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CAPITOLUL I MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ 

superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină crearea şi diseminarea de 
cunoştinţe prin activităţi de educaţie şi formare continuă, cercetare şi inovare, dezvoltare 
umană şi antreprenoriat la standarde naţionale şi internaţionale. USV susţine dezvoltarea 
regională şi integrarea euro-atlantică promovând principiile fundamentale europene 
alături de valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din Bucovina, cu specificul ei multi- şi 
intercultural, integrate spiritualităţii româneşti. 

 

Ca instituţie de învăţământ superior românesc, situată la confluenţa unor importante 
culturi şi civilizaţii europene, USV are misiunea de a conserva şi de a favoriza 
diversitatea culturală, de a promova interferenţele multiculturale, plurilingvistice şi 
interconfesionale şi de a consolida legăturile cu românii de dincolo de graniţă, în special 
din Ucraina şi Republica Moldova. 

Principalele obiective academice urmărite de către Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava în realizarea misiunii asumate vizează consolidarea poziţiei acestei instituţii 
în spaţiul naţional şi european al învăţământului şi cercetării prin: 

- angrenarea tuturor resurselor în vederea menţinerii categoriei de universitate de 
educaţie şi cercetare ştiinţifică asumată prin Carta Universităţii şi confirmată prin raportul 
EUA din mai 2011; 

- constituirea de consorţii universitare, cu condiţia păstrării identităţii USV, dacă 
politica naţională în domeniul învăţământului superior va încuraja asemenea oportunităţi; 

- dezvoltarea ofertei educaţionale şi de formare continuă în funcţie de nevoile şi 
cerinţele comunităţii locale şi ale regiunii Nord-Est şi corelarea acesteia cu direcţiile de 
dezvoltare şi progres stabilite la nivel naţional şi internaţional; 

- dezvoltarea relaţiilor internaţionale, stabilirea de noi parteneriate europene şi 
consolidarea celor existente în vederea schimbului de studenţi şi cadre didactice; 

- dezvoltarea de parteneriate europene în vederea introducerii programelor comune 
de studii în limbi străine, susţinute atât de personal intern, cât şi extern; 

- susţinerea masteratelor în limbi străine şi a doctoratelor în cotutelă; 

- adecvarea ofertei educaționale la cerințele pieței și modificării cunoașterii 
științifice; 

- susţinerea prin Serviciul Afaceri Europene a mobilităţilor externe individuale, cu 
finanţare nerambursabilă din diverse surse, în vederea participării la conferinţe, profesor 
invitat etc.; 

- îmbunătăţirea criteriilor de evaluare a studenţilor şi de acordare a diplomelor de 
finalizare a studiilor universitare; 

- deschiderea   universităţii   spre  societate   prin   creşterea  preocupărilor  pentru  
educaţia continuă;  

- evaluarea avantajelor competitive date de punctele tari pe care le avem şi 
utilizarea acestora în atragerea de noi studenţi; 
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- dezvoltarea de parteneriate cu unităţi din mediul economic în domeniul consultării, 
transferului tehnologic, cercetării şi inovării. 

 

În activităţile didactice şi de cercetare desfăşurate în cadrul Universităţii cu 
implicarea întregului potenţial de resurse umane şi cu asigurarea unui management 
participativ sunt urmăriţi indicatorii de calitate astfel încât calificativul “GRAD DE 
ÎNCREDRE RIDICAT” acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (ARACIS) în luna decembrie 2013 să fie meţinut. 
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CAPITOLUL II OFERTA EDUCAŢIONALĂ ŞI POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
 
Prin trecerea la sistemul Bologna, structura universităţii a cunoscut transformări 

majore.  Perioada actuală se individualizează printr-o deosebită dinamică a domeniilor şi 
specializărilor ca urmare a adaptării la cerinţele pieţei, prin fluctuaţiile în general negative în 
ceea ce priveşte populația școlară la nivel național, prin concentrarea eforturilor cadrelor 
didactice pentru modernizarea metodelor şi mijloacelor, a strategiilor de organizare a 
predării şi învăţării. În domeniul educaţiei, principalul obiectiv urmărit constă în adecvarea 
programelor de studii la dinamica cunoaşterii, la cerinţele pieţei muncii şi la aşteptările 
viitorilor studenţi, urmărindu-se adaptarea permanent a curriculumului programelor de studii 
din cadrul celor 9 facultăţi din structura USV: 

- Educaţie Fizică şi Sport; 
- Inginerie Alimentară; 
- Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor; 
- Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management; 
- Istorie şi Geografie; 
- Litere şi Ştiinţe ale Comunicării; 
- Silvicultură; 
- Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; 
- Ştiinţe ale Educaţiei. 

2.1. Structura programelor de studii 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava asigură un curriculum cuprinzător, în 
diverse domenii: științe inginerești, științe sociale și știința sportului și educației fizice, 
științe biologice și medicale, științe umaniste. Universitatea derulează programe de studii 
organizate pe trei niveluri profesionale. Formarea de bază la nivel de licenţă (cursuri IF şi 
ID) este asigurată prin programe de 3 ani/180 credite, pentru studii umaniste şi socio-
economice, respectiv de 4 ani/240 credite pentru studii inginereşti şi drept. Specializarea 
absolvenţilor este asigurată prin parcurgerea celui de-al doilea nivel, prin studii de 
masterat de 2 ani. Confirmarea pregătirii în domeniul cercetării este dată de finalizarea 
studiilor de doctorat. Universitatea oferă condiții pentru pregătirea continuă a 
specialiştilor, dar şi pentru reconversia profesională, în funcţie de evoluţia cerinţelor de 
pe piaţa muncii.  

În anul universitar 2014-2015, au fost activate următoarele programe de studii: 

 43 de programe de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ cu 
frecvenţă (IF);  

 9 programe de studii universitare de licenţă la forma de învăţământ la distanţă 
(ID); 

 33 de programe de studii universitare de master. 
 De asemenea, în cadrul USV se desfăşoară studii universitare de doctorat în 14 
domenii, sub îndrumarea a 37 de profesori conducători de doctorat. 
 
2.1.1. Studii universitare de licenţă 

Primul din cele trei cicluri de studii, cel de licenţă, este etapa de început a pregătirii 
profesionale a fiecărui student şi presupune însuşirea de cunoştinţe generale şi de 
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specialitate într-un anumit domeniu, pregătire esenţială în încadrarea avantajoasă şi 
eficientă pe piaţa muncii. Pentru ca debutul existenţei profesionale a fiecărei persoane 
care îşi asumă calitatea de student al USV să fie unul pozitiv, întreaga comunitate 
conlucrează la permanenta adaptare a disciplinelor, domeniilor şi programelor de studiu 
din această primă treaptă a traseului de formare profesională la nevoile pieţei muncii, la 
dezvoltarea cunoaşterii, la potenţialul studenţilor.  

Oferta educaţională pentru studii universitare de licenţă a fost structurată pentru 
anul universitar 2014-2015 astfel: 

Tabel 2.1. Porgame de studii universitare de licență (conform HG nr. 580/09.07.2014 modificată şi 
completată), învăţământ cu frecvenţă (IF): 

Nr 
crt. 

Facultatea Domeniul Programul de studii 
Autorizat 
Provizoriu 
/ Acreditat 

Forma de 
învăţământ 

Nr. 
credite 

1 
Educaţie Fizică 
şi Sport 

Educaţie fizică 
şi sport  

Educaţie fizică şi sportivă Acreditat IF 180 

Kinetoterapie şi motricitate 
specială 

Acreditat IF 180 

Sănătate 

Balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare 

Autorizat 
provizoriu 

IF 180 

Nutriţie şi dietetică 
Autorizat 
provizoriu 

IF 180 

2 
Inginerie 
Alimentară 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Protecţia consumatorului şi a 
mediului 

Autorizat 
provizoriu 

IF 240 

Ingineria produselor 
alimentare  

Acreditat IF 240 

Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

Acreditat IF 240 

3 

Inginerie 
Electrică şi 
Ştiinţa 
Calculatoarelor 

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

Calculatoare Acreditat IF 240 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică şi informatică 
aplicată 

Acreditat IF 240 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Electronică aplicată Acreditat IF 240 

Inginerie 
energetică 

Energetică industrială Acreditat IF 240 

Inginerie 
electrică 

Sisteme electrice Acreditat IF 240 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în 
domeniul electric, electronic şi 
energetic 

Acreditat IF 240 

4 

Inginerie 
Mecanică, 
Mecatronică şi 
Management 

Ingineria 
mediului 

Ingineria şi protecţia mediului 
în industrie * 

Autorizat 
provizoriu 

IF 240 

Inginerie 
industrială 

Ingineria şi managementul 
calităţii * 

Acreditat IF 240 

Tehnologia construcţiilor de 
maşini 

Acreditat IF 240 

Inginerie 
mecanică 

Echipamente pentru procese 
industriale * 

Acreditat IF 240 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în 
domeniul mecanic 

Acreditat IF 240 

Mecatronică şi Mecatronică  Acreditat IF 240 
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Nr 
crt. 

