










 

        

Proiect de turism finalizat 
 
Membrii echipei proiectului 
internațional CUBITUS - 
Curriculum for sustainable 
University Business Cooper-
ation in the Tourism Sector au 
participat la Târgul Internațio-
nal de Turism de la Berlin, 
Germania pentru a disemina 
rezultatele obținute pe par-
cursul a doi ani și jumătate de 
activitate. Cu aceasta ocazie, 
conf. univ. dr. Carmen Cha-
șovschi a susținut o prezentare 
a proiectului și a principalelor 
realizări ale proiectului. La 
conferinta de închidere a 

proiectului organizată la 
Schwerin au fost evidențiate 
rezultatele practice ale 
proiectului, materializate în 
furnizarea de consultanță 
gratuita IMM-urilor din turism 
care doresc să inițieze și să 
dezvolte pachete turistice pen-
tru  seniori, precum și editarea 
produselor proiectului: Ghidul 
de turism pentru seniori 
(coordonat de USV), Modelul 

de cooperare universități – 
mediu de afaceri (coordonat 
de SPI Porto – Portugalia) și 
Schema de certificare a 
profesiei de consultant în 
turism (coordonată de 
SystemCERT Viena – Aus-
tria). La panelul de discuții 
organizat în cadrul conferinței 
a participat conf. univ. dr. 
Angela ALBU, managerul 
local al proiectului.  

 
Omul și cartea 
 
La Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava a avut loc 
o întâlnire de suflet cu omul 
literelor şi al cetăţii, Profe-
sorul universitar doctor Mihai 
Iacobescu. Acest eveniment 
inaugurează seria de mani-
festări „Omul şi cartea”, orga-
nizate de Biblioteca universi-
tară. Invitaţi la întâlnire au fost 
foştii studenţi ai domniei sale, 
actualii studenţi şi doctoranzi 

ai USV, cadrele didactice 
universitare şi din preuniversi-
tar, prietenii din domeniul cul-
turii şi reprezentanții mass-
media. Întreaga carieră a prof. 
univ. dr. Mihai Iacobescu este 
legată de Alma Mater 
Sucevensis, unde a scris sute 
de studii, articole şi volume. În 
istoriografia română vor rămâ-
ne lucrări de referinţă volu-
mele sale: România şi 
Societatea naţiunilor, 1919-
1929 (Bucureşti, 1988), 

primul volum Din istoria 
Bucovinei, 1774-1862. de la 
administraţia militară la auto-
nomia provincială (Bucureşti, 
1993), capitolele privitoare la 
Bucovina din ediția Istoria 
românilor apărută sub egida 
Academiei Române. În do-
meniul Istorie profesorul 
Mihai Iacobescu a coordonat 
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un număr de 29 teze de doc-
torat, a îndrumat numeroase 
lucrări de licenţă şi disertaţii 
elaborate de studenţii Facul-
tăţii de Istorie şi Geografie şi 
ai Facultăţii Ştiinţe ale Educa-
ţiei, a coordonat zeci de lucrări 
pentru obţinerea gradului I în 
învăţământ. În perioada 1990-
1992, Mihai Iacobescu a fost 
ales senator în Parlamentul 

României şi a făcut parte din 
Comisia de elaborare a Cons-
tituţiei României. După 
revenirea în mediul univer-
sitar, profesorul universitar a 
fost ales şef al Catedrei de 
Istorie (1993-1995), decan al 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 
(1995-1999) şi al Facultăţii de 
Istorie şi Geografie (1999-
2001), prorector al USV 

(2001-2004). În anul 2008 a 
fost desemnat şef al Şcolii 
doctorale de istorie. Profeso-
rul Mihai Iacobescu este unul 
din cei mai fideli cititori, dar şi 
unul dintre „patronii” biblio-
tecii universitare, donând 
pentru fondurile acesteia peste 
2000 de volume preţioase. 

