenori s-au familiarizat 

cu oportunitățile de sprijin 

disponibile pentru creșterea 

afacerilor lor. În plus, aceștia 

au avut şansa de a pune bazele 

unor rețele de colaborare între 

participanți. Reprezentanții 

Universităţii „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, împreună cu 

invitații si studenții, au 

încercat să identifice si să 

genereze noi posibilități de 

colaborare între centrele de 

cercetare din USV și mediul 

de afaceri local. În acest sens, 

centrul INCUBAF va oferi 

informații actualizate cu 

privire la infrastructura antre-

prenorială existentă și va 

informa cu privire la surse de 

finanțare care vor stimula noi 

conexiuni între antreprenori. 

 

http://startupeuropeuniversitie

s.eu/stefan-cel-mare-

university/  

 

Profesor Johannes Kabatek 

Doctor Honoris Causa al 

USV 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava i-a acordat 

domnului Johannes Kabatek, 

profesor la Universitatea din 

Zürich, Elveţia, titlul de Doc-

tor Honoris Causa. Acest 

eveniment constituie nu doar 

recunoaşterea valorii şi contri-

buţiei deosebite la dezvoltarea 

lingvisticii contemporane la 

nivel mondial, dar şi un semn 

al aprecierii pentru buna şi 

fructuoasa colaborare cu Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava. Considerat unul 

dintre cei mai importanţi 

promotori ai integralismului 

lingvistic şi ai studierii 

limbilor şi culturilor romanice 

în lume, discipol direct al lui 

Eugeniu Coşeriu (marele 

lingvist de origine română), 

Johannes Kabatek este autorul 

unei opere impresionante: 

peste 20 de volume de autor 

sau colective, peste 100 de 

studii şi articole publicate în 

reviste de specialitate şi peste 

250 de conferinţe susţinute în 

întreaga lume. Distinsul in-

vitat a susţinut două conferinţe 

la Facultatea de Litere şi 

19 octombrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-21 octombrie 2016 

 

http://startupeuropeuniversities.eu/stefan-cel-mare-university/
http://startupeuropeuniversities.eu/stefan-cel-mare-university/
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Ştiinţe ale Comunicării: 

”Entre universalisme et par-

ticularisme: nouveaux regards 

sur les langues «globales» et 

les langues «minoritaires». 

Propunerea de decernare a 

titlului DHC, inițiată de 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării, vine să 

încununeze activitatea unuia 

dintre cei mai importanţi, mai 

interesanţi şi mai complecşi 

lingvişti ai lumii con-

temporane. Johannes Kabatek 

s-a născut la 31 martie 1965, la 

Stuttgart, într-o familie în care 

au fost mereu încurajate 

studiile filologice şi mai ales 

învăţarea limbilor străine.  

Johannes Kabatek studiază 

filologie romanică, ştiinţe 

politice şi muzicologie la 

Universităţile din Tübingen 

(Germania) şi Málaga (Spa-

nia). La venirea în facultatea 

de la Tübingen îşi întâlneşte 

viitorul magistru, Eugeniu 

Coşeriu, care îl fascinează din 

primul moment. Johannes 

Kabatek însuşi se consideră un 

fel de ultim discipol al lui 

Coşeriu, pentru că ultimul său 

an de facultate a coincis cu 

pensionarea marelui lingvist. 

Johannes Kabatek a publicat 

peste 150 de lucrări ştiinţifice 

la edituri şi în reviste pres-

tigioase din întreaga lume, 

lucrări dedicate în special unor 

chestiuni de lingvistică roma-

nică, dar şi de teorie a 

limbajului şi lingvistică ge-

nerală, lingvistica limbii (a 

limbilor) şi lingvistica tex-

tului. 

 

Elevi ai Colegiului Național 

„Petru Rareş” la USV 

 

Un grup numeros de elevi din 

clasele a 8-a A, a 10-a E, a 10-

a F, a 10-a G, a 11-a E, şi a 11-

a F ale Colegiului Naţional 

„Petru Rareş” din Suceava, 

însoţiţi de către profesor Anca 

Greculeac, director adjunct al 

colegiului, au efectuat o vizită 

la două dintre facultăţile 

universităţii noastre. Pe par-

cursul a jumătate de zi, elevii 

s-au integrat în atmosfera 

universitară, au dialogat cu 

studenţi ai Facultăţii de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor şi ai Facultăţii 

