






 

        

 

Exemplu de succes  

Diana Sandra Duțu, studentă 
la specializarea Inginerie Eco-
nomică în Domeniul Mecanic 
în cadrul Facultății de Ingi-
nerie Mecanică, Mecatronică 
și Management (FIM) a USV 
este beneficiara unui grant de 
20.000 de euro. Suma a fost 
obținută în urma participării 
cu un proiect pe probleme 
legate de comercializarea de 
piese și accesorii auto la sec-
țiunea Planuri de afaceri a 
proiectului Start-up în 2 pași-
Curs de educație antrepreno-
rială bazată pe inovare și aju-
tor de minimis. „Profesorul 
Petru Cobzaru ne-a recoman-
dat să urmăm un curs de antre-
prenoriat. M-am înscris şi aco-
lo am aflat despre proiectul 
Posdru pentru start-up-uri, la 
care putem aplica. Mai aveam 
la dispoziţie aproape două săp-
tămâni pentru a întocmi un 

plan de afaceri cu care să acce-
săm fonduri nerambursabile”, 
a mărturisit Diana. Prima în-
cercare nu a fost cu noroc 
pentru Diana, iar planul de 
afaceri întocmit, de peste 40 
de pagini, a fost respins, stu-
denta nerepartizând corespun-
zător banii. A doua încercare a 
fost de bun augur, iar proiectul 
a fost acceptat pentru finan-
ţare. A avut termen ca până la 
începutul lunii iulie să 
deschidă firma, iar de la 1 
august să aibă şi doi angajaţi. 
A înfiinţat firma Strong SDS 
Company care se ocupă de  co-
mercializarea de piese şi acce-
sorii auto. „La început nu şti-
am nici eu foarte multe despre 
acest domeniu, dar am căutat 
furnizori, am studiat cata-
loage, m-am uitat la produse, 
la ce se folosesc. Banii i-am 
investit pe marfă, în jur de 
10.000-12.000 de euro, iar cu 

restul am cumpărat laptop, im-
primantă, combustibil, consu-
mabile, am plătit salarii. Am 
avut noroc şi de furnizori care 
m-au aşteptat cu termenele de 
plată, a fost foarte important 
asta”, a mai completat Diana. 
Studenta FIM a mai povestit 
că demararea unui proiect prin 
fonduri europene presupune 
multă muncă, răbdare şi calm, 
însă reprezintă o oportunitate 
foarte mare, mai ales pentru 
tineri. Pentru 2016, Diana şi-a 
propus să ajungă la patru 
angajaţi, să-şi deschidă un 
punct de lucru şi să aibă un 
depozit pentru marfă. Tot-
odată, tânăra are în plan să mai 
scrie şi alte proiecte, în trei ani 
având dreptul să mai acceseze 
alţi 180.000 de euro pentru 
investiţii şi dezvoltarea firmei.  

www.strongsds.ro  

 

Ambasadorul SUA la Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava: 

 „Remembering Dr. Martin 
Luther King, Jr.” 

Excelența Sa, Domnul Hans 
Klemm, Ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în Româ-
nia, s-a întâlnit cu studenții 
Universității „Ștefan cel Ma-
re” din Suceava (USV), cărora 
le-a vorbit cu ocazia aniver-
sării a 87 de ani de la nașterea 
lui Martin Luther King Jr.  
Vizita Excelenței Sale la 
Universitatea „Ștefan cel Ma-
re” din Suceava a cuprins o în-
trevedere cu membri ai condu-
cerii Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, cu actuali 
și foști bursieri Fulbright. La 

ora 16, în Auditoriumul „Jo-
seph Schmidt”, în fața unei 
săli arhipline, Domnul Hans 
Klemm a susținut în limba en-
gleză prelegerea despre viața 
și activitatea lui Martin Luther 
King Jr. și impactul acestuia 
asupra Statelor Unite ale Ame-
ricii și lumii, în general. Eve-
nimentul a inclus o sesiune de 
întrebări și răspunsuri la care 
au participat studenți ai Facul-
tăților de Litere și Științe ale 
Comunicării, Istorie și Geo-
grafie, Științe Economice și 
Administrație Publică, precum 
și membrii ai comunității aca-
demice sucevene. Conferința 
susținută de Excelența Sa, 
Domnul Hans Klemm, a fost 
transmisă în direct pe posturile 
de televiziune Bucovina TV, 

TVR Iași, precum și pe canalul 
Youtube al USV. Înregistrarea 
evenimentului poate fi vizio-
nată la adresa: 
  

 

https://www.youtube.com/use
r/universitateasuceava  

7 ianuarie 2016 

 

20 ianuarie 2016 
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DISCURSUL 
AMBASADORULUI SUA, 
HANS KLEMM,  

LA UNIVERSITATEA 
„ȘTEFAN CEL MARE” 
DIN SUCEAVA 

„AMINTINDU-NE DE DR. 
MARTIN LUTHER KING 
JR.” 

