






 

        

CONSENSUS  
Ediția a VII-a 
 
Colectivul de Engleză al De-
partamentului de Limbi și Li-
teraturi Străine de la Faculta-
tea de Litere și Științe ale Co-
municării a organizat cea de-a 
șaptea ediție a Simpozionului 
Național CONSENSUS (Con-
ference for Students of Eng-
lish Studies at the University 
of Suceava), cu tema generală 
Hospitality and Hostility (Os-
pitalitate și ostilitate). Plecând 
de la cuvântul-umbrelă al 
filosofului francez Jacques 
Derrida, „hostipitalitate”, care 
reconstruiește ambivalența a-
cestor relații, prezentă în par-
cursul etimologic al termeni-
lor, tema simpozionului a invi-
tat studenții la reflecții pe 
marginea unor fenomene/ fap-

te literare, lingvistice și cultu-
rale în care pot fi percepute 
ambiguități, paradoxuri, con-
tradicții. Lucrările simpozio-
nului s-au desfășurat în trei 
mari secțiuni: Studii literare și 
culturale, Studii de limbă și 
traductologie, și Studii de film 
și media. Au participat stu-
denți de la Universitatea din 
București, Universitatea Ovi-
dius din Constanța, Universi-
tatea „Al. I. Cuza” Iași, pre-
cum și de la Universitaea din 
Suceava. Mulți dintre studen-
ții suceveni s-au remarcat prin 
lucrări interesante, care au fost 
premiate: Ciornei Mădălina, 
an III Franceză-Engleză (pre-
miul I), Daniela Poleac, an III 
Franceză-Engleză (premiul 
II), Andreea Filip, an II 
Engleză-Română (premiul 
III), Iuliana Ana-Maria Her-

ghiligiu, an III Franceză-En-
gleză (mențiune), Denisa Stă-
uceanu, an III Franceză-En-
gleză (mențiune) – la ciclul de 
licență; studenții masteranzi 
din cadrul programului 
Cultură și civilizație britanică 
în contextul globalizării care 
au obținut distincții sunt: 
Mihaela Shipor (Olaru), II 
(premiul I), Georgeta Boancă 
(Nistor), an I (premiul III), 
Voichița Chira, an II 
(mențiune) și Viorel Drăgoi, 
an II (mențiune). 

 
„Şcoala altfel!”  
 
USV a organizat o serie de 
activităţi în cadrul progra-
mului „Şcoala altfel! Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!”. 
Printre activităţile propuse de 
Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport s-au numărat vizitarea 
campusului universitar şi a ba-
zei sportive, activităţi acvatice 
în bazinul USV şi prelegerile 

intitulate „Actualităţi în bio-
ingineria reabilitării” şi „Să-
nătatea copiilor noştri”. 
Facultatea de Inginerie Ali-
mentară a organizat atelierul 
„Chimia poate fi distractivă” 
şi prelegerile intitulate „Ad-
vertising”, „Educaţia şi me-
diul” şi „Tehnici moderne de 
depistare a falsificării produ-
selor alimentare”. Facultatea 
de Inginerie Mecanică, Meca-
tronică şi Management a pro-
pus elevilor vizite în labora-
toare, prelegerea „Istoria şi 
evoluţia universului” şi atelie-
rele de robotică şi roboţi în 
aplicaţii. Printre activităţile 
organizate de Facultatea de Li-
tere şi Ştiinţe ale Comunicării 
amintim: „Elevi şi studenţi 
împreună la cursuri”, „Ziua 
filmului italian”, „Seara de 
film englezesc”, „Lecţia de 
franceză pentru ciclul primar”. 
Facultatea de Ştiinţe Econo-
mice şi Administraţie Publică 
a organizat Târgul naţional al 