de Inginerie Alimentară, au 

discutat cu cadre didactice şi 

au participat la două prelegeri 

interactive, care s-au încheiat 

cu întrebări legate de cer-

cetarea universitară, de roboţi, 

de realitatea virtuală şi cea 

augmentată sau de calitatea 

alimentelor pe care le con-

sumăm în fiecare zi. De ase-

menea, au fost vizitate trei 

dintre laboratoarele de top ale 

instituţiei noastre, în care 

elevii au putut să îi vadă la 

lucru pe o parte dintre cer-

cetătorii USV, alături de stu-

denţii, masteranzii sau 

doctoranzii dumnealor. La 

finalul vizitei, oaspeţii noştri 

şi-au exprimat intenţia de a 

reveni, pentru a participa la 

cursuri şi seminarii alături de 

studenţii facultăţilor din 

universitatea noastră. Îi 

aşteptăm cu drag! 

 

Cluster Regional Suceava-

Botoșani  

 

La Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a avut loc 

semnarea actelor constitutive 

ale Asociaţiei Clusterul Re-

gional Inovativ de Bioeco-

nomie Suceava-Botoşani, care 

are ca scop asigurarea unui 

cadru eficient de cooperare 

între membrii săi pentru 

creşterea capacităţii de cer-

cetare - dezvoltare şi inovare 

în zona de nord-est a Româ-

niei, reprezentarea intereselor 

acestora faţă de terţi, creşterea 

competitivităţii regionale în 

domeniul bioeconomiei şi 

creşterea capacităţii de imple-

mentare a politicilor agricole 

şi industriale europene, in-

clusiv utilizarea eficientă a 

fondurilor nerambursabile 

precum şi a altor surse de 

finanţare. Asociaţia s-a cons-

tituit şi cu scopul de a deveni 

entitate de management şi de a 

coordona activităţile şi pro-

iectele întreprinse la nivelul 

20 octombrie 2016 
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Clusterului. Totodată, aso-

ciaţia va desfăşura orice alte 

activităţi şi servicii de natură 

să realizeze îndeplinirea 

scopului astfel prevăzut. La 

ceremonia de înfiinţare a 

Asociaţiei au participat: 

Gheorghe Flutur (Preşedinte 

CJ Suceava), Viorel 

Seredenciuc (Vicepreşedinte 

CJ Suceava), Lucian 

Harşovscvhi (Viceprimar, 

Municipiul Suceava), Eugen 

Ţurcanu (Consiliul Municipal 

Botoşani), Lucian Gheorghiu 

(Preşedinte executiv al Ca-

merei de Comerţ şi Industrie 

Suceava), Dorin Romeo 

Floareş (Preşedinte al Camerei 

de Comerţ şi Industrie şi 

Agricultură Botoşani), Prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa 

(Rector al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava), Dănuţa-Elena 

Iavorschi (S.C. ALESSIA 

STAR S.R.L.), Elena Anisoi 

(S.C. BERMAS S.A.), 

Roxana Irina Cozma (S.C. 

BETTY ICE S.R.L.), Dănuţ 

Ştefu (S.C. BUCOVINA 

S.A.), Gabriel Chitriuc (S.C. 

CHITRIUC A&A IMPEX 

S.R.L.), Mircea Coca 

(Preşedinte al Cooperativei 

Agricole Timineanca), Victor 

Daniel Sofronea (S.C. 

KILLER S.R.L.), Vlăduţ 

Doroftei (S.C. FACOS S.A.), 

Gabriel Lemnariu (S.C. 

LAKTOTRIO 2001 PROD 

S.R.L.), Gheorghe Boloca 

(S.C. MĂRŢIŞORUL COM 

S.R.L.), Pavel Onea (S.C. 

MĂRUL ARGINTIU S.R.L.), 

Ioan Niţă (S.C. DOLY-COM 

DISTRIBUŢIE S.R.L.) şi alţii. 

Potrivit Actului constitutiv, 

sediul Asociaţiei Clusterul 

Regional Inovativ de 

Bioeconomie Suceava-

Botoşani este în cadrul 

campusului Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava. Pe viitor, pot deveni 

membri asociaţi ai Asociaţiei 

orice persoană juridică, 

autorităţi ale administraţiei 

publice locale şi instituţii 

publice, ONG-uri care îşi aduc 

contribuţia materială, 

cunoştinţele sau sprijinul lor 

în muncă pentru realizarea 

obiectivelor Asociaţiei, în 

condiţiile stabilite prin 

Statutul acesteia.   