 
Workshop 

Facultatea de Inginerie Ali-
mentară a organizat un work-
shop intitulat „Profilul ingine-
rului de industrie alimentară – 
între percepție și cerințe”.  La 
eveniment au participat anga-
jatori, antreprenori și specia-
lişti din industria alimentară, 
absolvenţi ai Facultăţii de 
Inginerie Alimentară, cadre 
didactice din învăţământul 
preuniversitar de profil, stu-
denţi şi cadre didactice ai 
Facultăţii de Inginerie Ali-
mentară, alţi invitaţi. Gazdele 
workshop-ului au fost studen-
ţii din anul IV ai Facultăţii de 
Inginerie Alimentară, de la 
toate cele 3 programe de studii 
ale facultăţii: Ingineria Produ-
selor Alimentare (IPA), Con-
trolul şi Expertiza Produselor 
Alimentare (CEPA), Protecţia 
Consumatorilor şi a Mediului 
(PCM). De altfel, trei dintre 
prelegerile din program au fost 
susţinute de reprezentanţii ce-
lor 3 programe de studii, şi 
anume: Între aşteptări şi 
realitate – Cristina Bairac, 
Iuliana Bîrgovan, anul IV 
IPA; Strategii de adaptare pe 
piaţa muncii a inginerului de 
industrie alimentară – Diana 
Maxim, Denisa Irimescu, anul 
IV CEPA; Vise proiectate – 
fapte concretizate – Elena-
Petronela Butnariu, Antonia-
Andreea Butnariu, Sorina-

Gabriela Avădănii, Ştefania 
Curpăn, anul IV PCM. Alte 
intervenţii deosebit de intere-
sante au fost susţinute de S.C. 
Mopan S.A. – sub semnul va-

lorii, tradiţiei, inovaţiei, dă-
ruirii şi calităţii – ing. Lumini-
ţa Băţroş; S.C. KILLER S.RL. 
– Profilul dinamic al ingine-
rului – de la percepţia absol-
ventului din domeniul Ingine-
ria Produselor Alimentare la 
percepţia inginerului din ca-
drul companiei – ing. Mona 

Pîrghie, Analist Calitate; S.C. 
Tudia Lactate S.R.L - calitate, 
integritate, profesionalism, 
responsabilitate… – ing. An-
cuţa Cerlinca, ing. Viruţa 

Leonte; Colegiul de Industrie 
Alimentară Suceava  – Am 
fost formaţi … şi formăm în 
continuare! – prof. ing. Me-
lania Radu, prof. ing. Diana 
Brumă; DSVSA Bacău - 
Inginerul de industrie alimen-
tară între mit şi realitate – dr. 
ing. Iuliana Sion, Responsabil 
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Compartiment Siguranţa Ali-
mentelor, Expert Tehnic 
Renar; Facultatea de Inginerie 
Alimentară, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din  Su-
ceava  - Despre devenire şi 
succes în profesia de inginer în 
industria alimentară – conf. 
univ. ec. dr. ing. Adriana Da-
bija. Manifestarea ştiinţifică a 
fost un succes, studenţii au 

avut ocazia să se reîntâlnească 
cu reprezentanţi ai principa-
lilor angajatori din judeţul 
Suceava, cărora le-au adresat 
întrebări legate de aşteptările 
şi percepţia absolventului de 
inginerie alimentară, de cerin-
ţele profesiei alese. A fost su-
bliniată necesitatea implicării 
în formarea viitorilor specia-
lişti din domeniul Ingineria 

Produselor Alimentare a foşti-
lor absolvenţi ai Facultăţii de 
Inginerie Alimentară, care 
ocupă în prezent diferite 
funcţii în firme de profil, 
bineînţeles, acest aspect coro-
borat cu interesul studenţilor 
pentru pregătirea teoretică şi 
practică în domeniu.  

Lansarea colecției Studia 
Doctoralia  
 
Centrul de Reuşită Universi-
tară împreuna cu echipa 
proiectului IDEI 133/2011 au 
organizat o lansare de volume 
francofone pe tema traducerii. 
A fost vorba despre „La prac-
tico-théorie de la traduction 
chez Irina Mavrodin”, de 
Anca Brăescu; „Traduction et 
retraduction de l’oeuvre 
d’Albert Camus”, de Mariana 
Ciupu; „La Valachie moderne 
– Valahia modernă de prinţesa 
Aurélie Ghika”, ediţie bi-
lingvă îngrijită de Sanda-Ma-
ria Ardeleanu şi Alexandrina 

Ioniţă, traducere de Corina 
Iftimia; „Proza lui Edgar Poe 
în limba română”, de Daniela 
Hăisan; „Despre ospitalitate. 
De la Homer la Kafka”, de 
Alain Montandon, traducere 
de Muguraş Constantinescu. 