Facultatea Domeniul Programul de studii 
Autorizat 
Provizoriu 
/ Acreditat 

Forma de 
învăţământ 

Nr. 
credite 

robotică  

5 
Istorie şi 
Geografie 

Ştiinţa 
mediului 

Geografia mediului Acreditat IF 180 

Geografie 
Geografia turismului Acreditat IF 180 

Geografie * Acreditat IF 180 

Istorie 
Istorie Acreditat IF 180 

Muzeologie * Acreditat IF 180 

Filosofie Filosofie Acreditat IF 180 

Relaţii 
internaţionale 
şi studii 
europene 

Relaţii internaţionale şi studii 
europene 

Acreditat IF 180 

Ştiinţe politice Ştiinţe politice * Acreditat IF 180 

Asistenţă 
socială 

Asistenţă socială Acreditat IF 180 

6 
Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura engleză - 
Limba şi literatura germană / 
Limba şi literatura română  

Acreditat IF 180 

Limba şi literatura franceză – 
O limbă şi literatură modernă 
(engleză, germană) 

Acreditat IF 180 

Limba şi literatura română – O 
limbă şi literatură modernă 
(franceză, germană, spaniolă, 
italiană) 

Acreditat IF 180 

Limba şi literatura ucraineană - 
O limbă şi literatură modernă 
(franceză, engleză) / Limba şi 
literatura română 

Acreditat IF 180 

Limba şi literatura franceză - O 
limbă şi literatură modernă 
(spaniolă, italiană)* 

Autorizat 
provizoriu 

IF 180 

Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii publice Acreditat IF 180 

7 Silvicultură 
Silvicultură Silvicultură Acreditat IF 240 

Ştiinţa 
mediului 

Ecologie şi protecţia mediului 
Autorizat 
provizoriu 

IF 180 

8 

Ştiinţe 
Economice şi 
Administraţie 
Publică 

Ştiinţe 
administrative 

Administraţie publică  Acreditat IF 180 

Asistenţă managerială şi 
secretariat  

Acreditat IF 180 

Finanţe Finanţe şi bănci  Acreditat IF 180 

Management Management Acreditat IF 180 

Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Afaceri internaţionale  Acreditat IF 180 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

Informatică economică 
Autorizat 
provizoriu 

IF 180 
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Nr 
crt. 

Facultatea Domeniul Programul de studii 
Autorizat 
Provizoriu 
/ Acreditat 

Forma de 
învăţământ 

Nr. 
credite 

Contabilitate  
Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

Acreditat IF 180 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 

Acreditat IF 180 

Administrarea afacerilor  Acreditat IF 180 

Drept Drept Acreditat IF 240 

Economie 
Economie generală şi 
comunicare economică 

Autorizat 
provizoriu 

IF 180 

9 
Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Ştiinţe ale 
educaţiei 

Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar 

Acreditat IF 180 

 * Programe neactivate în anul universitar 2014-2015.   

Tabel 2.2  Programe de studii universitare de licenţă (conform HG 580/09.07.2014 modificată şi 
completată), învăţământ la distanţă (ID): 

Nr 
crt. 

Facultatea Domeniul Programul de studii 
Autorizat 

Provizoriu / 
Acreditat 

Forma de 
învăţământ 

Nr. 
credite 

1 Istorie şi geografie Geografie 
Geografie Acreditat ID 180 

Geografia turismului Acreditat ID 180 

2 
Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura 
română – O limbă şi 
literatură modernă 
(franceză, germană) 

Acreditat 

ID 

180 
ID 

3 Silvicultură Silvicultură Silvicultură Acreditat ID 240 

4 
Ştiinţe Economice 
şi Administraţie 
Publică 

Ştiinţe 
administrative 

Administraţie publică  Acreditat ID 180 

Asistenţă 
managerială şi 
secretariat  

Acreditat 
ID 

180 

Contabilitate  
Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

Acreditat 
ID 

180 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 

Acreditat 
ID 

180 

Administrarea 
afacerilor  

Acreditat 
ID 

180 

 

2.1.2. Studii universitare de masterat 

Reprezentând ciclul al II-lea de studii universitare, masteratul se adresează tuturor 
absolvenţilor ciclului de studii universitare de licenţă şi reprezintă etapa de specializare şi 
aprofundare a competenţelor de specialitate din domeniul calificării. Studiile universitare 
de masterat conferă absolventului deprinderi, calităţi şi competenţe noi. Fiecare facultate 
a USV îşi dezvoltă oferta de cursuri universitare de masterat în funcţie de exigenţele 
economiei de piaţă şi ale societăţii cunoaşterii şi în funcţie de propria politică de 
dezvoltare. Asemeni programelor de licenţă, cele de masterat sunt supuse anual unei 
selecţii riguroase, astfel încât să răspundă cu succes exigenţelor de pe piaţa muncii. 
Potrivit celor mai recente accepţiuni, programele universitare de master trebuie să 
răspundă solicitărilor absolvenţilor prin caracterul interdisciplinar, predarea într-o limbă 
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străină şi prin colaborarea strânsă cu universităţi româneşti sau străine ce desfăşoară 
programe de masterat în domenii similare. În acest sens, USV se aliniază tendinţelor 
europene de cooperare şi dezvoltare academică prin desfăşurarea de programe 
universitare de masterat competitive şi inovatoare. 

Tabel 2.3. Programe de studii universitare de masterat (conform HG 582/16.07.2014 modificată şi 

completată) 

Nr. 
Crt. 

Facultatea 

Domeniul de 
studii 

universitare de 
master 

Programul de studii 
Durata 

studiilor 

Limba în 
care se face 
şcolarizarea 

Forma de 
învăţă- 
mânt 

Nr. 
credite 

1 
Educaţie Fizică 
şi Sport 

Ştiinţa 
sportului şi 
educaţiei fizice 

Educaţie fizică şcolară şi 
activităţi extracurriculare 

2 ani română IF 120 

2 
Inginerie 
Alimentară 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

2 ani română IF 120 

Management în industria 
alimentară, alimentaţie 
publică şi nutriţie 
specială  

2 ani română IF 120 

Managementul calităţii 
produselor alimentare şi 
a mediului* 

1,5 ani română IF 90 

Managementul igienei, 
controlul calităţii 
produselor alimentare şi 
asigurarea sănătăţii 
populaţiei 

2 ani română IF 120 

Managementul securităţii 
mediului şi siguranţa 
alimentară 

2 ani română IF 120 

3 

Inginerie 
Electrică şi 
Ştiinţa 
Calculatoarelor 

Inginerie 
electrică  

Tehnici avansate în 
maşini şi acţionări 
electrice  

2 ani română IF 120 

Inginerie 
energetică 

Sisteme moderne pentru 
conducerea proceselor 
energetice 

2 ani română IF 120 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Reţele de comunicaţii şi 
calculatoare 

2 ani română IF 120 

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

Ştiinţa şi ingineria 
calculatoarelor 

2 ani română IF 120 

Ingineria 
sistemelor 

Ingineria calculatoarelor 
şi controlul proceselor * 

2 ani română IF 120 

Inginerie şi 
management  

Management informatic 
în industrie şi 
administraţie * 

2 ani română IF 120 

4 

Inginerie 
Mecanică, 
Mecatronică şi 
Management 

Expertiză tehnică, 
evaluare economică şi 
management 

1,5 ani română IF 90 

Inginerie 
industrială 

Ingineria calităţii şi 
securitatea muncii * 

1,5 ani română IF 90 
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Nr. 
Crt. 

Facultatea 

Domeniul de 
studii 

universitare de 
master 

Programul de studii 
Durata 

studiilor 

Limba în 
care se face 
şcolarizarea 

Forma de 
învăţă- 
mânt 

Nr. 
credite 

Ingineria şi 
managementul calităţii, 
sănătăţii şi securităţii în 
muncă 

2 ani română IF 120 

Tehnologii şi 
echipamente moderne 
de prelucrare * 

1,5 ani română IF 90 

Inginerie 
mecanică 

Inginerie mecanică 
asistată de calculator * 

1,5 ani română IF 90 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică aplicată *  1,5 ani română IF 90 

5 
Istorie si 
Geografie 

Relaţii 
internaţionale 
şi studii 
europene 

Managementul relaţiilor 
internaţionale şi 
cooperării 
transfrontaliere 

2 ani română IF 120 

Istorie  

Protejarea, valorificarea 
şi managementul 
patrimoniului* 

2 ani română IF 120 

Studii europene * 2 ani română IF 120 
Tradiţie şi inovaţie în 
turismul cultural şi 
religios * 

2 ani română IF 120 

Geografie 

Turism şi dezvoltare 
regională  

2 ani română IF 120 

GIS şi planificare 
teritorială 

2 ani română IF 120 

Filosofie 

Consiliere şi administrare 
în resurse umane  

2 ani română IF 120 

Etică organizaţională şi 
audit etic * 

2 ani română IF 120 

Studii globale. Cultură şi 
comunicare * 

2 ani română IF 120 

6 
Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării 

  
Filologie 

Cultură şi civilizaţie 
britanică în contextul 
globalizării 

2 ani engleză IF 120 

Limbă şi comunicare  2 ani română IF 120 

Literatură română în 
context european 

2 ani română IF 120 

Teoria şi practica 
traducerii  

2 ani franceză IF 120 

7 Silvicultură Silvicultură 

Conservarea 
biodiversităţii şi 
managementul 
ecosistemelor 

2 ani română IF 120 

Managementul 
activităţilor din domeniul 
forestier 

2 ani română IF 120 

Conservarea 
biodiversităţii şi 
certificarea pădurilor * 

1,5 ani română IF 90 
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Nr. 
Crt. 