 

Șapte studenţi ai USV vor 

primi burse în valoare de 

peste 12.000 de euro  

 

Compania Holzindustrie 

Schweighofer Rădăuţi a oferit 

șapte burse pentru studenţii 

Facultăţii de Silvicultură din 

USV, valoarea totală a 

burselor fiind de 56.000 lei, 

pentru întregul an universitar 

2016-2017. La concurs au 

participat 16 studenţi care s-au 

întrecut în cadrul mai multor 

probe desfăşurate în cadrul 

instituţiei de învăţământ şi la 

fabrica din Rădăuţi. Cu toţii au 

dat dovadă atât de cunoștinţe 

temeinice la probele teoretice, 

cât și de viziune, deprinderi și 

îndemânare la probele prac-

tice. Câştigătorii burselor 

Schweighofer sunt: Ilarie 

Leşan, Marian Ştirbu şi Alin 

Puşcaşu din anul III şi Cătălin 

Topoliceanu, Mihai Alexan-

dru Corjin, Andrei Alexandru 

Macsim și Alin Andrei Danilă 

din anul IV. 

22 octombrie 2016 
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A fost inaugurată noua sală 

a Lectoratului de Limbă 

Română din cadrul 

Universității „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuți, 

sală de tehnologii 

informaționale 

 

Noua sală a Lectoratului de 

limbă română al Universității 

Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) din cadrul Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” 

din Cernăuți, sală de 

tehnologii informaționale, 

echipată grație unei finanțări 

venite din partea Guvernului 

României, accesată prin 

efortul conducerii Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, a fost inaugurată 

în prezența conducerii celor 

două universități și a unor 

distinși invitați. Echipamentul 

constă în 12 calculatoare 

dotate cu programe de ultimă 

generație, un videoproiector, 

un fotocopiator. La eveniment 

au luat parte Consulul general 

al României la Cernăuți, 

Eleonora Moldovan, consulul 

Aurelian-Nicolae Rugină, 

rectorii celor două 

universități, Prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa și Prof. univ. dr. 

Stepan Melnychuk, Prof. univ. 

dr. ing. Adrian Graur, Rector 

al USV în perioada 2004-

2012, Prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, Prorector al USV 

responsabil de relațiile 

internaționale, Prof. univ. dr. 

Boris Bunchuk, Decanul 

Facultății de Filologie, și conf. 

univ. dr. Halina Zahaiska, șefa 

Catedrei de filologie română și 

clasică din cadrul Universității 

cernăuțene, conf. univ. dr. 

Daniela Petroșel, Prodecan al 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării și conf. univ. 

dr. Claudia Costin, Director al 

Departamentului de Limbă și 

Literatură Română și Științele 

Comunicării din cadrul USV, 

scriitorul Vasile Tărâțeanu, 

membru de onoare al 

Academiei Române, cola-

borator al Lectoratului în mai 

multe proiecte, cursanți ai 

lectoratului și diverși invitați 

din Ucraina și România. În 

discursurile lor, membrii 

conducerii celor două uni-

versități au reamintit relațiile 

cu totul privilegiate dintre cele 

două instituții de învățământ 

superior, considerând 

înființarea Lectoratului de 

Limbă Română al USV din 

cadrul Universității Naționale 

din Cernăuți cea mai frumoasă 

realizare a acestei colaborări. 

Părerile responsabililor 

universitari au fost împărtășite 

de Consulul general, Eleonora 

Moldovan. Lectorul de ro-

mână, asistent univ. dr. Gina 

Puică, a trecut în revistă 

realizările didactice și cul-

turale ale Lectoratului și a 

înmânat certificate de compe-

tență lingvistică celor 14 

cursanți care s-au supus 

evaluării orale și scrise 

organizate în iunie 2016 

(dintre cei 55 care au 

frecventat orele de română în 

anul 2015-2016). Beneficiarii 

de certificate lingvistice 

provin majoritar din Cernăuți, 

dar nu exclusiv: este cazul 

americancei Laura Matzen-

bach Hall, lector de engleză în 

anul 2015-2016 la 

Universitatea din Cernăuți. 

Cel mai tânăr cursant 

recompensat cu certificat 

lingvistic este Olexandr 

Tozlovan (17 ani), iar cea mai 

în vârstă este Ludmila 

Marchuk, născută în 1943 la 

Komsomolsk-pe-Amur, în 

Rusia. Reamintim că 

Lectoratul de română al USV 

din cadrul Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” 

din Cernăuți a fost deschis în 

noiembrie 2014, primul lector 

fiind conf. univ. dr. Sabina 

Fînaru. 