Prezentarea volumelor şi a 
colecţiei Studii Doctorale a 
fost asigurată de prof. univ. dr. 
Muguraș Constantinescu, 
prof. univ. dr. Elena-Brânduşa 
Steiciuc şi lector univ. dr. 
Mariana Şovea.  

 
USV suplimentează fondul 
de burse pentru studenți 
 
În octombrie 2014, la pro-
punerea Consiliului de Admi-
nistrație, pentru a susține per-
formanța și a contribui la 
reducerea abandonului în rân-
dul studenților, Senatul USV a 
decis să suplimenteze fiecare 
bursă acordată cu suma de 30 
lei, din veniturile proprii ale 
universității. Grație adoptării 
acestei măsuri, în anul uni-
versitar 2014-2015, peste 
2000 de studenți au beneficiat 
de suplimentarea acordată. 
Menționăm că, în perioada 
respectivă, au fost acordate 
144 de burse de performanță 
cu valori cuprinse între 450 și 

3500 de lei, 64 burse de merit 
(între 450 și 750 de lei), 2122 
de burse de studiu (care vari-
ază de la 300 la 630 de lei). De 
asemenea, USV a acordat o 
serie de burse suportate în 
întregime din veniturile pro-
prii, după cum urmează: 
aproximativ 200 de burse so-
ciale din venituri proprii (în 
sumă totală de 201.665 lei) și 
un număr de aproximativ 270 
de burse speciale, în valoare 
totală de aproximativ 130.000 
de lei. Datorită acestei politici 
de încurajare a performanței și 
de susținere a dezvoltării per-
sonale a studenților, fondul de 
burse al USV, care se ridica la 
puțin peste 4.000.000 lei, a 
fost majorat cu aproximativ 

620.000 de lei, determinând ca 
un număr mai mare de studenți 
să beneficieze de burse și într-
un cuantum mai mare. USV a 
susținut și pe alte căi comu-
nitatea studențească sucevea-
nă, cum ar fi decontarea chel-
tuielilor de deplasare pentru 
efectuarea stagiilor de practi-
că, participarea la concursuri, 
olimpiade studențești, sesiuni 
și manifestări științifice națio-
nale și internaționale, premii 
etc., acest sprijin financiar 
depășind suma de 110.000 de 
lei. Această politică de în-
curajare a studiului și de 
susținere a studenților va fi 
urmărită cu perseverență și în 
anul universitar 2015-2016.
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Medalie de aur  

Atleții aruncători ai României 
au participat la Cupa Europei 
de aruncări lungi, desfășurată 
în municipiul Arad. Clubul 
Sportiv Universitar din Su-
ceava a fost reprezentat de An-
drei Marius Gag, care a 
câștigat medalia de aur în 
proba de aruncare a greutății. 
Andrei va pleca în Statele 

Unite ale Americii, la 
Portland, pentru a participa la 
Campionatul Mondial de sală. 
Aruncarea care i-a adus me-
dalia de aur a măsurat 20,68 
metri. În afara acesteia, Andrei 
a mai avut alte două aruncări 
valabile, ambele peste 20 de 
metri, una de 20,50 metri și 
una de 20,01 metri. Pe locurile 
următoare s-au situat Tsanko 
Arnaudov din Portugalia, cu o 

aruncare de 19,85 metri, și 
italianul Sebastiano 
Bianchetti, cu 19,78 metri. 

Cadru didactic sucevean la 
TVR International 
 
La Facultatea de Traducere și 
Interpretariat din cadrul Uni-
versității din Granada s-au 
făcut liste de așteptare pentru 
studiul limbii române. Iar 
studenții sunt, în cea mai mare 
parte, spanioli. Și asta din 
două motive: într-o țară cu un 
milion de români sunt șanse 
mari să găsești un loc de 
muncă într-o firmă de inter-
pretariat; și, mai important: 
profa’ de română - Oana Ursa-
che, visiting professor, 
specializată în a-i „îndrăgosti 

pe studenții spanioli de Ro-
mânia”. TVR Internaţional a 
prezentat în cadrul emisiunii 
„Lumea și noi” povestea 

Oanei Ursache şi a locului în 
care a creat o parte mică de 
România.    