Facultatea 

Domeniul de 
studii 

universitare de 
master 

Programul de studii 
Durata 

studiilor 

Limba în 
care se face 
şcolarizarea 

Forma de 
învăţă- 
mânt 

Nr. 
credite 

Managementul 
activităţilor de exploatare 
şi prelucrare a lemnului * 

1,5 ani română IF 90 

8 

Ştiinţe 
Economice şi 
Administraţie 
Publică 

Ştiinţe 
administrative 

Management şi 
administraţie europeană 

2 ani română IF 120 

Management şi audit în 
administraţie şi afaceri 

2 ani română IF 120 

  
Administrarea 
afacerilor 

Management şi 
administrarea afacerilor  

2 ani română IF 120 

Administrarea afacerilor 
europene * 

2 ani română IF 120 

Administrarea proiectelor 
europene  

2 ani română IF 120 

Managementul firmelor 
de comerţ, turism şi 
servicii 

2 ani română IF 120 

Administrarea şi 
formarea resurselor 
umane în organizaţii 

2 ani română IF 120 

Contabilitate 

Contabilitate, audit 
financiar şi expertiză 
contabilă  

2 ani română IF 120 

Audit şi guvernanţă 
corporativă 

2 ani română IF 120 

Diagnostic şi evaluare 
economico-financiară * 

2 ani română IF 120 

Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

2 ani română IF 120 

Drept Drept european 2 ani română IF 120 

9 
Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Ştiinţe ale 
educaţiei 

Consiliere şcolară şi 
educaţie emoţională * 

2 ani română IF 120 

Comunicare didactică 2 ani română IF 120 

Managementul 
instituţiilor educaţionale 

2 ani română 
IF 

120 

* Programe neactivate în anul universitar 2014-2015. 

 
Într-un parteneriat cu Universitatea de Stat din Chișinău și Universitatea de Vest din 

Timisoara, masteratul de Teoria și practica traducerii beneficiază pentru perioada 2014-
2016 de susținere din partea AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE, 
printr-un proiect internațional obținut prin competiție. Programul cuprinde mobilități de 
predare și de documentare, achiziții, precum și mobilități pentru studenți. 

2.1.3. Studii universitare de doctorat 

La nivelul USV există 2 Şcoli doctorale: Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi 
Inginereşti şi Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, aprobate prin hotărârea 
Senatului USV nr. 68/15.05.2012. 
 Cele 14 domenii în care se desfăşoară studiile universitare de doctorat la USV 
sunt:  
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1. Administrarea afacerilor; 
2. Calculatoare şi tehnologia informaţiilor; 
3. Contabilitate; 
4. Economie; 
5. Filologie; 
6. Filosofie; 
7. Geografie; 
8. Ingineria materialelor; 
9. Inginerie electrică; 
10. Inginerie electronică şi telecomunicaţii; 
11. Inginerie mecanică; 
12. Inginerie industrială: 
13. Istorie; 
14. Silvicultură 

În 2014, studiile doctorale au fost conduse de 37 de profesori, din care 35 titulari 
ai USV şi 2 provenind din alte instituţii universitare şi de cercetare. La finele anului 
calendaristic 2014, numărul studenţilor doctoranzi era de 193 (Anexa 1). 

În anul 2014, au fost susținute public 40 de teze de doctorat (Anexa 2). 
Au primit aprobarea M.E.N. pentru a fi conducători de doctorat -  2 cadre didactice 

ale universităţii noastre: 
1. Prof. univ.dr.ing. Sonia AMARIEI – domeniul Ingineria materialelor; 
2. Prof. univ.dr.ing.habil. Costel MIRONEASA – domeniul Inginerie industrial. 

2.2. Populaţia şcolară 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava aplică o politică transparentă a 
recrutării şi admiterii studenţilor, Regulamentul cadru privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere fiind anunţat public pe site-ul universităţii cu cel puţin 6 luni 
înainte de aplicare http://www.admitere.usv.ro/. Admiterea la USV se organizează pe 
locuri finanţate de la buget şi în regim cu taxă, aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin 
afişarea acestora pe site-ul universităţii. Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele 
academice ale candidatului şi nu implică niciun fel de criterii discriminatorii legate de 
religie, apartenenţă la minorităţile naţionale, sex etc.  

Înaintea concursului de admitere, candidaţilor li se anunţă taxele de şcolarizare prin 
intermediul materialelor promoţionale (broşuri, pliante, website). Concursul de admitere 
este organizat de facultăţi conform unei metodologii de admitere specifice aprobate de 
Senatul universităţii.  

La examenul de admitere din 2014, pentru studii universitare de licenţă, candidaţii 
au avut posibilitatea de a opta pentru cele 1050 de locuri finanţate de la buget (din care 
10 locuri pentru candidaţii rromi) şi 2220 de locuri cu taxă (zi şi ID). 

Situația ocupării locurilor finanțate de la buget și a celor cu taxă a fost următoarea:  
 

Facultatea 
Nr. 

candidaţi 
fizic 

Buget Taxă ZI Taxă ID 
Studenți 
străini 

Locuri  
ocupate 

Locuri  
ocupate 

Locuri  
ocupate 

Locuri  
ocupate 

Educaţie Fizică şi Sport 140 59 62 0 3 

Departamentul de Sănătate 
şi Dezvoltare Umană 

71 31 22 0 0 

Inginerie Alimentară 172 104 28 0 6 

http://www.admitere.usv.ro/
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Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor 

265 186 31 0 14 

Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi Management 

96 90 2 0 2 

Istorie şi Geografie 271 141 34 41 28 

Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării 

261 143 53 33 0 

Silvicultură 238 67 38 75 0 

Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică 

774 177 224 270 36 

Ştiinţe ale Educaţiei 193 52 47 0 1 

Total 2481 1050 541 419 90 

 

La examenul de admitere din 2014, pentru studiile universitare de masterat 
candidaţii au avut posibilitatea de a opta pentru cele 450 de locuri finanţate de la buget şi 
1090 de locuri cu taxă. Situația ocupării locurilor reiese din tabelul următor: 

 

Facultatea 
Nr. 

candidaţi 
fizic 

Buget Taxă 
Studenți 
străini 

Locuri 
ocupate 

Locuri 
ocupate 

Locuri  
ocupate 

Educaţie Fizică şi Sport 26 16 10 0 

Inginerie Alimentară 101 63 34 0 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor 

107 97 13 1 

Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 
Management 

52 45 6 1 

Istorie şi Geografie 93 43 46 4 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 86 53 33 0 

Silvicultură 84 38 45 0 

Ştiinţe Economice şi Administraţie 
Publică 

374 80 284 10 

Ştiinţe ale Educaţiei 75 15 60 1 

Total 998 450 531 17 

 
La data de 1 octombrie 2014, populaţia şcolară a Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a fost cea din tabelul următor: 
 

Facultatea/ 
domeniul 

Licenţă Masterat Doctorat 

C
o

n
ve

rs
i

e TOTAL FT CT 

Total 

FT CT 

Total FT CT Total 
IF IF ID IF IF 

Educaţie Fizică şi Sport 194 125 0 319 29 37 66 0 0 0  385 

Departamentul de 
Sănătate şi Dezvoltare  

100 54 0 154 0 0 0 0 0 0  154 
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Umană 

Inginerie Alimentară 464 85 0 549 126 50 176 6 6 12  737 

Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor 

712 60 0 772 198 16 214 19 14 33 25 1044 

Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi  
Management 

315 21 0 336 88 6 94 14 3 17  447 

Istorie şi Geografie 484 63 116 663 88 96 184 27 23 50  897 

Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării 

454 91 91 636 104 66 170 24 19 43  849 

Silvicultură 255 99 196 550 73 66 139 9 3 12  701 

Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică 

616 703 665 1984 181 529 710 26 11 37  2731 

Ştiinţe ale Educaţiei 158 134 0 292 29 106 135 0 0 0 70 497 

Total  studenţi 3752 1435 1068 4820 916 972 1888 125 79 204 95 8442 

DSPP nivel I 
1101 214 0 1315 0 0 0 0 0 0  1315 

DSPP nivel II 0 0 0 0 177 111 288 0 0 0  288 

DSPP postuniversitar 
nivel I 

0 0 130 0 0 0 0 0 0 0  130 

DSPP postuniversitar 
nivel II 

0 0 0 0 0 102 102 0 0 0  102 

DSPP TOTAL 1101 214 130 1445 0 213 390 
   

 1835 

Grade 
didactice 

1484 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1484 

 
 
Evoluţia locurilor bugetate pentru candidaţii cetăţeni români primite de către 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru cele trei cicluri de învăţământ 
(licenţă, masterat şi doctorat), în ultimii 4 ani universitari, este prezentată în tabelul 
următor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Ciclul 
universitar 

2011 2012 2013 2014 

1 Licenţă IF 936 1000 1050 1050 

2 Masterat 340 440 430 450 

3 Doctorat 13 43 37 43 

TOTAL 1289 1483 1517 1543 
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Grafic 2.2.1. Evoluţia locurilor bugetate 

 

Evoluţia studenţilor străini (Moldova, Ucraina, Siria, Brazilia, Turkmenistan, 

Grecia) admiși la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru cele trei cicluri de 

învăţământ (licenţă, masterat şi doctorat), în ultimii 4 ani, este prezentată în tabelul 

următor: 

 

Nr.  
Crt. 

Ciclul 
universitar 

2011 2012 2013 2014 

1 Licenţă 67 102 108 90 

2 Masterat 16 34 20 17 

3 Doctorat 0 2 0 2 

Total 83 138 128 109 

 
Grafic 2.2.2. Evoluţia studenţilor străini admiși 
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Biroul unic pentru obţinerea fişelor de lichidare 

Biroul Unic pentru obţinerea fişelor de lichidare funcţionează în aşa fel încât timpul 
necesar studentului pentru obţinerea semnăturilor pe fişa de lichidare să fie cât mai 
redus cu putinţă. Programul instalat la secretariatele facultăţilor, la Bibliotecă, la Serviciul 
Social, la Serviciul Afaceri Europene, la personalul din cadrul Direcţiei Economice şi 
Resurse Umane, la gestionarii patrimoniului facultăţilor și la Secretariatul Direcței 
General Administrative stochează, într-o bază de date, informaţiile despre eventualele 
datorii financiare sau materiale ale studenţilor faţă de universitate, acumulate pe 
parcursul perioadei în care au fost studenţi. 

