






 

        

Profesor Bologna  
 
Cea de-a IX-a ediţie a Galei 
Profesorului Bologna a avut 
loc în acest an la Alba Iulia. 
Evenimentul a fost realizat în 
colaborare cu Liga Studenţilor 
din Univeristatea „1 Decem-
brie 1918” din Alba Iulia 
(LSUA), organizaţie membră 
a ANOSR. Prima etapă a 
proiectului a constat în pregă-
tirea studenţilor evaluatori, 
care, alături de colegii lor din 
anii anteriori, au evaluat pro-
fesorii nominalizaţi de stu-
denţii din România. Astfel, în 
perioada 4-6 martie 2016, s-au 
desfăşurat ateliere de formare 
ale studenţilor evaluatori în 
şapte centre universitare: Ti-
mişoara, Cluj-Napoca, Ora-
dea, Alba Iulia, Constanţa, 
Bucureşti şi Iaşi. În cadrul 
acestora, peste 170 de studenţi 
au aprofundat conceptul de 
Învăţământ Centrat pe Stu-
dent, şi-au completat cunoş-
tinţele referitoare la Procesul 
Bologna şi au precizat calită-
țile unui Profesor Bologna. 
Ulterior, din 1 aprilie până în 
24 aprilie 2016, studenţii au 
nominalizat pe pagina web 
www.profitari ro cadrele di-
dactice pe care le-au consi-
derat demne să primească 

această distincție. Concomi-
tent, până în 29 aprilie 2016, 
studenţii evaluatori au parcurs 
trei mari etape în încercarea de 
a descoperi acei profesori care 
să merite acest titlu. În primul 
rând au participat la cursuri-
le/seminariile profesorului no-
minalizat, fără a perturba acti-
vitatea normală a orelor, pen-
tru ca mai apoi aceștia să 
poarte discuţii cu studenţii 
care participă la cursurile/ se-
minariile profesorului în cau-
ză. Ulterior, după o docu-
mentare suplimentară, studen-
ții evaluatori au avut o discuţie 
mai amplă cu profesorul no-
minalizat și au decis, pe baza 
unei metodologii, lista pro-
fesorilor propuși pentru titlul 
de Profesor Bologna. Distinc-
ţiile de Profesor Bologna au 
fost decernate în cadrul Galei 
Profesorului Bologna, unde a 
avut loc şi ultima dezbatere 
din cadrul proiectului „Bo-
logna în Universităţi”, unul 
dintre cele mai noi proiecte 
marca ANOSR. Această dez-
batere a fost un eveniment 
înscris în calendarul de 
activități organizate sub egida 
Dezbaterii Naționale pentru 
Educație și Cercetare – „Ro-
mânia Educată”, derulată de 
Administrația Prezidențială. 

Dezbaterea a avut tema 
„Învățământul centrat pe 
student - cum adaptăm proce-
sul de predare-învățare la 
nevoile societății de astăzi?”. 
Opt cadre didactice ale USV 
au primit distincţia Profesor 
Bologna: conf. univ. dr. 
Mircea Oroian, Şef lucr. dr. 
ing. Amelia Buculei şi Şef 
lucr. dr. ing. Ancuţa Prisăcaru, 
de la Facultatea de Inginerie 
Alimentară, Şef lucrări univ. 
dr. ing. Daniela-Elena Olariu, 
lector univ. dr. Andrei Dia-
conu, de la Facultatea de In-
ginerie Electrică şi Ştiinţa Cal-
culatoarelor, lector univ. dr. 
Sorin Ignătescu de la 
Facultatea de Istorie şi Geo-
grafie, lector univ. dr. Corina 
Gheorghiu de la Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei şi, nu în 
cele din urmă, conf. univ. dr. 
Alexandru Mircea Nedelea, de 
la Facultatea de Ştiinţe Eco-
nomice şi Administraţie Publi-
că. La festivitatea de premiere 
organizată la Casa de Cultură 
a Studenţilor de la Alba Iulia, 
în prezenţa ministrului edu-
caţiei, 89 de cadre didactice 
universitare, selectate din pes-
te 300, au primit distincţia 
Profesor Bologna.