 

Bună ziua tuturor. Domnule 
rector Valentin Popa, doamnă 
profesor Luminiţa Turcu, sti-
maţi profesori şi studenţi ai 
Universităţii „Ştefan cel Ma-
re” din Suceava, vă mulţu-
mesc pentru disponibilitatea 
de a mă primi. Sunt foarte 
mulţumit să mă aflu aici pen-
tru a discuta despre viaţa şi 
activitatea lui Martin Luther 
King Jr. şi despre impactul său 
asupra Statelor Unite şi a lumii 
în general. Permiteţi-mi să 
continui în engleză. Lunea 
aceasta, Statele Unite au săr-
bătorit ziua de naştere a lui 
Martin Luther King Jr. Este o 
sărbătoare legală în toate sta-
tele SUA. Guvernul federal, 
alte instituţii şi Ambasada 
SUA la Bucureşti au fost în-
chise în onoarea acestui extra-
ordinar cetăţean american. De 
ce a fost el un om atât de extra-
ordinar? El a înţeles că Ame-
rica nu respecta idealurile sale 
fondatoare şi principiile De-
claraţiei noastre de Indepen-
denţă din 1776, că toţi suntem 
creaţi egali şi ne-a îndemnat să 
le respectăm. De asemenea, el 
a înţeles şi a crezut ferm că di-
versitatea a fost şi rămâne unul 
dintre cele mai mari atuuri ale 
ţării mele. A fost filantrop, li-
der spiritual, activist civic şi 
câştigător al Premiului Nobel 
şi continuă să ne inspire şi să 
ne motiveze în prezent, pe toţi, 

americani şi români deopotri-
vă. Dr. King s-a născut într-o 
familie religioasă în 1929, la 
Atlanta, în Georgia. A crescut 
în biserica în care tatăl său slu-
jea ca preot. El însuşi a slujit 
ca pastor în aceeaşi biserică 
după obţinerea doctoratului la 
Boston University. S-a căsăto-
rit cu Coretta Scott din Alaba-
ma în 1953 şi a avut patru co-
pii. Convingerile religioase a-
le dr. King l-au determinat să 
fie activ civic şi preocupat de 
soarta afro-americanilor. În 
acea perioadă, afro-americanii 
nu beneficiau de tratament 
egal în Statele Unite, unde 
practica segregării educaţio-
nale era consfinţită de lege. 
Astfel, existau şcoli separate 
pentru persoanele de culoare şi 
populaţia albă, drept urmare 
condiţiile de care beneficiau 
persoanele de culoare fiind de 
departe inegale cu cele oferite 
populaţiei albe. Acest lucru 
era evident în special în siste-
mul educaţional. Americanii 
albi şi afro-americanii nu mer-
geau la aceleaşi şcoli în Sudul 
divizat rasial şi, indiferent cât 
de iraţional sună acest lucru, 
această situaţie era protejată 
de legile care permiteau segre-
garea. În cazul decisiv Brown. 
vs. Consiliul Educaţiei, Curtea 
Supremă a Statelor Unite a 
hotărât că această practică de 
segregare în educaţie este de 
fapt neconstituţională şi, prin 