Picnic Poetic Francofon 
 
Pique-nique francophone 
poétique #Haikunoi2016, edi-
ția a II-a face parte din seria de 
manifestări organizate de Am-
basada Franței și de operatorul 
său cultural, Institutul Francez 
din România, cu sprijinul Mi-
nisterului Educației. Eveni-
ment de talie națională, Pic-
nicul Poetic Francofon a avut 
loc în același timp, în peste 24 
de localități din România. La 
eveniment au fost invitați să 
participe francofonii si 
francofilii suceveni, toți pasio-
nații de poezie care vorbesc și 
îndrăgesc limba franceză, în 

principal studenții, dar și gru-
puri de elevi de la liceele din 
oraș, profesorii de limbă fran-
ceză, precum și angajații fran-
cofoni de la întreprinderile din 
județul Suceava. Momentul 

cheie al manifestării a avut loc 
între orele 12 și 14, când par-
ticipanții din întreaga țara au 
publicat haiku-urile în limba 
franceză, desenele personale 
și fotografiile de la eveniment 
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pe pagina personală a rețelelor 
de socializare (Facebook și 
Twitter), folosind hashtag-ul 
#Haikunoi2016. Contribuțiile 
internauților s-au concretizat 
astfel într-un evantai intertex-
tual în spațiul virtual #Hai-
kunoi2016, purtând (în)sem-
nele personale ale creativității 

și sensibilității poetice ale fie-
cărui vorbitor de limba fran-
ceză. Această manifestare cul-
turală reprezintă un mod crea-
tiv de a sărbători Francofonia. 
Scopul principal este acela de 
a facilita schimburile de idei 
între francofonii și francofilii 
suceveni referitoare la limba 

franceză și la francofonia din 
România, dar și de a promova 
plurilingvismul și interacțiu-
nile culturale.  Creațiile perso-
nale ale participanților la 
eveniment au fost expuse pe 
câteva panouri în Holul de la 
intrarea în corpul A, pe toată 
durata Zilelor Francofoniei. 

 
World Poetry Day 2016 
 
De Ziua Mondială a Poeziei, 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării, din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, împreună 
cu PEN Romȃnia, a organizat 
o acţiune de susţinere şi de 
prezentare a mai multor poeţi 

care sunt privaţi de libertate, 
cenzuraţi şi supuşi suferinţei 
în diverse părţi ale lumii: 
Ashraf FAYADH, Mahvash 
SABET, Liu XIA, Amanuel 
Asrat, Mohammed Ibn al-
Dheeb al-Ajami, Fatima 

NAOOT, Aron ATABEK. 
Ȋntȃlnirea a avut loc în 
Amfiteatrul Dimitrie Leonida 
începând cu ora 12. Mariana 
Boca şi Mircea A. Diaconu, 
alături de alţi invitaţi, au 
răspuns întrebării: Mai pot fi 
astăzi încarceraţi şi 
condamnaţi la moarte Poeţii ? 
S-au citit texte din cărţile 

poeţilor evocaţi. Acţiunea s-a 
desfăşurat simultan cu 
numeroase alte evenimente 
similare din Romȃnia şi din 
toate ţările unde este prezentă 
P.E.N. International, (Poets, 
Playrights, Editors, Essayists, 

Novelists), organizație mon-
dială a scriitorilor creată în 
1921, cu sediul la Londra. O 
poveste adevărată cu şapte 
poeţi ai zilelor noastre: Ashraf 
FAYADH, condamnat în 
Arabia Saudită; Aron 
ATABEK, închis în 
Kazahstan; Mahvash SABET, 
închisă în Iran; Amanuel 

ASRAT, dispărut în 
închisorile din Eritrea; Moha-
mmed Ibn al-Dheeb al-
AJAMI, recent eliberat în 
Qatar; Fatima NAOOT, 
arestată şi anchetată în Egipt; 
Liu XIA, închisă în China.  