firmelor de exerciţiu „Elevii 
de azi, antreprenorii de mâi-
ne!”, un proces penal simulat 
şi concursul de eseuri pentru 
elevi „Şcoala altfel! Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!”. La 
Observatorul astronomic al 
USV au avut loc spectacole de 
planetariu („Orientarea cu a-
jutorul aştrilor”, „De ce e 
noapte şi zi?”, „Pământul 
printre planete”, „Vecina 
noastră, Luna”, „Prezentarea 
planetelor vizibile”, „Corpuri-
le mici din Sistemul Solar”, 
„În lumea sateliţilor”, „Legen-
dele cerului”), observaţii sola-
re cu telescopul Coronado, în 
condiţii de cer senin, şi pro-
iecţii de filme documentare. 
Facultatea de Ştiinţe ale Edu-
caţiei a desfăşurat ateliere de 
dezvoltare personală pentru 
clasele 0II şi IIIIV şi prele-
geri precum „Abordarea efi-
cientă a examenelor”, „Bully-
ing şi cyberbullying – noi 
forme de violenţă în rândul 
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elevilor” şi „Formarea cadre-
lor didactice în Europa”. 
Totodată, în parcarea USV a 
avut loc atelierul de creaţie 
plastică intitulat „Şotronul cu 
desene. Stimularea potenţialu-
lui artistic al copiilor din 

învăţământul primar şi preş-
colar”. Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calcula-
toarelor a organizat vizite şi 
demonstraţii practice în la-
boratoarele de robotică, acţio-
nări electrice, energetică, 

electronică, calculatoare, cer-
cetare, precum şi prelegeri 
susţinute la cererea şcolilor, pe 
teme alese. 

  

17 Medalii la înot 
 
În această perioadă a avut loc 
a IV-a ediţie a concursului de 
înot „Cupa Delmadi”, la Piatra 
Neamţ.  La start s-au prezentat 
228 de sportivi cu vârste 
cuprinse între 6 şi 14 ani. Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava a fost repre-
zentată de un lot de 17 sportivi 
pregătiţi de antrenor Anca 
Sasu şi conf. univ. dr. Elena 
Raţă. Sportivii antrenați la 

USV au obținut următoarele 
rezultate: Fotciuc Teodor: 
locul II - 50 bras, locul III- 50 
liber, locul II - 200 mixt, locul 
II- 50 spate, locul III- 50 
fluture; Cibotaru Mihail: locul 
iii -50 bras, locul II -50 liber, 
locul II -50 fluture, locul III -
200 mixt; Stratu Alexandru: 
locul III -50 liber; Gaitan 
Andreea: locul I -50 spate; 
Anton Alexandru: locul III- 50 
liber, locul II -50 bras, locul i- 
50 spate; Dumitras Tudor: 

locul III- 50 fluture, locul III -
50 liber; Sofronea Ingrid: 
locul III -50 bras. Din lot mai 
fac parte sportivi debutanţi ca: 
Murariu Gavril, Lungu David, 
Gavrilovici Patrik, Maranda 
Gabriel, Kurutz Luca. Grupa 
de înotători este pregătită în 
cele mai bune condiţii la 
Complexul de Nataţie şi 
Kinetoterapie din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava. 

 
Zilele Lecturii,  
Ediția a VIII-a 
 
Cu prilejul Zilei Internaționale 
a Cărții și a zilei naționale a 
Bibliotecarului, în Facultatea 
de Științe ale Educației și Bi-

blioteca Universității au or-
ganizat manifestarea Zilele 
Lecturii, ediția a VIII-a. În 
cadrul acestei activități, bibli-
oteca universitară a prezentat 
o expoziție de carte pentru 
copii. Sărbătoarea mondială, 
un omagiu adus oamenilor de 
litere pentru contribuţia sem-
nificativă la îmbogăţirea cul-
turii şi spiritualităţii, promo-
vează lectura publică, indus-
tria editorială şi protecţia pro-
prietăţii intelectuale prin drep-
turile de autor. Ziua Cărţii şi a 
Drepturilor de Autor a fost 
instituită pe data de 23 aprilie, 

la iniţiativa UNESCO, încă 
din anul 1995 şi de atunci este 
marcată anual, la nivel 
internaţional. 23 aprilie este o 
zi simbolică pentru literatura 
universală, întrucât, la această 
dată şi în acelaşi an - 1616 - s-
au stins din viaţă celebrii 
scriitori William Shakespeare 
şi Miguel de Cervantes. Ziua 
Internaţională a Cărţii şi a 
Dreptului de Autor a fost cele-
brată pentru prima dată, în 
1996, la iniţiativa Spaniei, 
unde anual, are loc Festivalul 
Trandafirilor, dedicat Sfântu-
lui Gheorghe (Sfântul Jordi).