Burse acordate de mediul 
economic privat 
 
Facultatea de Silvicultură din 
cadrul USV beneficiază de un 
număr de șapte burse oferite 
de compania Holzindustrie 
Schweighofer. Dintre acestea, 
trei sunt destinate studenților 
anului III și patru vor fi acor-
date studenților din anul IV. 
Bursele vor fi acordate pe 
perioada anului universitar 
2016-2017, pe baza unui con-
curs de selecție, începând cu 

data de 7 octombrie 2016. 
Concursul va consta într-o 
probă teoretică scrisă și o 
probă practică. Fiecare bursă 
este în valoare totală de 8.000 
de lei pentru întregul an 
universitar. Compania  acordă 
același număr de burse Facul-
tăţii de Ingineria Lemnului de 
la Universitatea Transilvania 
din Braşov şi, pentru al doilea 
an consecutiv, Facultăţii de 
Silvicultură şi Exploatări Fo-
restiere din cadrul aceleiași 
universități. 

 
 
 
 
 

3-5 iunie 2016 
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Cadre didactice din USV, 
membri în comisii de 
specialitate CNADTCU 
 
Prin Ordinul nr. 4106/10 iunie 
2016 Ministrul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Știin-
ţifice a aprobat noua com-
ponenţă a Consiliului Naţional 
de Atestare a Titlurilor, Di-
plomelor şi Certificatelor Uni-
versitare (CNATDCU). Po-
trivit anexei nr. 3 a ordinului, 
din comisia de specialitate 
Ştiinţe Economice şi Admi-
nistrarea Afacerilor face parte 
şi prof. univ. dr. Gabriela 

Prelipcean, de la Universitatea 
„Ştefan cel Mare” Suceava, 
având calitatea de membru, iar 
din comisia de specialitate 
Electronică, Telecomunicaţii 
şi Nanotehnologie a 
CNATDCU face parte şi prof. 
univ. dr. ing. Mihai Dimian, 
de la USV, care este şi vice-
preşedintele acestei comisii. 
Potrivit unui comunicat de 
presă al MENCŞ, componenţa 
CNATDCU a fost stabilită, 
pentru prima dată, în urma 
unui amplu proces de selecţie, 
care a urmărit implicarea co-
munităţii academice şi a 

societăţii civile, precum şi în 
urma consultărilor publice 
succesive. „Pe baza nomina-
lizărilor făcute (…), cele 35 de 
comitete de selecţie, formate 
din 140 de experţi de prestigiu 
din România şi străinătate, au 
sprijinit Ministerul Educaţiei 
în decursul lunii mai în 
procesul de selectare a 
membrilor din cele peste 
1.200 de aplicaţii depuse 
individual prin portalul 
Brainmap” se arată în co-
municatul MENCŞ. 

Fancy fiesta a la française  
 
Aflat la a VII-a ediţie, 
Concursul de interpretare de 
cântece în diverse limbi 
„Fancy fiesta a la française” 
organizat de Facultatea de 
Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării (FLSC) s-a des-
făşurat sub semnul pluri-
lingvismului, obiectivul prin-
cipal fiind încurajarea 
tinerilor, a copiilor şi ado-
lescenţilor pentru a se exprima 
în mai multe limbi şi a 
exprima muzical frumuseţea şi 
diversitatea fiecăreia dintre 
ele. Alături de studenţi, în 
competiţie au participat gru-
puri de copii şi adolescenţi din 