urmare, ilegală. În ciuda 
acestei schimbări enorme în 
dreptul american, aplicarea le-
gii şi schimbarea mentalităţii 
oamenilor au fost o provocare 
imensă. În 1955, în ciuda fap-
tului că segregarea în educaţie 
fusese declarată ilegală, apli-
carea ei în practică era în con-
tinuare larg răspândită şi multe 
legi care impuneau existenţa 
de spaţii separate în alte sec-
toare ale vieţii publice şi pri-
vate erau în continuare în vi-
goare. O tânără pe nume Rosa 
Parks a refuzat să acorde locul 
ei într-un autobuz în Mont-
gomery, statul Alabama, unei 
persoane albe, aşa cum cerea 
legea. A fost arestată, gene-
rând revolta comunităţii afro-
americane. Răspunsul acesteia 
a fost un boicot organizat al 
sistemului de transport din 
Montgomery, timp de 385 de 
zile, ceea ce a destabilizat pro-
fund situaţia economică a ora-
şului. În cele din urmă, se-
gregarea autobuzelor din 
Montgomery a fost eliminată, 
iar mişcarea modernă pentru 
drepturi civile în America a în-
ceput. În această perioadă, un 
predicator necunoscut din 
Atlanta a devenit purtător de 
cuvânt al mişcării, iar după 
Boicotul Autobuzelor din 
Montgomery avea să fie cu-
noscut la nivel naţional: dr. 
Martin Luther King jr. Aşa 
cum am menţionat anterior, dr. 
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King era un preot creştin care 
îmbrăţişase învăţăturile lui 
Mahatma Gandhi. Dr. King 
promova implicarea civică, 
protestele şi chiar gesturile de 
nesupunere civică. Însă făcea 
toate acestea încurajând folo-
sirea metodelor non-violente. 
Gândurile şi scrierile sale des-
pre justiţie, în special pătrun-
zătoarea „scrisoare dintr-o în-
chisoare din Birmingham”, în 
care constata că: „ Orice ne-
dreptate este o ameninţare la 
adresa dreptăţii de pretutin-
deni”, rămân la fel de adevă-
rate astăzi ca în ziua în care le-
a scris. Reverendul King a 
spus, de asemenea: „Cu întu-
neric nu se poate înlătura întu-
nericul; doar cu lumină se poa-
te face acest lucru. Ura nu 
poate înlătura ura; doar iubirea 
o poate face.” Imaginaţi-vă că, 
la aproape 100 de ani de la 
abolirea sclaviei, afro-ameri-
canii beneficiau încă de un tra-
tament în mod flagrant inechi-
tabil, situaţie descrisă de fostul 
secretar de stat al SUA, Con-
doleeza Rice drept „defectul 
din naştere al Americii”. Dar 
lumina începea să străluceas-
că. În sfârşit existau semne ale 
schimbării, însă continua să 
existe rezistenţă la acea schim-
bare. Existau mari tensiuni şi 
destulă furie de ambele tabere. 

Atunci a apărut un om care, 
bazându-se pe convingerile 
sale religioase şi pe principiile 
sale morale, a pledat pentru 
schimbare prin nesupunere ci-
vică non-violentă, asemenea 
lui Mahatma Gandhi. În calita-
te de lider al Southern Chris-
tian Leadership Conference, 
dr. King a condus mii de oa-
meni în cadrul protestelor şi al 
altor evenimente organizate pe 
întreg teritoriul SUA, în prin-
cipal în Sud. A fost considerat 
unul dintre cei mai mari ora-
tori ai secolului al XX-lea şi 
nu s-a abătut niciodată de la 
misiunea sa de promovare a 
egalităţii prin non-violenţă. Pe 
28 august 1963, la Washing-
ton DC, el a susţinut cel mai 
cunoscut discurs al său, pe 
treptele monumentului come-
morativ dedicat preşedintelui 
Lincoln, autorul Proclamaţiei 
de Emancipare cu 100 de ani 
înainte de eliberarea celor 
aflaţi în sclavie. În faţa unei 
mulţimi de aproximativ 
250.000 de protestatari, cel 
mai mare grup adunat vreoda-
tă până atunci la Washington, 
el a vorbit despre ceea ce visa 
el pentru America: „Am un 
vis:  cei patru copilaşi ai mei 
să trăiască într-o zi într-o na-
ţiune în care să nu fie judecaţi 
după culoarea pielii, ci după 