 
Proinvent, Ediția a XIV-a  
 
La această ediție a Salonului 
Internațional al Cercetării, 
Inovării și Inventicii PRO-
INVENT 2016 din Cluj-Napo-
ca au fost prezenți peste 55 de 
participanți din țară și străină-
tate, reprezentând institute de 

cercetare și universități. Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a participat cu 10 
invenții care au fost jurizate pe 
parcursul celor 3 zile de expo-
ziție, obținând șase Medalii de 
aur și patru Diplome de exce-
lență. Diploma de excelență și 
Medalia de aur au fost obți-

nute de : Leon Mandici, Cons-
tantin Ungureanu pentru Mo-
tor solar; Constantin Ungurea-
nu, Adrian Graur pentru Con-
vertor electromecanic cu rotor 
rulant în formă de disc; Mihai 
Rață, Dan Milici, Mariana Mi-
lici, Ilie Nițan, Elena Daniela 
Olariu, Constantin Ungurea-
nu, Mihaela Poienar pentru 
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Vibromotoare cu polimeri 
electrostrictivi; Adrian Graur, 
Mariana Milici, Dan Milici, 
Mihai Rață, Ovidiu Țanța, Ilie 
Nițan, Ilie Romaniuc pentru 
Actuator electromecanic cu 
acțiune dublă; Ovidiu Magdin 
Țanța, Mihaela Poienar, Adri-
an Romanescu, Ilie Nițan, Ele-
na Daniela Olariu, Constantin 
Ungureanu pentru Instalație 
pentru defectoscopia coliviei 
rotorice; Ioan Mihai, Elena 
Daniela Olariu pentru Motor 
rotativ cu ardere internă. Di-
plome de excelență au obținut: 
Călin Ciufudean, Corneliu 
Buzduga, Lucian Cucoș pen-
tru Sistem antitero cu prelu-
crarea imaginii; Călin Ciufu-
dean, Corneliu Buzduga, Bog-
dan Drelciuc, Casian Ignătes-
cu pentru Sistem pentru evita-
rea blocajului în trafic al auto-
vehiculelor de intervenție; Da-
niela Irimia, Elena Daniela 
Olariu, Ilie Nițan, Constantin 
Filote pentru Dispozitiv pen-
tru determinarea factorului de 
spațiu; Ioan Mihai, Elena 

Daniela Olariu pentru Com-
presor biflux axial. Univer-
sitatea Politehnica București a 
acordat un premiu special: 
Constantin Ungureanu - The 
Politehnica Innovation Award 
Medalia Gheorghe Lazăr for 
achieving excellency in 
innovation through dedication 
and the consistent wish to 
push the borders of what can 
be obtained through science 
and technology. Dintre uni-
versitățile tehnice participante 
la această ediție se pot enu-
mera: Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, Univer-

sitatea Politehnica din Bucu-
reşti, Universitatea din Ora-
dea, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Universitatea „Lu-
cian Blaga” din Sibiu, Univer-
sitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi. Salonul este organizat 
de Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca sub egida 
Ministerului Educaţiei Naţio-
nale, Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Știinţifică. 
Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca este singura 
universitate din Europa care 
organizează un salon de 
inventică. 

 
Centrul de Reușită Uni-
versitară (CRU)  
 
Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a inaugurat 
Centrul de Reușită Universi-
tară (CRU), sub coordonarea 
Agenției Universitare a Fran-
cofoniei-Biroul pentru Europa 
centrală și orientală de la Bu-
curești (BECO-AUF). Proiec-
tul s-a născut ca urmare a 
vizitei pe care directorul 
BECO al AUF, domnul 
Fabien FLORI, a efectuat-o la 
Suceava, la invitația prof. 
univ. dr. DHC Sanda-Maria 
Ardeleanu, și grație eforturilor 
și implicării directe a condu-
cerii USV, fiind o recunoaș-
tere a activităților de formare 
de specialiști și de cercetare 

științifică universitară la Su-
ceava. În Europa centrală și 
orientală funcționează 43 de 
Centre de Reușită Universitară 
reunite într-o platformă care 
stabilește legatura dintre aces-
te structuri instituționale ce 

vizează organizarea, desfășu-
rarea și promovarea  într-o 
manieră coerentă a activită-
ților de înalt nivel academic. 
Implementarea CRU la Sucea-
va simbolizează, în primul 
rând, recunoașterea calității 
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pregătirii specialiștilor (nivel 
licență, masterat, doctorat), 
dar și potențialul de dezvoltare 
al USV. Totodată, CRU va 
juca un rol important în 
promovarea la nivel interna-
țional a imaginii USV, în 
contextul larg al afirmării 
universităților românești, al 
creșterii calității pregătirii stu-
denților noștri, dar și 
al competiției interuniversita-
re. În calendarul de activități 