Incluziune socială și stare de 

bine – deziderate pentru 

educația părinților copiilor 

cu nevoi speciale 

 

Facultatea de Ştiinţe ale Edu-

caţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

derulează, în calitate de 

aplicant și coordonator, Pro-

iectul  Erasmus+, KA2 – 

parteneriat strategic în 

domeniul educației adulților 

(2016-1-RO01-KA204-

024504), intitulat Building 

bridges: promoting social 

inclusion and wellbeing for 

parents of children with 

special needs – psi_well. Pro-

iectul  de parteneriat strategic 

se dezvoltă în cooperare cu 

alte cinci universităţi euro-

pene: Universitatea Lleida - 

Spania, Institutul Politehnic 

Braganca - Portugalia, Uni-

versitatea Zagreb - Croația, 

Universitatea Klaipeda – Litu-

ania și Universitatea Bogazici, 

Istanbul – Turcia, fiind 

structurat pe o perioadă de 30 

luni În centrul intervenției prin 

proiect stă familia copilului cu 

nevoi speciale, inițiativele 

propuse adresându-se în mod 

direct părinților aflați în 

situații de risc determinat de 

nevoile specifice derivate din 

creșterea și educarea unui 

copil cu nevoi speciale. 

Proiectul îşi propune pro-

movarea incluziunii sociale, a 

echității și stării de bine pentru 

familiile aflate în risc, printr-

un program de intervenție 

pentru părinții copiilor cu 

28 octombrie 2016 
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nevoi speciale. Scopul general 

al proiectului vizează opti-

mizarea strategiilor de coping 

și îmbunătățirea abilităților de 

parenting pentru a susține 

creșterea incluziunii sociale și 

a stării de bine la nivelul 

părinților prin orientarea către 

două direcții de acțiune: (1) 

evaluarea stării de bine și a 

factorilor de stress relaționați 

cu parentigul unui copil cu 

nevoi speciale și (2) creșterea 

resurselor personale (ex. 

coping individual, reglare 

emoțională) și a resurselor 

familiei (coping diadic) și a 

suportului social pentru păriții 

unui copil cu nevoi speciale. 

Pornind de la analiza cer-

cetărilor existente la nivelul 

țărilor europene s-a constatat o 

lipsă de intervenții structurate 

pentru părinți. În acest sens s-

a identificat o nevoie în a 

dezvolta un program de 

intervenție adresat părinților 

pentru a facilita implicarea 

părinților în lucrul cu propriii 

copii cu nevoi speciale, astfel 

încât să fie asigurată inclu-

ziunea socială și echitatea 

socială. Obiectivele principale 

ale proiectului urmăresc: (1) 

Diagnoza nivelului incluziunii 

sociale, a stresului și stării de 

bine pentru 1500 de familii ale 

copiilor cu SN prin cercetare 

transversală, internațională; 

(2) Dezvoltarea unui program 

de intervenție psiho-educa-

țională și socială pentru 

promovarea stării de bine în 

rândul familiilor copiilor cu 

nevoi speciale; (3) Validarea 

programului de intervenție 

psiho-educațională și socială 

pentru familiile aflate în risc 

prin implementarea acestuia 

cu 360 părinți din țările 

Europene ale parteneriatului; 

(4) Creșterea gradului de 

conștientizare a comunităților 

referitor la nevoile specifice 

de incluziune socială ale unei 

familii cu copii cu nevoi 

speciale prin realizarea unei 

campanii de informare la 

nivelul comunității; (5) 

Dezvoltarea unui kit psiho-

educațional care să conțină 

două instrumente de lucru 

pentru specialiştii în activi-

tatea cu părinții dezavantajați; 

(6) Optimizarea abilităților 

parentale și a relației părinte - 

copil prin elaborarea unui 

manual integrativ pentru 

părinți. Proiectul are o 

puternică dimensiune inova-

tivă dată de intervenția 

focalizată pe două direcții: (1) 

adresarea catre nevoile 

personale ale părinților pentru 

dezvoltare emoțională și 

socială, învățarea de strategii 

de coping pentru a face față 

stresului și a promova inclu-

ziunea socială, creșterea rezi-

lienței și a stării de bine; (2) 

adresarea către rolul parental 

pentru a întâmpina nevoia de 

dezvoltare a abilităților de 

parenting pentru a deveni 

resurse pentru propriii copii cu 

nevoi speciale. Rezultatele 

proiectului vor consta într-o 

serie de produse intelectuale, 

instrumente de lucru pentru 

părinți și formatori ai pă-

rinților copiilor cu nevoi 

speciale: un manual integrativ 

pentru părinți, un kit 

educațional care conține un 

manual pentru formator și un 

caiet de lucru pentru cursant, 

precum și un program de 

training pentru părinți, ino-

vativ, interdisciplinar, struc-

turat, descriind o intervenție 

psiho-educațională și socială 

care are ca finalitate opti-

mizarea vieții familiei. 