caracterul lor”. Este interesant 
de menţionat că pe 28 august 
2009, la exact 45 de ani de la 
acea zi, Barack Obama, pe 
atunci senator, a acceptat să fie 
candidatul Partidului Demo-
crat la preşedinţie. Ulterior, a 
câştigat acele alegeri şi a de-
venit primul preşedinte afro-
american al SUA. Discursul 
„Am un vis” şi marşul către 
Washington au plasat lupta 
pentru drepturi civile în capul 
agendei de politică internă. La 
câteva luni după aceea, preşe-
dintele Lyndon B. Johnson a 
semnat Legea Drepturilor Ci-
vile (Civil Rights Act) din 
1964, care a abolit în sfârşit şi 
complet discriminarea pe cri-
terii de rasă, culoare, credinţă, 
gen şi origine naţională. A-
ceasta a fost o victorie foarte 
importantă a Mişcării pentru 
Drepturi Civile şi indiscutabil 
a adus o îmbunătăţire a ţării 
noastre. Legile care prevedeau 
cândva segregarea erau acum 
eliminate şi înlocuite cu unele 
care apărau egalitatea. În 
1964, lui dr. King i s-a acordat 
Premiul Nobel pentru Pace 
pentru eforturile sale de utili-
zare a non-violenţei în lupta 
Americii pentru drepturi civi-
le, diversitate şi egalitate. 
King şi-a continuat eforturile 
până în clipa în care glonţul 
tras de un asasin l-a răpit de 
lângă noi, în 1968. A fost ucis 
pentru lucrurile în care a cre-
zut, însă moştenirea sa conti-
nuă să existe şi reprezintă o 
sursă de inspiraţie pentru cre-
dinţa şi speranţele următoa-
relor generaţii din ţara mea şi 
din întreaga lume. Dr. King s-
a străduit din răsputeri să cree-
ze ceea ce el a numit „comu-
nitatea iubită”. Aceasta era 
viziunea sa, o societate în care 
incluziunea şi toleranţa deţin 
supremaţia. Toate trăsăturile 
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sociale negative, precum sără-
cia şi foametea sunt inexisten-
te pentru că, aşa cum spune 
King Center din Atlanta, 
„standardele internaţionale ale 
decenţei umane nu vor permite 
existenţa lor”. Astăzi, la 
aproape 50 de ani de la moar-
tea lui Martin Luther King Jr., 
activitatea şi moştenirea aces-
tui om extraordinar continuă 
să ne inspire. Apelul său la ac-
ţiune, la ajutarea semenilor şi 
la aplicarea principiilor fonda-
toare ale Americii, prin meto-
de non-violente, ne cucereşte 
şi acum. Americani şi cetăţeni 
din întreaga lume îl privesc 
drept model atunci când, 
confruntându-se cu probleme-
le lumii actuale, caută încu-
rajare spirituală. Aici, în Ro-
mânia, anul trecut, la începutul 

lunii noiembrie, cu doar câte-
va luni în urmă, am fost mar-
torul unor lucruri de care cred 
că dr. King ar fi fost foarte 
mândru. Zeci de mii de oa-
meni s-au adunat în toată ţara 
în mod paşnic pentru a cere 
schimbarea, aşa cum ne învaţă 
moştenirea dr. Martin Luther 
King Jr. să facem. Am fost im-
presionat îndeosebi de pasiu-
nea tinerilor care îşi doresc un 
viitor mai bun, unul în care 
statul de drept triumfă şi lupta 
împotriva corupţiei este regu-
la. Sper că acei protestatari şi 
alţi oameni vor mărşălui din 
nou către secţiile de votare 
atunci când va sosi momentul 
să-şi exercite puterea supre-
mă, votul, pentru a alege 
persoane care vor fi lideri res-
ponsabili ai acestei naţiuni şi 

conducători ai cetăţenilor săi. 
Permiteţi-mi să închei cu unul 
dintre citatele mele favorite 
din dr. King: „Credinţa în-
seamnă să faci primul pas 
chiar dacă nu vezi întreaga 
scară”. Cred că România a fă-
cut recent un pas imens către 
un viitor extraordinar şi, deşi 
nu putem vedea ce se află îna-
inte, am deplină încredere în 
cetăţenii acestei măreţe ţări în 
acest an electoral şi în dorinţa 
lor de a avea un guvern care 
să-i slujească bine. Vă mulţu-
mesc foarte mult pentru aten-
ţie. Acum este momentul pen-
tru întrebările şi comentariile 
voastre. 

 

Alegeri USV  

Universitarii suceveni și-au a-
les  reprezentanţii în cel mai 
înalt for de decizie, Senatul, în 
Consiliul facultăţii şi Consiliul 
pentru studii universitare de 
doctorat. În aceeași zi s-au 
desfășurat și alegerile pentru 
funcția de rector al Universită-
ţii „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava (USV),  prof. univ. dr. 
ing. Valentin Popa fiind singu-
rul candidat care s-a înscris în 
cursa pentru conducerea insti-
tuţiei. Cât priveşte alegerile 
pentru Senatul USV,  în com-
petiţie s-au înscris 73 de can-
didaţi pentru cele 27 de locuri. 
Membrii Senatului Universi-
tăţii sunt în număr de 36, din-
tre care nouă studenţi. Cei mai 
mulţi reprezentanţi în Senat îi 
are Facultatea de Ştiinţe Eco-
nomice şi Administraţie Publi-
că cu şase locuri, urmată de 
Litere şi Inginerie Electrică – 
câte patru locuri, Mecanică, 
Istorie şi Geografie – câte trei 