pentru anul 2016 al CRU, 
coordonat de prof. univ. DHC 
Sanda-Maria Ardeleanu și 
lector dr. Mariana Șovea, 
regăsim: conferințe susținute 
de invitați din mediul acade-
mic internațional (Henri 
BOYER – Université de 
Montpellier III, Adel FAR-
TAKH – Ecole Supérieure de 
Technologie de Casablanca, 
Johannes KABATEK  – Uni-
versité de Zurich, Suisse), 
mese rotunde, concursuri, zile 
de studiu, ateliere de lucru, 
proiecții de film, lansări de 
carte. Evenimentul de lansare 
al CRU a avut loc în prezența 
reprezentanților AUF, ai con-
ducerii USV, a cadrelor 
didactice din mediul univer-
sitar și preuniversitar, precum 
și a studenților suceveni. Cen-
trul de Reușită Universitară va 

funcționa în sala 302 din 
corpul A al Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, 
pusă la dispoziție de către 
Facultatea de Litere și Științe 
ale Comunicării. Dotarea cu 
aparatură performantă (calcu-
latoare, sistem de videoconfe-
rință, tablă interactivă etc) și 
materiale de studiu de cea mai 
bună calitate, s-a realizat de 
către AUF, investiția ridicân-
du-se, pentru început, la suma 
de 2500 euro, în timp ce 
amenajarea și dotarea cu 
mobilier a fost realizată de 
Rectoratul USV. Începând din 
această săptămână poate fi 
accesat site-ul CRU la adresa 
www.cru.usv ro iar pentru 
informații suplimentare este 
pusă la dispoziție și o adresă 
de e-mail: cru@usv.ro.

Întâlnire studenți și 
angajatori  
 
Facultatea de Inginerie Elec-
trică și Știința Calculatoarelor 
(FIESC) a găzduit cea de-a 
VIII-a ediție a evenimentului 
ASSIST Software Suceava - 
Porți Deschise. Pentru două 
ore, în  intervalul 11:00 – 
13:00, studenții în IT de la 
FIESC, dar și colegii lor din 
alte facultăți ale Universității 
„Ștefan cel Mare” din Sucea-
va, s-au întâlnit cu membrii 
echipei ASSIST pentru discu-
ții libere pe subiecte generale 
legate de IT, precum și discuții 

despre proiecte interesante la 
care ASSIST lucrează. Eveni-
mentul a continuat între orele 
13:00 și 15:00 cu un seminar 
privind tehnologiile inovative 
IT și implementarea acestora 
în proiecte reale. Evenimentul 
face parte dintr-o agendă 
complexă a relațiilor de cola-
borare dintre Facultatea de In-
ginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, ASSIST Soft-
ware Suceava și alte companii, 
care cuprinde acțiuni ce vizea-
ză adaptarea continuă a pro-
gramelor de învățământ ale 
inginerilor de profil electric, 

energetic, electronic, automa-
tică și calculatoare, la cerințele 
pieței muncii, organizarea de 
stagii de practică pentru stu-
denți, coordonarea în cotutelă 
a unor teme de proiecte de 
finalizare a studiilor de licență 
și masterat desprinse din apli-
cațiile reale cu care se 
confruntă companiile. 
 
http://assist-
software net/news/assist-
open-doors-2016 
 
 
 

Cuantumul burselor 
acordate de USV 
 
Universitatea „Ștefan cel Ma-
re” din Suceava a majorat 
cuantumul bursei minime, 
începând cu anul universitar 
2016-2017, la 300 de lei, în 
medie cu 20% față de nivelul 

anterior stabilit în luna 
octombrie 2014. De 
asemenea, pentru fiecare 
categorie de bursă (de merit, 
studiu, performanță și socială) 
se va asigura finanțarea cu 36 
de lei, din venituri proprii cu 
această destinație. Astfel, 
USV continuă plitica sa în 

acest domeniu, după ce, 
începând cu anul universitar 
2014-2015, a fost majorată 
bursa minimă la 250 de lei, din 
care 30 de lei au fost suportați, 
de asemenea, din venituri 
proprii. Măsura este menită să 
încurajeze excelența și 
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promovarea studenților cu re-
zultate foarte bune (burse de 
performanță, merit și studiu), 

dar și să acopere o cât mai 
mare parte a cheltuielilor 
pentru studenții proveniți din 

medii dezavantajate (burse 
sociale).