mai multe şcoli şi licee ale 
judeţului Suceava: Colegiul de 
Artă „Ciprian Porumbescu”, 
prof. coordonator Iulia Bu-
raciuc; colegiile naţionale 
„Spiru Haret”, prof. coor-
donator Aura Mihoc, „Mihai 
Eminescu”, prof. Cristina 
Hetriuc, Letiţia Costache, 
Violeta Cristescu, „Vasile 
Lovinescu” din Fălticeni, prof. 
Mihaela Pînzariu, Lucia Oana 
Fodor, Liceul Tehnologic 
Dumbrăveni, prof. coordo-
nator Alexandra Sîrghi, şcolile 
gimnaziale „Ion Irimescu” 
Fălticeni, prof. Anca Nastasă, 
Maria Luncăniţa, „Ion 
Muceleanu” din Fântâna 
Mare, prof. Andreea Andrei, 
Gheorghe Dascălu, „Mihail 
Sadoveanu” din Fălticeni, 
prof. Elena Paşcovici, Maria 
Luncăniţa, Vereşti, prof. 
Maria-Tatiana Purice, Nico-
leta Bimokono, Şcoala Gim-
nazială Oniceni, prof. Adina-
Maria Popa. Regulamentul 
concursului prevede ca fiecare 
grup să interpreteze trei 
cântece, la alegere, dintre care 

primul va fi obligatoriu în 
limba franceză, al doilea într-
o altă limbă străină (engleză, 
germană, italiană, maghiară, 
portugheză, romani, spaniolă, 
ucraineană etc.), iar al treilea 
va trebui să reflecte interac-
ţiunea între mai multe limbi. 
Premiile au fost oferite de 
profesorii şi de partenerii 
tradiţionali ai Facultăţii de 
Litere şi Ştiinţe ale Comu-
nicării: Agenţia Universitară a 
Francofoniei (Biroul pentru 
Europa Centrală şi Orientală), 
Delegaţia Wallonie-Bruxelles 
la Bucureşti, Institutul Fran-
cez din România (din 
Bucureşti şi din Iaşi), 
Organizaţia Internaţională a 
Francofoniei, Librăriile 
Alexandria, dar şi de 
sponsorul Tudia Lactate. 
Sărbătoarea muzicii a fost 
creată în anul 1982 de 
Ministerul francez al culturii, 
iar de atunci a depăşit spaţiul 
francofon, succesul de care se 
bucură fiind proporţional cu 
numărul ţărilor şi al limbilor 
care i-au adoptat modelul.
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Concert simfonic 
 
Orchestra Camerata formată 
din profesori şi elevi ai 
Colegiului de Artă „Ciprian 
Porumbescu” din Suceava a 
susţinut un concert simfonic la 
Centrul Cultural Bucovina. 
Din program: Eduard Grieg – 
Peer Gynt - Suita nr.1 
Morning Mood, Georges 
Bizet - Habanera din Opera 
„Carmen”, W. A. Mozart - 
Duetul „La cidarem la mano” 
din opera „Don Giovanni”, 
Aria lui Bartolo din „Nunta lui 
Figaro”, Charlie Chaplin -This 

is my Song, Georges Bizet - 
Aria Toreadorului din 
„Carmen”, Leroy Anderson - 
Maşina de scris, Joseph Haydn 

- Simfonia nr. 82 p.I, Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky - Suita, 
op. 71a  Valsul Florilor.  

 
Peste 200 de locuri alocate 
pentru romani din Ucraina 
si Republica Moldova la 
Universitatea "Stefan cel 
Mare" pentru licenta, 
masterat si doctorat 
 
Ministerul Educaţiei Naţio-
nale şi Cercetării Ştiinţifice a 
publicat Metodologia privind 
şcolarizarea românilor de 
pretutindeni, cu domiciliul 
stabil în Republica Moldova, 
Ucraina, Ungaria, Balcani şi 
diaspora, în învăţământul 
superior de stat şi particular 
din România, la programe de 
studii acreditate, începând cu 
anul universitar 2016-2017, 
precum şi oferta locurilor alo-
cate pentru românii de 
pretutindeni în cele 48 de uni-
versităţi din ţară. Conform 