Proiectul își va face cunoscută 

activitatea la nivelul comu-

nității prin organizarea de 

conferințe, workshop-uri pen-

tru profesori, dezvoltarea unui 

website care va asigura 

sustenabilitatea proiectului. 

Parteneriatul își propune și o 

creștere a nivelului de 

conștientizare în ceea ce 

privește nevoile specifice ale 

unei familii cu copii cu 

dizabilități la nivel național și 

european, iar rezultatele 

cercetărilor aplicative pot 

servi drept fundamentare 

pentru dezvoltarea de politici 

educaționale focalizate pe 

problematica părinților și 

familiilor copiilor cu nevoi 

speciale. 
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Legislație 

 

Hotărârea de Guvern nr.715 / 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 773, Partea I din 4 octombrie 2016. 

Ordinul nr. 5381/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei nationale și cercetării științifice nr.3482/2016, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 07.10.2016. 

Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 13.10.2016. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 748/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi 

Fondul European pentru Pescuit, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 14.10.2016. 

 

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, Publicata în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 831 din 20.10.2016. 

 

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 

19.10.2016. 

 

Ordinul nr. 5415/2016 pentru aprobarea Procedurii privind recunoaşterea programelor de formare 

psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale 

acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea 

continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în România, Publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 823 din 18.10.2016. 

Hotărârea nr. 728/2016 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi 

eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi 

ciclului II de studii universitare oferite comasat, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 

din 18.10.2016. 

Legea nr. 175/2016 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activităţii de voluntariat în România, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 

14.10.2016.  

  

Ordinul nr. 5414/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de 

conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor 

profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, 

pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în 

străinătate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 24.10.2016. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 771/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România, 

Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 25.10.2016. 
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Ordinul nr. 5446/2016 privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituţiilor de 

învăţământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcţiile 

didactice şi didactice auxiliare de conducere, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 

26.10.2016. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 134/5 octombrie 2016 Nr. 134 din data de 5 octombrie 2016 cu privire la aprobarea 

redistribuirii unor locuri bugetate la studii universitare de licență,  an I, an universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr.135/5 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Procedurii privind selectarea 

partenerilor din sectorul privat pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul programelor 

operaţionale finanţate prin acord de parteneriat între România şi C.E. 2014-2020. 

Hotărârea nr. 136/7 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Calendarului alegerii membrilor în 

Consiliul Facultății de Drept și Științe Administrative din Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, pentru mandatul 2016-2020 

Hotărârea nr. 137/7 octombrie 2016 cu privire la aprobarea distribuirii locurilor bugetate primite 

suplimentar la studii universitare de licență și la studii universitare de masterat an I, an universitar 

2016-2017. 

Hotărârea nr.138/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (R37). 

Hotărârea nr.139/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

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

Hotărârea nr.140/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante (R14). 

Hotărârea nr.141/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante sau temporar vacante pe perioadă 

determinată (R51). 

Hotărârea nr.142/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului pentru 

acordarea gradaţiei de merit (R16). 

Hotărârea nr.143/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului pentru 

evaluarea performanţei personalului didactic (R42). 

Hotărârea nr. 144/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii pentru acoperirea 

activităţilor didactice în regim plata cu ora  (PO DAC 03). 

Hotărârea nr. 145/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii pentru obţinerea 

conducerii de doctorat (PO DAC 04). 

Hotărârea nr.146/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii pentru 

recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilităţi nereglementate (PO-SG-

19).  

Hotărârea nr.147/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii pentru 

organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice (PO SRU 02 ). 

Hotărârea nr. 148/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii pentru elaborarea 

orarelor (PO 03). 

Hotărârea nr. 149/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea participării Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în Clusterul Alianţa Dunăreană pentru Securitate Informatică – ALDUSI. 
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Hotărârea nr. 150/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea modificării organigramei Centrului 

de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă. 

Hotărârea nr. 151/27 octombrie 2016 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Etică în Cercetare la 

nivelul Universității „Ștefan cel Mare” şi componenţa acesteia. 