Informaţiile legate de debitele pe care studenţii le au faţă de universitate sunt 
centralizate la nivelul Biroului Unic, aflat în cadrul Secretariatului Direcției General 
Administrative, în corpul F al universităţii. Pentru studenţii care nu figurează cu datorii 
financiare sau materiale faţă de universitate, se listează fişele de lichidare, acestea 
urmând a fi predate la secretariatele facultăţilor, de unde studenţii le pot ridica ulterior.  

Biroul Unic pentru obținerea fișelor de lichidare s-a înființat în anul 2012, iar în anii 
universitari 2012-2013, respectiv 2013-2014 s-a realizat un număr de  4051 fișe de 
lichidare conform tabelului următor:  

 

Nr.crt. Facultatea Anul 2013 Anul 2014 

1 Facultatea de Educație Fizică și Sport 110 120 

2 Facultatea de Inginerie Alimentară 378 206 

3 Facultatea de Inginerie Electrică și  Știința 
Calculatoarelor 

178 211 

4 Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică și Management 

54 52 

5 Facultatea de Istorie și Geografie 280 294 

6 Facultatea de Litere și Știinte ale 
Comunicării 

234 230 

7 Facultatea de Silvicultură 121 188 

8 Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică 

551 846 

9 Facultatea de Științe ale Educației 61 148 
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CAPITOLUL III REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE - 
DEZVOLTARE  

 

Conform Cartei proprii, USV își asumă misiunea de cercetare științifică, 
dezvoltare, inovare, transfer tehnologic în domeniul științelor, al științelor inginerești, al 
artelor și al literelor. USV a fost acreditată ca unitate națională de cercetare și dezvoltare 
de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică a Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS). Calitatea activității de cercetare din USV și a 
managementului ei instituțional a fost evidențiată și de raportul Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) din cadrul ultimei evaluări 
instituționale ce concluzionează evaluarea activității de cercetare a universității cu 
aprecierea că „la nivelul USV s-a consolidat o solidă cultură a calității în materie de 
cercetare științifică”. Rezultatele semnificative înregistrate în domeniul cercetării-
dezvoltării și inovării în anul 2014, prin efortul și dăruirea majorității membrilor comunității 
academice sucevene, confirmă evaluările menționate și consolidează statutul cercetării 
universitare sucevene pe plan național și internațional. 

O primă analiză a rezultatelor cercetării USV din anul 2014 a fost efectuată pe 
baza datelor înregistrate în baza de date ISI Web of Science, în conformitate cu 
prioritățile asumate în cadrul planului managerial și ale strategiei naționale de cercetare-
dezvoltare și inovare, confirmate și prin Metodologia de alocare a fondurilor bugetare 
pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior 
de stat aprobată prin Ordinul MECS 3185/2015. 

Situația detaliată a articolelor publicate cu afiliația USV în reviste cotate ISI este 
prezentată în (Anexa 3) iar o sinteză a rezultatelor obținute este prezentată în Tabelul 
C1 împreună cu evoluția acestora din ultimii ani.  Numărul articolelor publicate cu afiliația 
USV în reviste cotate ISI a fost de 73 în anul 2014 atingându-se un scor relativ de 
influență cumulat pe USV de 100 și un factor de impact cumulat de 148. Astfel, media 
factorului de impact ISI pentru articolele publicate este de 2,03 iar media scorului relativ 
de influență este de 1,38 înregistrându-se o creștere cu peste 20% a acestor indicatori 
scientometrici comparativ cu anul precedent și o dublare prin comparație cu anul 2011. 
Scăderea numărului de articole comparativ cu anul precedent se poate asocia cu 
această creștere semnificativă a calității revistelor alese pentru publicarea rezultatelor 
dar și cu excluderea unor reviste din baza de date ISI Web of Science din cauza 
politicilor deficitare de evaluare și editare, precum European Journal of Science and 
Theology și Metalurgia International, care au fost folosite, în trecut, de către cadre USV 
pentru diseminarea rezultatelor. Așa cum am semnalat și în analizele precedente, pentru 
o bună diseminare a rezultatelor cercetării USV și a recunoașterii acestora pe plan 
internațional este importantă trimiterea rezultatelor către publicare în reviste cu factor de 
impact și scor relativ de influență ridicate, reviste ce sunt citite și citate de cadrele 
didactice și cercetătorii ce activează în domeniul respectiv de activitate. Succesele 
înregistrate în ultimii ani de un număr important de cadre didactice și cercetători din USV 
în ce privește publicarea în reviste de top pe plan internațional demonstrează capacitatea 
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cadrelor USV de a fi competitive pe plan internațional și trebuie să conducă la o 
încredere sporită în șansele fiecăruia dintre noi de a se afirma și a fi recunoscut pe plan 
internațional. În acest sens, merită subliniată și creșterea semnificativă a numărului de 
citări ISI ale articolelor USV cotate ISI de la 264 în 2013 la 343 în 2014, rezultat ce 
reprezintă o creștere de zece ori comparativ cu media anuală a perioadei 2006-2010.  

 

Tabel C1: Evoluția numărului de lucrări științifice publicate de USV în reviste cotate în 
baza de date ISI Web of Science, a Scorului Relativ de Influență cumulat pe USV și a 
numărului de citări ale lucrărilor publicate de USV în reviste cotate ISI pentru perioada 
2006-2014 

Indicator / Anul 

Media anuală în 

perioada 2006- 

2010*  

2011 2012 2013 2014 

Număr de lucrări USV publicate în 
reviste cotate ISI (i.e. indexate ISI cu 
factor de impact nenul)  

26 42 61 86 73 

Ponderea lucrărilor USV  în reviste 
cotate ISI editate în România 

60% 30% 36% 31% 33% 

Scor Relativ Influență cumulat al 
lucrărilor USV publicate în reviste 
cotate ISI 

7 27 39 94 100 

Scor Relativ Influență Individualizat 
cumulat al lucrărilor USV publicate în 
reviste cotate ISI 

4 10 22 35 36 

Număr de citări indexate ISI ale 
lucrărilor USV publicate în reviste 
cotate ISI 

34 97 145 264 343 

 

Extinzând analiza la toate publicațiile indexate în baza de date ISI Web of Science, se 
constată că un număr de 122 lucrări publicate în 2014 și indexate ISI Web of Science au 
drept autori cadre didactice și cercetători USV iar numărul de citări ISI înregistrate în 
acest an pentru lucrări USV indexate ISI este de 385. 
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Figura C1:  Evoluția numărului de citări identificate în baza de date ISI Web of Science 
în perioada 1998-2014 ale lucrărilor publicate de USV în reviste cotate ISI (în graficul din 
stânga) respectiv a lucrărilor publicate în volume/reviste indexate ISI (graficul din 
dreapta) 

Evoluția numărului de citări identificate în baza de date ISI Web of Science în 
perioada 1998-2014 pentru lucrări publicate de USV cotate, respectiv indexate ISI este 
prezentată în Figura C1. Deși rezultatul înregistrat în acest an reprezintă aproximativ o 
jumătate din numărul total de citări ISI înregistrate de USV în perioada 1998-2013 iar rata 
de creștere anuală a numărului de citări USV este una remarcabilă, numărul absolut de 
citări este încă scăzut, ceea ce necesită o atenție sporită acordată promovării rezultatelor 
proprii pe plan național și internațional. 

Evoluția pozitivă în ce privește calitatea publicațiilor din USV este reflectată și de 
situația premierii rezultatelor cercetării de către UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării) ilustrată în Figura 
2. În raportul publicat la finalul anului 2014, județul Suceava ocupă locul 7 pe plan 
național cu 102 articole premiate în perioada 2007-2013, după București (6.973 de 
articole), Cluj (2.688 articole), Iași (1.722 de articole), Timiș (1.381 articole), Dolj (251 
articole), Galați (201 articole) devansând centre universitare și de cercetare recunoscute 
cu un personal de trei-patru ori mai numeros, precum Brașov (46), Constanța (87), Bihor 
(92), sau Sibiu (56). De altfel, trebuie precizat faptul că județele aflate în topul acestei 
ierarhii dispun și de o resursă umană de cel puțin zece ori mai numeroasă în universități 
și institute de cercetare decât județul nostru și o raportare a acestor rezultate la 
dimensiunea resursei umane din județul respectiv ar fi condus la o situație mult mai 
echilibrată între județul nostru și județele de pe podium.  Merită subliniat și faptul că 
aproximativ o treime dintre articolele premiate au fost publicate în ultimul dintre cei șapte 
ani analizați (2013) ceea ce demonstrează panta ascendentă pe care se află USV. În 
anul 2014, deși condițiile de premiere au fost mai restrictive, limitându-se premierea unui 
autor la un singur articol publicat într-o revistă clasificată pentru premiere, USV a avut 
totuși 27 de articole premiate. 
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Figura 2. Total articole premiate UEFISCDI 2007 - 2013 / Județ  
(preluat din Raportul de activitatea UEFISCDI – Program Resurse Umane, Noiembrie 

2014) 