anexelor acestei metodologii, 
Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava i-au fost 
repartizate 99 de locuri pentru 
studiile universitare de licenţă 
ce sunt alocate românilor din 
Republica Moldova, absol-
venţi de liceu cu bacalaureat în 
ţara de domiciliu. Pentru 
studiile universitare de licenţă 
au fost repartizate USV alte 33 
de locuri subvenţionate de stat 
pentru românii din Ucraina, 
absolvenţi de bacalaureat în 
ţara de domiciliu şi în alte 
state, echivalate de Ministerul 
Educaţiei din ţara de 
domiciliu. Universităţii „Şte-
fan cel Mare” din Suceava i-au 
mai fost repartizate 23 de 
locuri pentru studiile univer-
sitare de licenţă absolvenţilor 
de bacalaureat în România 

alocate românilor din 
Republica Moldova. La 
studiile universitare de 
masterat au fost repartizate 
USV 36 de locuri pentru 
români din Ucraina, dintre 
care 9 cu bursă şi 27 fără 
bursă, precum şi 28 de locuri 
pentru românii din R. 
Moldova, dintre care 8 cu 
bursă şi 20 fără bursă. La 
studiile universitare de doc-
torat au fost repartizate USV 
patru locuri pentru românii din 
R. Moldova, dintre care un loc 
este fără taxă. Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava 
se află pe lista celor 21 de 
instituţii de învăţământ 
superior din România care 
organizează anul pregătitor 
pentru învăţarea limbii 
române. 
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Legislație 
 
Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 06.06.2016. 
 
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 06.06.2016. 
 
Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a 
documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră 
sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu 
autorităţile/entităţile contractante verificate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 
09.06.2016. 
 
Hotărârea nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ 
programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul 
universitar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 01.06.2016. 
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, publicată in Monitorul Oficial nr. 434, Partea I din data de 09.06.2016. 
 
Ordinul nr. 3775/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 
cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de 
învăţământ superior de stat acreditate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 
10.06.2016. 
Ordinul nr. 4106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
449 din 16.06.2016. 
 
Hotărârea de Guvern nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de 
master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017, 
publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 16 iunie 2016. 
 
Hotărârea nr. 433/2016 pentru 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, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 22.06.2016. 
Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de 
gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene, publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I nr. 460 din 21.06.2016. 
 

iunie 2016  /  info USV  /  7



 

       

Hotărârea nr. 439/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 
privind organizarea şi funcţionarea, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 
27.06.2016. 
 
Hotărârea nr. 449/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotararea 52/2011, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 473 din 24.06.2016. 
 
Ordinul nr. 1099/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) 
din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creșterea copiilor, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 474 din 24.06.2016. 
 
Ordin MFP/ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual 
al achizitiilor publice si Programului anual al achizițiilor sectoriale, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 487 din 30.06.2016. 
 
Decizia Agenției pentru Agenda Digitală a României nr. 114/2016 privind stabilirea tarifelor de 
utilizare a Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP), publicată in Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 485 din 29 iunie 2016.  
 
Ordonanța de urgență nr. 32/2016 pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal și 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată in Monitorul Oficial Partea I, nr. 488 din 
30 iunie 2016 
 

Hotărârile Senatului USV 
 
Hotărârea nr. 82/1 iunie 2016 privind aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava și Universitatea „Valahia” din Târgovişte. 
 
Hotărârea nr. 83/1 iunie 2016 privind aprobarea completării criteriilor specifice privind admiterea  
la programul de conversie profesională Educaţie tehnologică din cadrul Facultăţii de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică şi Management. 
 
Hotărârea nr. 84/30 iunie 2016 privind aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
 
Hotărârea nr. 85/30 iunie 2016 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor pentru constituirea 
Consiliului Şcolii Doctorale de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti şi a Consiliului Şcolii Doctorale de 
Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
 
Hotărârile Consiliului de Administrație 
 
Hotărârea nr. 31 /7 iunie 2016 cu privire la procentul de locuri de cazare oferite studenților cu 
taxă/fără taxă. 
 
Hotărârea nr.  32 /28 iunie 2016 cu privire la numirea comisiei ERASMUS+ la nivelul Facultății 
de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
 
Hotărârea nr.  33 /28 iunie 2016  cu privire la aprobarea investiției în vederea consolidării beciului 
pentru alimente al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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