Hotărârea nr.152/27 octombrie 2016 cu privire la modificarea Hotărârii Senatului USV nr. 

129/29.09.2016. 

Hotărârea nr. 153/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea conferirii titlului de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof.univ.dr. Ion POHOAȚĂ. 

Hotărârea nr. 154/27 octombrie 2016 privind aprobarea criteriilor specifice privind organizarea 

și desfășurarea examenului de disertație în anul universitar 2016-2017 la Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică şi Management. 

Hotărârea nr.155/27 octombrie 2016 cu privire la înființarea unui nou program de studii 

universitare de masterat în cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie. 

Hotărârea nr. 156/27 octombrie 2016 privind aprobarea acordării unor măriri salariale în vederea 

asigurării corelării măsurilor privind salarizarea cu legislația în vigoare. 

Hotărârea nr.157/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea aderării Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava la Grupul de Acțiune Locală – GAL. 

Hotărârea nr.158/27 octombrie 2016 privind aprobarea propunerii de redistribuire a unui loc 

bugetat la anul II, studii universitare de licență, Facultatea de Științe Economice și Administrație 

Publică.   

Hotărârea nr. 159/27 octombrie 2016 privind aprobarea propunerii de modificare și completare a 

Regulamentului privind ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat din cadrul Facultății de 

Inginerie Alimentară. 

Hotărârea nr.160/27 octombrie 2016 cu privire la validarea rezultatelor alegerii cadrelor didactice 

pentru mandatele de membru în Consiliul Facultății de Drept și Științe Administrative. 

Hotărârea nr. 161/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind colectarea 

de informații referitoare la statutul socio-profesional și locul de muncă al absolvenților (PO DAG 

01). 

Hotărârea nr.162/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și funcționare a Unității de Analiză și Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței 

Muncii (UAGPSPM). 

Hotărârea nr. 163/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de studii licență și masterat (R53). 

Hotărârea nr. 164/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea criteriilor de acordare a burselor 

pentru studenții Facultății de Drept și Științe Administrative, studii universitare de licență și 

masterat, an universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 165/27 octombrie 2016 cu privire la aprobarea cuantumului burselor la nivelul 

facultăților pentru anul universitar 2016-2017. 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 45 /04 octombrie 2016 cu privire la completarea componenței Consiliului de 

Administratie al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 46/04 octombrie 2016 cu privire la reanalizarea fișelor de observații în cadrul 

FIESC în cadrul comisiei de contestații și prelungirea perioadei de soluționare a contestațiilor 

până la data de 10 octombrie 2016 

 

Hotărârea nr. 47/04 octombrie 2016 cu privire la menținerea calității de titular a domnului lector 

univ. Ciprian Gabriel Ungureanu. 

 

Hotărârea nr. 48/ 11 octombrie  2016 cu privire la calculul granturilor de predare (STA) și de 

formare (STT) și repartiția mobilităților de personal ERASMUS+  în anul universitar 2016-2017 

 

Hotărârea nr. 49/18 octombrie 2016 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 

personalului didactic și nedidactic care va efectua mobilități de predare și formare, în cadrul 

programului Erasmus+, în anul universitar 2016-2017 

 

Hotărârea nr. 50/18 octombrie 2016  cu privire la acordarea unei zile libere în data de 2 decembrie 

2016. 

 

Hotărârea nr. 51/25 octombrie 2016 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante, semestrul I, anul universitar 2016 – 2017. 

 

Hotărârea nr. 52/25 octombrie 2016 cu privire la aprobarea calendarului de concurs pentru 

acordarea gradațiilor de merit. 

 

Hotărârea nr. 53/25 octombrie 2016 cu privire la numnirea dl. lector univ.dr. Dan HOFFMAN în 

funcția de președinte al Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă - Comitetuyl pentru 

managementul situațiilor de urgență din cadrul USV. 

 

Hotărârea nr. 54/1 noiembrie 2016 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit 

disponibile în 2017. 

 

 

 

 

 





www.facebook.com/universitateasuceava www.usv.ro@USVro

www.info.usv.ro
Editor: Serviciul Relaţii Publice, 
Comunicare şi Imagine.
Tel:  +40 230 216 147 (520)
Fax: +40 0230 520 080
E-mail: info@usv.ro 

Copyright © 2016 Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava. Toate drepturile 
rezervate. Copierea, distribuirea sau 
republicarea conţinutului acestei publicaţii 
fără acordul editorului este ilegală.

Viziune şi
creativitate