A doua analiza efectuată a avut în vedere rezultatele activității de inovare din 
cadrul USV așa cum e reflectată de Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală (BOPI) 
publicate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) și de Baza de date Espacenet 
a Oficiului European de Brevete (EPO). Astfel, în anul 2014, au fost acordate USV 14 
brevete de invenție de către OSIM și au fost publicate în BOPI și indexate în Espacenet 
27 de cereri de brevete având drept aplicant USV. Prolifica activitate de inventică din 
cadrul universității noastre a fost evidențiată și de clasarea pe primul loc în topul 
universităților românești publicat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2014 și 
realizat pe baza cererilor de brevete înregistrate de universități la OSIM în perioada 
2007-2013. Așa cum poate fi observat și din Figura 3, USV a înregistrat la OSIM în 
perioada 2007-2013 un număr de 449 de cereri de brevete, rezultat ce o plasează pe 
primul loc în acest top la o distanță apreciabilă de celelalte universități din România, 
locurile 2 și 3 în topul OSIM fiind ocupate de Universitatea Transilvania din Brașov (155 
de cereri) și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (144 de cereri). O 
performanță similară a obținut universitatea noastră și în privința numărului de brevete 
acordate de OSIM în perioada 2007-2013, Universității Ștefan cel Mare fiindu-i decernat 
Trofeul Creativității din partea OSIM în luna octombrie 2014. Aceste rezultate au fost 
evidențiate și în Raportul de audit realizat de Curtea de Conturi a României în cadrul 
Ministerului Educației Naționale / Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și al 
Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării ce evidențiază faptul că ”din cele 92 de universități de stat sau private acreditate, 
32 au obținut un număr de 442 de brevete de invenție, fiind prezentate grafic în figura de 
mai jos instituțiile de învățământ superior cu cele mai multe brevete obținute”. După cum 
se poate observa în Figura 5, USV ocupă primul loc între cele 92 de universități cu 122 
de brevete obținute, reprezentând mai mult de un sfert din totalul brevetelor obținute de 
universitățile românești în perioada analizată.   
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Figura 3  Topul universităților din România realizat în 2014 de Oficiul de State pentru 
Invenții și Mărci pe baza cererilor de brevete înregistrate la OSIM în perioada 2007-2013 

 

 

Figura 4  Trofeul calității acordat de Oficiul de State pentru Invenții și Mărci în luna 
octombrie 2014 pentru rezultatele de inventică obținute de Universitatea ”Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 

 

Cereri de brevet de invenţie înregistrate de universităţi la 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

         în perioada 2007-2013* 

          - ordonare numerică numar de cereri -

Nr. crt. Denumire universitate Total

1 UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA 449

2 UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV 155

3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ''GHEORGHE ASACHI'' DIN IAŞI 144

4 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI 119

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 108

6 UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI 55

7 UNIVERSITATEA ''PETRU MAIOR'' DIN TÂRGU MUREŞ 53

8 UNIVERSITATEA "BABEŞ BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA 42

9 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA 34

10 UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU 33

* NOTĂ  - Statistica a avut în vedere primul solicitant din cererile de brevet de invenţie

Statistici O.S.I.M.
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Figura 5. Situația brevetelor obținute de universitățile românești în perioada 2002-2012 
(top 10) (preluat din Raportul de audit realizat de Curtea de Conturi a României în cadrul 
Ministerului Educației Naționale, 2014) 
 

A treia analiză efectuată a avut în vedere rezultatele raportate de cadrele didactice 
în fișele de autoevaluare, la capitolele 2 și 3 dedicate activităților de cercetare-dezvoltare 
și inovare și recunoașterii naționale și internaționale a acestora, pentru anul universitar 
2013-2014. Dintre acestea, menționăm următoarele 

 98 de cărți și capitole de cărți (7 dintre acestea fiind publicate la edituri 
internaționale, 71 la edituri acreditate CNCS/CNCSIS, 9 la edituri neacreditate, 7 
ediții și 4 traduceri),   

 958 de articole publicate (90 dintre acestea în reviste cotate ISI/ERIH, 306 în 
reviste indexate BDI, 104 în volume de conferințe publicate la edituri 
internaționale, 64 în volume de conferințe indexate ISI, 111 în volume de 
conferință indexate BDI și 283 de lucrări în alte tipuri de reviste/volume de 
conferință). 

 516 prezentări la manifestări științifice (140 dintre acestea fiind lucrări susținute la 
manifestări din străinătate, iar 376 la manifestări din țară) 

 96 participări cu lucrări la saloane de invenții (39 la saloane desfășurate în 
străinătate și  57 la saloane desfășurate în țară) 

 39 de servicii, studii, modele rezultate din activitatea de cercetare și comandate de 
terți 

 43 de cadre didactice angajate în cadrul unor contracte de cercetare internaționale 
și 61 în cadrul unor contracte de cercetare naționale (la acestea adăugându-se 
cadrele didactice implicate în proiecte de dezvoltarea resurselor umane și 
educație continuă) 

 70 de prelegeri / conferințe invitate 

 907 citări (dintre care 364 citări indexate ISI, 373 citări indexate BDI și 107 citări în 
alte publicații)  

 75 premii, medalii, distincții naționale sau internaționale 
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Componenta de cercetare și dezvoltare a USV este puternic evidențiată și de contribuția 
directă adusă la bugetul universității din 2014. Astfel, veniturile din activități de cercetare 
și dezvoltare au atins aproape 3 milioane de EUR. Cea mai mare parte a acestor venituri 
provin din cele 11 proiecte finanţate din fonduri structurale europene (10 POSDRU, 1 
POSCCE), la care se mai adaugă:  

 16 proiecte internaţionale (3 PC7, 2 cooperări bilaterale/transfrontaliere, 10 LLP 
în derulare şi 1 depus şi câştigat în 2014);  

 8 proiecte câştigate prin competiţie naţională (PN II)  

 

Structură buget realizat USV în ultimii 5 ani (în mii EUR) 

Denumirea indicatorilor  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

1. Venituri proprii  5.004  6.052  4.880  4.592  4.307  4348 

2. Finanţarea instituţională  10.338  7.794  6.953  6.604  6.188  8094 

3. Venituri din activitatea de 

cercetare-dezvoltare  
2.444  2.296  4.495  4.094  4.259  2908 

Total Universitate  17.786  16.142  16.328  15.290  14.754  15350 

 

 Un rol important în derularea cercetării din USV în anul 2014 l-a avut asigurarea 
accesului la resurse electronice de informare ştiinţifică recunoscute pe plan internaţional, 
prin intermediul proiectului ANELIS PLUS finanţat din programul Capacităţi. Astfel, 
cadrele didactice şi studenţii USV au avut acces la aproximativ 18.000 de reviste 
ştiinţifice incluse în OXFORD Journals, SPRINGER Journals, IEEE All-Society 
Periodicals Package, PROQUEST Central, dintre care aproximativ 6000 sunt reviste 
cotate ISI (i.e. mai mult de jumătate dintre revistele cotate ISI au fost şi sunt accesibile în 
campusul USV). De asemenea, 13 reviste științifice acreditate la nivel naţional sau 
internaţional în diverse domenii de cercetare au fost editate în acest an de către cadrele 
didactice din USV, după cum urmează: 

1. Advances in Electrical and Computer Engineering, ISSN:1582-7445, e-ISSN: 1844-
7600 doi: 10.4316/aece. Revista este categoria A (CNCSIS), cotată ISI cu factorul de 
impact 0,552 şi indexată în ISI Scientific Citation Index, IET Inspec, Scopus SciVerse, 
DOAJ, Index Copernicus, Ulrich's, Cabell's Directories.  

2. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Fascicolul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie Publică. Revistă categoria B+ (CNCSIS) ISSN: 2066-575X; 
Revista este indexată în RePEC, Scientific Commons, PKR, SCIRUS, Socionet, Index 
Copernicus 

3. Atelier de traduction. Revista categoria B (CNCS) ISSN: 1584-1804; Revista este 
indexată în Fabula, Directory of Periodicals, MLA International Bibliography  

4. Codrii Cosminului. Revistă cotată C (CNCS). ISSN: 1224-032X; Revista este indexată 
în Scopus, SocioNet, Index Copernicus, DOAJ, Open Directory Project 

5. Revista ştiinţifică Food and Environment Safety ISSN: 2068 – 6609. Revistă este 
cotată B+ (CNCSIS) şi indexată în Index Copernicus, Ulrich’s, CAS, Ebsco host și 
Journal Seek. 
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6. Journal of Applied Computer Science & Mathematics, Revistă categoria B+ (CNCSIS), 
ISSN: 2066-4273. Revista este indexată în DOAJ, Ulrich's, ICAAP, Open J-Gate 

7. Meridian Critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Seria Filologie. 
Revistă categoria B (CNCS) ISSN:2069-6787; Revista este indexată în EBSCO, Scipio, 
Fabula, Library of Congress Catalog Record, MLA, CEEOL. 

8. Revista de turism. Revistă categoria B+ (CNCSIS). ISSN:1844-2994; Revista este 
indexată în EBSCO, RePEC, DOAJ, Open Directory Project. 

9. Ecoforum Journal, ISSN: 2344 – 2174, Factor de impact 0.425, Revista este indexată 
în RePEC, EBSCO, EcoLit, Ulrich Web, etc.  

10. ANADISS, Revistă categoria C (CNCS). ISSN: 1842-0400; Revista este indexată în 
Fabula, Genamics Journal Seek, Kubon-Sagner, Ebookpedia. 

11. Tehnomus - New Technologies and Prodicts in Machine Manufacturing Tehnologies, 
ISSN: 1224-029X; Revista este indexată în Index Copernicus, Ulrichs, Scipio. 

12. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Seria Filosofie şi discipline socio-
umane. ISSN 1222-5584. Revista este indexată în EBSCO, Platforma Editorială Română 
SCIPIO, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Elektronischen 
Zeitschriftenbibliothek. 