Buletin electronic al 
Programului Operațional 
Comun România - Ucraina - 
Republica Moldova 2007 – 
2013 
 
A fost publicat primul număr 
pentru anul 2016 al buletinului 
electronic al Programului 
Operațional Comun România 
-Ucraina - Republica Moldova 
2007–2013.  Programul Ope-
raţional Comun ENPI CBC 
România-Ucraina-Republica  
Moldova  2007-2013 stabileş-
te cadrul de cooperare trans-
frontalieră în contextul Politi-
cii Europene de Vecinătate ce 
are ca scop evitarea creării de 
noi linii de demarcaţie între 
Uniunea Europeană şi vecinii 
săi şi totodată să le ofere aces-
tora posibilitatea să participe 
la diferite activităţi  ale UE, 
printr-o mai strânsă cooperare 
politică, economică, culturală 
şi în domeniul securităţii” –
aceasta  este fraza  de  început  
a  documentului  de  progra-
mare  pentru România, Ucra-
ina și Republica Moldova. 
Astăzi, după mai mult de 7 ani 
de la adoptarea sa, trebuie să 
arătăm în ce mod Programul a 
ajutat oamenii și organizațiile 
din aria eligibilă să depășească 
barierele, restricțiile și alți 
factori care duc la sciziuni în 

zona de frontieră. Din cele 
1500 de propuneri de proiecte 
depuse în cadrul celor două 
apeluri, doar 140 au fost 
selectate și au primit finanțare 
pentru implementarea activi-
tăților în beneficiul partene-
rilor și a populației din zona -
țintă. Proiectele selectate au 
fost coordonate de 491 de 
organizații partenere din cele 
trei țări participante în 
program, care și-au îndreptat 
atenția asupra situației sociale, 
economice și de mediu din 
aria de Program, în contextul 
unor granițe sigure. Reali-
zările menționate mai jos 
aparțin celor 126 de proiecte 
finalizate la sfârșitul anului 
2015. Ca rezultat al imple-
mentării proiectelor  pentru o 
economie de frontieră mai 
competitivă,  266  IMM-uri  au 
beneficiat de facilități de 
afaceri, au fost încheiate 44 de 
parteneriate între universități, 
institute de cercetare, mediul 
de afaceri și autorități locale, 
563 de persoane au absolvit 
cursurile de formare și au fost 
create  5 produselor turistice 
comune integrate. Prin  pro-
iectele  care  au susținut soluții 
pe termen lung la problemele 
de mediu, în asociere cu 
situațiile de urgență, au fost 
implementate în comun 2 

soluții tehnologice pentru apă 
și deșeuri, au fost elaborate 2 
soluții pentru combaterea 
eroziunii solului, s-au stabilit 
6 colaborări pe probleme 
comune de protecție a me-
diului și s-au înființat 2 rețele 
care contribuie la prevenirea 
riscurilor, la avertizarea popu-
lației și la răspunsul rapid al 
instituțiilor implicate în ges-
tionarea situațiilor de urgență. 
Prin acțiunile „people  to  
people” a fost promovată și s-
a realizat o interacțiune sporită 
între oamenii și comunitățile 
care trăiesc în zonele de 
graniță, astfel încât 251 de 
organizații au fost implicate în 
inițiative cooperare,   s-au  
organizat  88  evenimente/  
rețele  culturale   comune   care   
au   promovat   identitatea 
transfrontalieră regională, 
inclusiv prin campanii de 
conștientizare pentru protecția 
mediului, s-au derulat 31 de 
campanii de informare pentru 
cetățeni și cursuri de 
reabilitare pentru victimele 
traficului de persoane, s-au  
organizat  248  de  evenimente  
comune  și  schimburi  de  
experiență  pentru  tineri,  dar  
și  161 training-uri/ întâlniri 
pentru profesioniști

. 
Legislație 
 
Instrucțiunea MFP și ANAP nr.1/2016 privind modificarea contractului de achiziție publică în 
cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificari ca fiind substanțiale sau 
nesubstanțiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 171 din 7 martie 2016. 
 
Legea nr.20/2016 pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, 
publicată în Monitorul Oficial nr.171 din 7 martie 2016.  
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Legea nr.21/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, publicată în 
Monitorul Oficial nr.171 din 7 martie 2016. 
 