  
 
Legislație 
 
Ordin MENCS nr.3485/2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și utilizate la nivelul instituțiilor 
de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Romane, 
în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 248 din data de 4.04.2016. 
 
Ordin MENCS nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al 
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat 
în Monitorul Oficial nr. 248 din data de 4.04.2016. 
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Ordin MENCS nr. 3530/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare 
pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat 
din România, pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 4.04.2016. 
 
Hotărârea nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/ universitar 2016-2017, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 289 din 15.04.2016. 
 
Ordinul nr. 3632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru 
dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, Publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 291 din 18.04.2016. 
 
Hotărârea nr. 269/2016 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 20.04.2016. 
 
Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 20.04.2016. 
 

Hotărârile Senatului USV 
 
Hotărârea nr. 43/ 15 aprilie 2016 privind aprobarea modificării cotei de asociere a Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava în cadrul propunerii de întreprindere spin off „Valorificarea 
superioară a crengilor de rășinoase în vederea obținerii cepurilor de corecție destinate înlocuirii 
nodurilor negre  căzătoare de cherestea” (CEPCOR) pentru a fi în conformitate cu Reglementările 
Registrului Comerțului din România care menționează că aportul social al unui partener la o 
societate trebuie să fie de minim o parte socială. 
 
Hotărârea nr. 44/ 21 aprilie 2016 cu privire la validarea noilor membri ai Senatului USV. 
 
Hotărârea nr. 45/21 aprilie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind calculul și 
plata granturilor pentru studenți și personal în cadrul programului Erasmus+ (PO-SAE 06). 
 
Hotărârea nr. 46/21 aprilie 2016 cu privire la aprobarea conferirii titlului de Doctor Honoris 
Causa al USV domnului prof. univ. dr. ing. Jozef Vander Sloten. 
 
Hotărârea nr. 47/21 aprilie 2016 privind aprobarea cuantumului taxei de procesare și furnizare 
documente privind informații de interes public, în fotocopie. 
 
Hotărârea nr. 48/21 aprilie 2016 cu privire la depunerea raportului de autoevaluare în vederea 
evaluării periodice de către ARACIS  a programului de studii universitare de licență Management 
(învățământ cu frecvență)  din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. 
 
 
Hotărârile Consiliului de Administrație 
 
Hotărârea nr. 15/ 12 aprilie 2016 cu privire la aprobarea formularelor pentru Contractele de studii, 
valabile începând cu anul universitar 2016-2016, pentru programele de studii universitare de 
licență (cu frecvență și ID), pentru programele de studii universitare de masterat, pentru 
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programele de studii universitare de doctorat, pentru programele de conversie profesională cu 
frecvență și pentru programele de studii universitare din cadrul Departamentului de specialitate 
cu profil psihopedagogic: studii cu frecvență Nivel I, studii postuniversitare Nivel I, studii cu 
frecvență Nivel II, studii postuniversitare Nivel II. 
 
Hotărârea nr. 16/ 12 aprilie 2016 cu privire la acordarea unui număr de 10 bonuri de masă pentru 
luna aprilie 2016, angajaților cu funcția de bază în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
USV, angajați pe perioadă determinată sau nedeterminată. 
 
Hotărârea nr. 17/ 26 aprilie 2016 cu privire la încheierea formelor legale în vederea salarizării 
secretarilor de admitere la nivelul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și la nivelul 
facultăților. 
 
Hotărârea nr. 18/ 26 aprilie 2016 cu privire la recunoașterea dreptului studenților evrei de a fi 
scutiți de la ore, fără sancțiuni, în scopul celebrării sărbătorilor religioase proprii sau a Sabatului. 
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