13. European Journal of Law and Public Administration, ISSN 2360-6754, indexată in 
baza de date internațională C.E.E.O.L. 

 

În cursul anului 2014, USV a fost gazda a numeroase manifestări şi evenimente 
ştiinţifice, dintre care menţionăm următoarele: 

1. Masa rotundă cu tema “What is art good for?” – organizată pe 16 ianuarie 2014 de 
către grupului de cercetare Modernist Literature and Economic Theory (MLET), din 
cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine. 

2. Seminarul „Ziua Europeană a medierii” – a fost organizat în perioada 21-22 
inanuarie 2014 de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de partener în cadrul 
proiectului EIRENE-JUST/ 2012/ JCIV/AG/3420, alături de Tribunalul Suceava și 
Asociația Mediatorilor din Bucovina. 

3. Manifestarea ştiinţifică pe tema “Formarea cadrelor didactice - prezent și 
perspective” – a fost organizată pe data de 27 februarie 2014, a fost găzduită de Centrul 
de Formare Continuă de la Vatra Dornei al USV şi a fost susținută de conferențiar univ. 
dr. Otilia Clipa, decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei 

4. Concursul „Student pentru o zi”, ediţia a VII-a, clasa a XII-a – a fost desfăşurat în 
perioada 1-31 martie 2014 şi pe 5 aprilie 2014, a continuat tradiția colaborării dintre 
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava şi mediul preuniversitar. 

5. Competiţia “Doctorandul USV al anului 2013” – a avut loc pe data de 7 martie 2014 
şi a vizat creşterea emulaţiei între tinerii doctoranzi care îşi efectuează cercetarea în unul 
din cele 14 domenii cuprinse în cele doua Şcoli doctorale din Alma mater sucevensis. 

6. Conferinţă studenţească “Multiculturalism în Bucovina. Etno-alimente” – a fost 
organizată pe data de 7 martie 2014 şi au participat studenții facultății, reprezentanți ai 
Uniunii Polonezilor din România, ai Comunității poloneze din Suceava și membrii 
ansamblului de dansuri Solonczanka din Solonețu Nou - Cacica. 

7. „Alma Mater Sucevensis”, sesiune ştiinţifică, ediţia a XIV-a (7 martie 2014) – 
organizată de Facultatea de Istorie şi Geografie.  
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8. Evenimentul “Zilelor Francofoniei”, secţiunea “Témoignages des pays 
francophones” – a fost  organizat în perioada 18-21 martie 2014  de Colectivul de 
Franceză din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (FLSC) din USV. 

9. Programul “LHCb International Masterclass” – a fost organizat în data de 28 martie 
2014, în premieră la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu sprijinul Institutului 
de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - București și Centrului European de 
Cercetări Nucleare (CERN).  

10. Conferință națională „Atmosfera și hidrosfera. Cunoaștere interdisciplinară, 
manifestare, evoluție, valorificare, protecție, importanță”, ediţia I, (28-29 martie 2014)  - a 
cuprins 44 de comunicări științifice ale celor 85 de cercetatori participanți - cadre 
didactice universitare, doctoranzi, masteranzi și specialiști în domeniul meteorologiei, 
apelor, mediului, medicinei, geografiei etc., specialiști din mai multe instituții. 

11. Competiţia naţională Ecotrophelia, faza locală – a fost organizată pe data de 29 
martie 2014 de către Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii “Ştefan 
cel Mare” din Suceava, sub egida Asociaţiei Specialiştilor din Industria Alimentară din 
România şi a Asociaţiei Platforma Tehnologică „Food for Life”. 

12. Manifestare “Zilelor lecturii”, ediţia a VI - a – a fost organizată în perioada 1-30 
aprilie 2014 de către Departamentul de Științe ale Educației al Facultății de Științe ale 
Educației (FSE) şi Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

13. Programul „Școala altfel” – a fost desfăşurat în perioada 7-11 aprilie 2014 iar 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu interes la sprijinirea acestui 
program și a pregătit peste 100 de activități de tipul atelierelor practice, dezbaterilor, 
prelegerilor interactive, activităților educative non-formale, sportive și cultural. 

14. Simpozionului Național Studenţesc “Consensus (Conference for Students of 
English Studies at the University of Suceava)”, cu tema generală “Change and Exchange 
(Schimbare şi schimb)”, Ediţia a V- a – a fost organizat în perioada 9 -10 mai 2014, în 
cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 

15. Concursul Internaţional “Hard & Soft”, Ediția  XXI  - a fost organizat în perioada 12-
17 mai 2014 de către Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.  

16. Conferința internațională “Development and Application Systems”, ediţia a XII-a – 
a fost organizată în perioada 15-17 mai 2014 de Facultatea de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

17. Concursul „Student pentru o zi”, ediţia a VII-a, Clasa a XI-a – a fost organizat pe 
data de 17 mai 2014 și a continuat tradiția colaborării dintre Universitatea “Ştefan cel 
Mare” din Suceava şi mediul preuniversitar. 

18. Conferinţa Naţională de Educaţie – (CNEFSE-USV), ediţia a III – a, cu tema 
“Incursiuni didactice în dinamica educaţională” – a fost organizată pe data de 17 mai 
2014 iar scopul principal a fost de a stimula cercetarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor 
educaţiei. 

19. Masa rotundă cu tema „Principiile coșeriene în lingvistica locutorului” – a fost 
organizată pe data de 22 mai 2014 de Centrul de cercetare Analiza Discursului 
(CADISS) de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, studenţi, masteranzi şi 
doctoranzi. 

20. Conferință internaţională “Content and Language Integrated Learning and Drama 
Pedagogy” – a fost organizată pe data de 28 mai 2014 de către Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei din USV. 

21.  Manifestările internaţionale de traductologie de la USV- bilanţ fructuos şi 
perspective optimiste – au fost desfășurate pe data de 2 iunie 2014 de Facultatea de 
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din USV și au fost destinate studenţilor şi tinerilor 
cercetători preocupaţi de traducere și dezbateri infor¬male. 
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22. Conferința Internațională de Științe ale Educației , ediția a XII-a – organizată în 
perioada 12-13 iunie 2014 de Facultății de Științe ale Educației în colaborare cu 
organizația Learning for Life Society.  

23. Concursului studențesc de proiectare asistată „Best Design” – a fost organizat pe 
data de 13 iunie 2014 de Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, 
în colaborare cu Asociația Studenților din Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 
și Management. 

24. Sesiunea de comunicări științifice a studenților în Inginerie Mecanică, Mecatronică 
şi Management, “Cer-Stud 2014” – a fost oganizată  în perioada 3-4 iulie 2014 de 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management (FIM). 

25. Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică OIAA 2014 – a fost 
oganizată în perioada 1-11 august 2014 de Universitatea „Ştefan Cel Mare” din Suceava, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Societatea Stiinţifică „Cygnus”. 

26. Evenimentul „Noaptea Cercetătorilor” (6 septembrie 2014) – este desfășurat 
annual în peste 300 de orașe din Europa, iar la Suceava a fost găzduit de Universitatea 
“Ștefan cel Mare”.  

27. Seminarul – dezbaterea „Azi mănânc sănătos, mâine învăț, lucrez și trăiesc într-o 
Europă prosperă” organizat de Facultatea de Inginerie Alimentară în colaborare cu 
Centrul de Informare EUROPE DIRECT – „Bucovina” Suceava, cu ocazia Zilei Mondiale 
a Alimentației, 16 octombrie 2014. 

28. Masă rotundă „Cunoaştere şi discurs” – a fost organizată de Centrul de cercetare 
Analiza Discursului (CADISS) de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, 
studenţi, masteranzi şi doctoranzi pe data de 13 noiembrie 2014. 

29. Conferința Internațională „Discurs critic și variație lingvistică”, ajunsă la ediția a IV-
a – a fost organizată în perioada 12-13 decembrie 2014. 
 
De asemenea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a acordat în anul 2014 patru 
titluri de Doctor Honoris Causa, după cum urmează: 

1. Prof. univ. Jean DELISLE – de la Universitatea Ottawa din Canada, la propunerea 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării; 
2. Prof. univ. dr. ing. Darie PARASCAN – membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, la propunerea Facultăţii de Silvicultură; 
3. Prof. univ. dr. ing. Nicolai POMOHACI – membru al Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, la propunerea Facultăţii de Inginerie Alimentară; 
4. Prof. univ. dr. Maria Payeras GRAU – de la Universitatea din Insulelor Baleare, Palma 
de Mallorca, Spania, la propunerea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 
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CAPITOLUL IV STUDIILE DOCTORALE  
 

Conform Codului studiilor universitare de doctorat şi Legii 1/ 2011, în universităţile din 

România, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) are următoarele atribuţii: 

a) stabilirea strategiei IOSUD; 

b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor 

de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD;  

c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul 

IOSUD; 

d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-

înfiinţată; 

e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un 

parteneriat, potrivit contractului de parteneriat;  

f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi 

desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.  

În contextul amplu al activităţilor din cadrul USV, studiile doctorale şi-au propus ca 

principale obiective:  

- o înaltă calitate a cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor internaţionale 

contemporane; 

- afirmarea şi sprijinirea performanţelor ştiinţifice ale studenţilor doctoranzi din cadrul 

USV; 

- ameliorarea permanentă a activităţilor de evaluare a cercetării doctorale; 

- ameliorarea activităţii de management a CSUD. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, conducerea CSUD a avut în vedere de la bun 

început elaborarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de doctorat la USV, document avizat în C.A. şi aprobat în şedinţa Senatului 

USV din 24.07.2012. 