Hotărârea de Guvern nr.134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor 
universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 182/10.03.2016. 
 
Ordonanța de urgență nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 182/10.03.2016. 
 
 
Hotărârile Senatului USV 
 
Hotărâre Senat 27/ 24 martie 2016  cu privire la Constituirea Senatului Universității și alegerea 
Președintelui Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
 
Hotărâre Senat 28/ 24 martie 2016  cu privire la alegerea Vicepreședintelui Senatului Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava. 
 
Hotărâre Senat 29 /24 martie 2016  cu privire la aprobarea Metodologiei pentru avizarea 
candidaților la funcția de decan de către  Consiliul facultății. 
 
Hotărâre Senat 30/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a 
concursului public pentru ocuparea funcției de director al Consiliului Studiilor Universitare de 
Doctorat (CSUD). 
 
Hotărâre Senat 31/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea semnării contractului de management. 
 
Hotărâre Senat 32/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 
întocmirea statelor de funcții (R49). 
 
Hotărâre Senat 33/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 
evaluarea performanței personalului didactic (R42). 
 
Hotărâre Senat 34/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului pentru strategie și dezvoltare (R 62). 
 
Hotărâre Senat 35/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului intern al 
USV(R02). 
 
Hotărâre Senat 36/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea cuantumurilor burselor pentru anul 
universitar 2016 – 2017. 
 
Hotărâre Senat 37/ 24 martie privind aprobarea propunerilor de redistribuire a unor locuri 
bugetate la studii universitare de licență și la studii universitare de masterat. 
 
Hotărâre Senat 38/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea modificării cuantumului burselor 
acordate studenţilor în semestrul al II-lea al anului  2015-2016 în cadrul Facultăţii de Inginerie 
Alimentară și în cadrul Facultății de Silvicultură. 
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Hotărâre Senat 39/ 24 martie 2016  cu privire la aprobarea alocării sumei de 12.375 lei pentru 
manifestările „Student pentru o zi”, ediţia 2016 şi promovarea USV pentru concursul de admitere 
2016. 
 
Hotărâre Senat 40/ 24 martie 2016  privind aprobarea ca doamna Gianina Laura BOURIAUD  să 
îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de 
Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti). 
 
Hotărâre Senat 41/ 24 martie 2016  privind aprobarea ca domnul Bogdan POPOVENIUC să îşi 
desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de 
Ştiinţe Socio-Umane). 
 
Hotărâre Senat 42/ 24 martie 2016  privind numirea comisiei de analiză și soluționare a 
contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției de decan din cadrul USV. 
 
 
Hotărârile Consiliului de Administrație 
 
Hotărârea nr. 6/ 1 martie 2016 cu privire la stabilirea salariului de încadrare al rectorului 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, domnul prof. univ. dr. ing. Valentin POPA. 
 
Hotărârea nr. 7/ 8 martie 2016 cu privire la aprobarea casării, scoaterii din evidențele contabile 
și demolarea clădirii „Imobil cu laboratoare al Facultății de Silvicultură - Casa Albă”. 
 
Hotărârea nr. 8/ 15 martie 2016 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 
studenților care vor efectua mobilități de studiu (SMS) și plasament (SMP), în universități 
partenere, în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2016-2017. 
 
Hotărârea nr. 9/ 15 martie 2016 cu privire la aprobarea calendarului privind evaluarea 
performanței cadrelor didactice (F09). 
 
Hotărârea nr. 10/ 21 martie 2016 cu privire la aprobarea Notei de fundamentare și DALI/ SF 
(Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție/ Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de 
investiții Reabilitare clădire și refuncționalizare pod Cămin studențesc nr. 1. 
 
Hotărârea nr. 11/ 29 martie 2016 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 
vacante, semestrul al II-lea, anul universitar 2015 – 2016. 
 
Hotărârea nr. 12/ 29 martie 2016 privind normarea și controlul activităților administrative și 
activităților desfășurate în interesul învățământului. 
 
Hotărârea nr. 13/ 29 martie 2016 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul public de 
ocupare a funcției de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat și a modalității de 
desfășurare a concursului. 
 
Hotărârea nr. 14/ 29 martie 2016 cu privire la prelungirea cu două luni a mandatelor președinților 
și coordonatorilor unor servicii din organigrama academică. 
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