locuri, Inginerie Alimentară, 
Silvicultură şi Ştiinţe ale Edu-
caţiei – două locuri, Educaţie 
Fizică şi Sport – câte un repre-
zentant în acest for decizional. 
Membrii Senatului au fost a-
leşi prin vot universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor di-
dactice şi cercetătorilor titu-
lari, respectiv al tuturor stu-
denţilor. Durata mandatului 
structurilor şi a funcţiilor de 
conducere este de patru ani. 
Pentru alegerea membrilor în 
Consiliul Facultății de Științe 
Economice și Administrație 
Publică s-a reluat procedura de 
votare în data de 28 ianuarie 
2016, ca urmare a admiterii 
unei sesizări privind omisiu-
nea inserării în buletinul de 
vot a două candidaturi. Cu 
excepția Consiliului Facultății 
de Litere și Științe, pentru care 
au fost reluate alegerile din 
cauza numărului insuficient de 
candidați, au fost validați pen-
tru un mandat de 4 ani mem-
brii celor opt consilii, cei 27 de 

membri (cadre didactice) ai 
Senatului, membrul în Consi-
liul pentru Studii Universitare 
de Doctorat și rectorul. Ale-
gerile pentru Consiliul Facul-
tății de Litere și Științe se vor 
desfășura în ziua 8 februarie 
(turul al doilea, în caz de nece-
sitate, este programat pentru 9 
februarie), iar cele pentru stu-
denții reprezentanți în Senat 
urmează să se încheie până la 
data de 25 februarie. Mențio-
năm că noul Senat își va intra 
în atribuții după data de 28 fe-
bruarie, zi în care se încheie 
mandatul actualilor senatori. 
Odată cu validarea alegerilor 
pentru funcția de Rector, do-
sarul concursului va fi trimis 
la Ministerul Educației Națio-
nale și Cercetării Științifice în 
vederea emiterii Ordinului de 
numire. Actualul mandat al 
rectorului Valentin Popa se 
încheie la data de 5 martie. 

25 ianuarie 2016 
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Legislație 

Hotărârea de Guvern nr.1017/ 2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat 
în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 987 din data de 31 decembrie 2015. 

Hotărârea nr. 1.001/ 2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană 
în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-
2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 24.12.2015. 

Hotărârea nr. 1023/ 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contrac-
tarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, publicată în 
Monitorul Oficial Partea I nr. 9 din 07.01.2016. 

Ordin MFE nr.44/2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către 
beneficiarii Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, publicat în Mo-
nitorul Oficial nr. 26 din 14.01.2016. 

Legea nr.1/ 2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011, publicată 
în Monitorul Oficial nr.26 din 14.01.2016. 

Hotărârea nr. 1/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 13.01.2016. 

Ordin MENCS nr.3002/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat „Ingineria produselor 
alimentare” în cadrul școlii doctorale organizate de Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 15.01.2016. 

Ordinul nr. 3019/ 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/ 2012 privind unele măsuri de organizare şi func-
ţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 15.01.2016. 

Ordinul nr. 3048/ 2016 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din 
România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene 
în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului 
de alerte pentru diplomele false, publicat in  Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 20.01.2016. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/ 2016 pentru modificarea Legii nr.206/ 2004 privind 
buna conduita în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 51 din 25.01.2016. 

 

Hotărârile Senatului USV 

Hotărârea nr. 1/ 26 ianuarie 2016 cu privire la aprobarea modificării calendarului alegerilor 
pentru mandatul  2016-2020 pentru funcțiile și structurile de conducere din Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație  

Hotărârea nr. 1/12 ianuarie 2016 cu privire la aprobarea calendarului de admitere 2016. 

Hotărârea nr.  2 / 26 ianuarie 2016 cu privire la stabilirea programelor de studii care vor fi susținu-
te prin burse speciale în anul universitar 2016 – 2017. 

Hotărârea nr.  3 /26 ianuarie 2016 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 
ocupare a postului didactic de asistent universitar, pe perioadă determinată, an universitar 2015- 
2016.
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