 

a. Proiecte POS-DRU 

 În anul 2014, la nivelul Universităţii au fost inițiate 2 proiecte POSDRU care se 

adresează în principal doctoranzilor, dar şi postdoctoranzilor. Perioada de  contract este 

de 18 luni. Acestea sunt:  

SOCERT – Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare, 

POSDRU/159/1.5/S/132406, Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Parteneri: Institutul de Economie Naţională-P1, Universitatea din Oradea-P2 – 50 de 

doctoranzi şi 22 postdoctoranzi; manager de proiect, prof. univ. dr. Gabriela 

PRELIPCEAN; 

PERFORM - Performanța sustenabilă în cercetarea doctorală și post doctorală - 

POSDRU/159/1.5/S/138963 / 2014 - Beneficiar: Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 

Partener:  P4 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava - 14 doctoranzi şi 5 

postdoctoranzi; responsabil USV, prof.univ.dr.ing. Corneliu Octavian TURCU. 
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b. Cercetare doctoranzi 
 Activitatea de cercetare a doctoranzilor s-a menţinut la cote înalte, rezultatele 

obţinute fiind o dovadă a responsabilităţii cu care tinerii cercetători s-au implicat în 

această muncă. 

 Menţionăm câteva dintre cele mai semnificative rezultate obţinute în decursul 

anului 2014, la nivelul doctoranzilor: 14 articole ISI, 47 articole în reviste de specialitate 

recunoscute la nivel naţional, 70 de lucrări susţinute la manifestări ştiinţifice din ţară şi 7 

în străinătate; a fost obţinut un brevet de invenţie şi au fost confirmate 36 de cereri de 

brevet de invenţie; 9 doctoranzi au participat în echipe ale unor proiecte de cercetare la 

nivelul USV.   

 Rezultatele pe categorii de publicaţii sunt cuprinse în Anexa 6 și Anexa 7. 

 S-au remarcat pe plan naţional şi internaţional următoarele rezultate deosebite ale 

doctoranzilor: 

1. Medalia de aur la Salonului de Inventică „INNOVA”,  Bruxelles,  Belgia  cu   

Spectromicroscop  modular complex – doctorand Florin Sorin TODIRICĂ, membru 

al echipei coordonate de prof.univ.dr.ing.  Sonia AMARIEI, prof.univ.dr. ing. Gheorghe 

GUTT; 

2. Medalia de aur - pentru invenţia: „Vibromotoare cu polimeri electrostrictivi”, European 

Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent 2014, Iaşi – doctoranzii Ilie NIŢAN 

şi Mihaela POIENAR, membri ai echipei coordonate de prof.univ.dr.ing. Dorel 

CERNOMAZU, conf.univ.dr.ing. Mihai RAŢĂ, conf.univ.dr. ing. Dan Laurențiu MILICI, 

conf.univ.dr.ing. Mariana MILICI; 

3. Medalia de aur - pentru invenţia: „Actuator electrochimic hibrid”, European Exhibition 

of Creativity and Innovation Euroinvent 2014, Iaşi – doctorandul Ovidiu ȚANŢA 

membru al echipei coordonate de prof. univ. dr. ing. Dorel CERNOMAZU, conf. univ. 

dr. ing. Mihai RAŢĂ, conf. univ. dr. ing. Dan Laurențiu MILICI, conf. univ. dr. ing. 

Mariana MILICI; 

4. Medalia de argint la Salonul de invenţii şi inovaţii INVENTIKA,  Bucureşti, Octombrie  

2014 cu Detector  de radiaţii  electromagnetice  de joasă frecvenţă şi procedeu de 

obţinere a cestuia – doctorand Florin Cristian. A. ALEXUC membru al echipei 

coordonate de prof. univ. dr. ing.  Valentin POPA şi prof. univ. dr. ing. Gheorghe 

GUTT;  

5. Medalia de argint la Salonul de invenţii şi inovaţii INVENTIKA,  Bucureşti, Octombrie 

2014 cu Spectromicroscop modular complex si Dispozitiv spectromicroscopic - 

doctorand Florin Sorin F. TODIRICĂ membru al echipei coordonate de prof. univ. 

dr. ing. Sonia AMARIEI şi prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT; 

6. Medalia de bronz la Salonul de invenţii şi inovaţii INVENTIKA, Bucureşti - 2014 cu 

Dispozitiv pentru determinarea anizotropiei produselor alimentare -   doctoranzii 

Elena A. SĂNDULEAC şi Sergiu V. PĂDUREŢ membri ai echipei coordonate de 

prof. univ. dr. ing.  Sonia AMARIEI, prof. univ. dr. ing.  Gheorghe GUTT şi conf. univ. 

dr. ing.  Mircea OROIAN; 

7. Premiu CNCSIS 2014 – pentru doctorandul Iulian DĂNILĂ – pentru articolul 

„Competition for light and water play contrasting roles in driving diversity-productivity 

relationships in Iberian forests” în revista Journal of Ecology; 

8. Medalia de argint la Salonul de invenții și inovații INVENTIKA, București – 2014 cu 

Procedeu de ecranare  electromagnetică - prof. univ. dr. ing. Gutt S., prof. univ. dr. 

ing. Gutt Gh., Gutt A., Stroe S., G., doctorand Cristian Florin ALEXUC. 
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9. Medalie și diplomă a fundației HALLER pro inventio acordate la Salonul de Inventică 

„INNOVA”, Bruxelles, Belgia pentru Spectromicroscop modular complex – doctorand 

Florin Sorin TODIRICĂ, membru al echipei coordonate de prof.univ.dr.ing. Sonia 

AMARIEI, prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT. 

 
 
 
c. Manifestări ştiinţifice doctorale 

- în 12 – 13 decembrie 2014 a avut loc Conferinţa internaţională „Discurs critic şi 
variaţie lingvistică” organizată la nivelul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane de 
prof.univ.dr. Rodica NAGY şi prof.univ.dr. Mircea A. DIACONU. Au participat doctoranzi 
din USV şi din  alte universităţi din ţară şi străinătate. 
 
d. Competiţii doctorale: Doctorandul USV al  anului 2013   

În februarie 2014 a fost organizată ediţia I a competiţiei Doctorandul USV al 
anului 2013 sub coordonarea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat. Obiectivul 
acestei competiţii este evidenţierea rezultatelor deosebite obţinute de doctoranzi / doctori 
ai USV pe parcursul unui an calendaristic, la nivelul fiecărei şcoli doctorale, iar diplomele 
au fost înmânate în cadru festiv la Zilele USV din 6 martie 2014. 
Câştigătorii competiţiei au fost următorii studenţi doctoranzi:  
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 

1. ştiinţe umaniste: dr. Anca - Andreea CHETRARIU, domeniul: FILOLOGIE, 
doctorat susţinut în anul 2013, conducător de doctorat: prof.univ.dr. Muguraş-Albumiţa 
CONSTANTINESCU. 

2. ştiinţe socio-economice: drd. Andrei-Alexandru MOROŞAN, domeniul: 
Economie, anul III, cu frecvenţă, cu taxă, conducător de doctorat: prof.univ.dr. Cristian 
Valentin HAPENCIUC. 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE APLICATE ŞI INGINEREŞTI 

3. inginerie electronică şi telecomunicaţii: drd. Daniel - Gabriel CHIRUŢĂ, 
domeniul: anul III, cu frecvenţă, fără taxă, teză în cotutelă cu Université de Versailles St. 
Quentin en Yvelines, FRANŢA, conducător de doctorat: prof. univ. dr. ing. Adrian 
GRAUR. 
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CAPITOLUL V IMAGINEA UNIVERSITARĂ 

 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a militat cu consecvență și în anul 

2014 pentru promovarea corectă și transparentă a activităților organizate în cadrul 
instituției, valorificând cu succes toate resursele de inteligență și de creativitate, prin 
numeroase demersuri de conturare a unei imagini reale, menite să oglindească sfera 
amplă a competențelor și inițiativelor didactice, științifice și culturale ale membrilor 
comunității academice sucevene. 
 

Coordonarea activităţii de comunicare şi de promovare a imaginii universităţii a 
fost orientată către elaborarea și distribuirea de materiale promoţionale şi de publicaţii 
academice, către crearea de documente care să respecte normele de identitate vizuală 
și un anumit format grafic pentru o promovare eficientă, precum și către realizarea unor 
texte specifice pentru materialele promoţionale şi de prezentare, demers concretizat cu 
sprijinul direct al SCTI prin apariția de: 

 pliante cuprinzând oferta academică suceveană – Admitere 2014, Admiterea la 
studii de licenţă pentru absolvenţii din Republica Moldova cu bacalaureat absolvit în 
România, Admitere studii de licenţă pentru absolvenţii din Republica Moldova; 

 buletinul informativ al USV: au fost publicate nr. 21 - 31 (ianuarie - decembrie 
2014) pe site-ul www.info.usv.ro; 

 afişe dedicate unor evenimente consacrate la nivelul Universității: Student pentru 
1 zi, Zilele și nopțile studenţeşti, invitaţii la piese de teatru, proiecţii de film etc.; 

 clipuri publicitare privind oferta educaţională a USV, realizate şi difuzate la diferite 
emisiuni de la posturile locale de televiziune (Bucovina TV şi Intermedia TV) pentru a 
atrage candidaţi la procesul de Admitere 2014 (sesiunile iulie-septembrie 2014). 

Plata acestor materiale de promovare a imaginii și a activităților din USV a fost 
efectuată din fonduri Erasmus, respectiv din venituri proprii. 

 
Serviciul de Relații Publice, Comunicare și Imagine a USV a monitorizat 

îndeaproape respectarea identităţii vizuale a universităţii și menţinerea standardelor 
vizuale specifice pentru a asigura un demers coerent în activitatea de promovare prin 
toate materialele de prezentare. În egală măsură, s-a avut în vedere recunoaşterea 
brandului USV și actualizarea permanentă a conţinuturilor informaționale aferente 
fiecărui canal de comunicare din cadrul Universităţii (site-ul USV, paginile web ale 
facultăților, pagina aferentă Radioului USV etc.). 

 
 

http://www.info.usv.ro/
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Principalele direcţii de promovare a imaginii USV au fost realizate prin intermediul: 

 relaţiilor de bună colaborare cu mass media locală și regională (prin conferinţe de 
presă, comunicate de presă, interviuri); 

 emisiunilor televizate consacrate (emisiunea săptămânală la postul local Bucovina TV 
„Se întâmplă la USV”, participări la diferite emisiuni la postul de televiziune TVR Iaşi, 
dar şi la ale alte posturi locale de televiziune), precum și a unor interviuri la posturile 
naționale de televiziune și radio;  

 publicităţii constante în presa scrisă, în presa online şi la televiziune pentru toate 
evenimentele şi activitățile didactice, științifice și culturale care au fost organizate de 
membrii comunității academice sucevene; 

 paginilor web: www.usv.ro, www.admitere.usv.ro (prin actualizarea permanentă a 
informaţiilor conţinute şi dezvoltarea site-urilor); 

 mijloacelor alternative de informare și de comunicare online – Radio USV, a reţelelor 
de socializare Facebook (peste 20.000 de aprecieri), Twitter, Youtube etc.; 

 activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de 
entităţi ale USV (facultăţi şi departamente) sau de asociațiile studențești; 

http://www.usv.ro/
http://www.admitere.usv.ro/
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 evenimentelor cu caracter național și internațional care au fost organizate de 
Universitate: conferinţe, colocvii, simpozioane, lansări de carte, festivităţi, ceremonii şi 
decernări de titluri onorifice (Doctor Honoris Causa și Medalia de aur); 

 evenimentelor cultural-artistice organizate în sala Auditoriumului „Joseph Schmidt”: 
spectacole ale teatrului studenţesc Fabulinus USV, concerte camerale, concerte 
simfonice, concerte de muzică folclorică, proiecţii de lung-metraje, întâlniri cu actori 
etc.; 

 campaniilor de promovare în diferite perioade: 
 aprilie-mai 2014 – Concursul Student pentru o zi; manifestare dedicată elevilor din 

clasele a XI-a și a XII-a din județele Suceava, Neamț, Botoșani, care au concurat 
la diferite probe organizate tematic pe specializări din cadrul USV, realizând o 
imagine cât mai clară asupra oportunităților academice oferite viitorilor studenți; 

 7-11 aprilie 2014 – Programul Şcoala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!, 
destinat învățământului preuniversitar. Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a pregătit peste 100 de activități de tipul atelierelor practice, dezbaterilor, 
prelegerilor interactive, activităților educative non-formale, sportive și culturale 
menite să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/ 
elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu 
neapărat în cele prezente în curriculum-ul național, și să stimuleze participarea lor 
la acțiuni variate. Mii de participanți s-au înscris la activitățile propuse de USV și 
au fost primiți în campus în cursul acestei săptămâni. Printre cele mai solicitate 
activități s-au aflat cele derulate de Planetariul Astronomic, precum și activitățile 
Cum să ne menținem postura corectă?, Pizza „student” – analiză senzorială, 
Programarea dispozitivelor ANDROID, proiecțiile de filme educative în format 3D, 
vizitarea laboratoarelor de inginerie și științe aplicate, Antrenamentul emoțional, 
Procese simulate, Întreprinderi simulate, Roboți, turul Campusului USV, 
spectacole de teatru.  

 8 mai 2014 – înființarea Casei de Cultură a Studenților: în urma unor constante 
demersuri realizate de membrii comunităţii academice sucevene, cadre didactice 
universitare şi studenţi, demersuri începute încă din anul 1990 și susținute de 
reprezentanții elitei politice și administrative locale, Guvernul României a adoptat 
hotărârea de a înființa Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava, cu 
sediul în strada Universității, nr.13. Având ca obiect principal de activitate 
susținerea participării comunității academice la acțiunile de afirmare a culturii 
locale și naționale, precum și recunoașterea locului și contribuțiilor românității în 
cultura europeană și universală, Casa de Cultură a Studenților din municipiul 
Suceava beneficiază de finanţare din venituri proprii și subvenții acordate de la 
bugetul de stat, respectiv prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 15-30 mai 2014 – a IV-a ediție a proiectului Zilele și Nopțile Studențești, realizat în 
colaborare cu Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), cu AIESEC 
Suceava, Clubul Eco-Silvic Suceava (CESS), Asociația Tinerilor Istorici și 
Diplomați (ATID), Grupul de Inițiativă a Românilor din Basarabia (GIRB), Asociația 
Studențească FI®ESC, Asociația Studenților Creștini - Ortodocși (ASCOR) și 
Cubul Antreprenorial Studențesc (CAST).   

 12-17 mai 2014 – Programul de promovare a ofertei educaționale a universității, 
intitulat Caravana USV, desfășurat în orașe și sate din Republica Moldova;  

 5-12 iulie 2014 – Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru: cinci şcoli de teatru 
din ţară (Bucureşti, Sibiu, Cluj, Târgu-Mureş, Iaşi), patru şcoli de teatru de peste 
hotare (Anglia, Polonia, Ungaria, Republica Moldova) au prezentat la Suceava 
spectacole în cadrul primei ediții a Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru 
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(FIST), un eveniment organizat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, alături de Consiliul Județean 
Suceava prin Muzeul Bucovinei, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 
Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe – 
Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și Teatrul 
„George Ciprian” din Buzău.   

 29 septembrie – 4 octombrie 2014: Săptămâna bobocului: un eveniment organizat 
în parteneriat cu Asociaţia studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS). 

 4 decembrie 2014 – Balul bobocilor USV 2014, organizat în parteneriat cu 
organizația studențească ASUS; 

Anul 2014 a evidențiat aceeași preocupare a departamentului pentru promovarea 
transparentă a activităților didactice, științifice și culturale organizate de membrii 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, oferind o imagine dinamică și reală a 
potențialului academic sucevean care se aliniază, prin dezvoltarea constantă și concretă 
a calității, la standardele actuale existente în învățământul superior european.  

     

Acţiuni în direcţia promovării studiilor doctorale şi a imaginii USV 

Diseminarea imaginii USV s-a realizat prin: 

a. menţionarea afilierii la USV în toate articolele şi contribuţiile doctoranzilor, publicate 
în ţară şi în străinătate; 

b. premii şi distincţii obţinute pe plan naţional şi internaţional de conducătorii de 
doctorat (prof. univ. dr. ing. Sonia AMARIEI, prof. univ. dr. ing. Dorel CERNOMAZU; 
prof. univ .dr. ing. Gheorghe GUTT, prof. univ. dr. ing. Valentin POPA) și de 
doctoranzi (Florin Sorin TODIRICĂ, Ilie NIȚAN, Mihaela POIENAR, Ovidiu ȚANȚA, 
Florin Cristian A. ALEXUC, Elena A. SĂNDULEAC, Sergiu V. PĂDUREȚ, Iulian 
DĂNILĂ) 

c. colaborări ale conducătorilor de doctorat cu diverse universităţi din ţară sau 
străinătate, în: 

- comitetele ştiinţifice, peer review etc.; 
- comisii de concurs și de abilitare în diverse universităţi din ţară; 
- comisii CNATDCU: Prof. univ. dr. ing. Radu CENUŞĂ, Prof. univ. dr. Mircea A. 

DIACONU, Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT, Prof. 
univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, Prof. univ. dr. Maria  RĂDOANE, Prof. univ. dr. 
Elena Brânduşa STEICIUC; 

- comisii de specialitate ARACIS.  
d. misiuni în străinătate efectuate de conducătorii de doctorat (în universităţi partenere). 
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CAPITOLUL VI  DIMENSIUNEA  INTERNAŢIONALĂ - COLABORĂRI, 
PARTENERIATE INTERNAŢIONALE  

 

Internaţionalizarea reprezintă una dintre priorităţile Universităţii “Ştefan cel Mare” din 

Suceava, care, în contextul integrării în spaţiul european al învăţământului superior şi 

cercetării ştiinţifice, promovează diversitatea culturală, printr-o deschidere internaţională 

ce vizează sporirea capacităţii de integrare internaţională, atât prin colaborarea cu 

universităţi din Uniunea Europeană, centrul şi estul Europei, cât şi cu cele din alte zone 

ale lumii.   

2.1.  Afilierea Universităţii „Ştefan cel Mare” la organisme şi organizaţii 

internaţionale 

Ca urmare a recunoaşterii eforturilor de integrare europeană şi internaţională, în anul 

2014 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a fost membră a următoarelor organisme 

şi organizaţii academice internaţionale: 

 IAU – International Association of Universities; 

 EUA – European Association of Universities; 

 AUDEM – Alliance of Universities for Democracy; 

 AUF – Agence Universitaire de la Francophonie. 

 

2.2. Protocoale pe termen lung aflate în derulare la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava  

86 protocoale cu 82 instituţii (Anexa 8) din Ucraina, Republica Moldova, Franţa, 

Germania, Belgia, Rusia, Camerun, SUA, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Armenia, 

China, Suedia, Serbia, Croaţia, Turcia, Austria, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, 

Togo, Cehia, Azerbaidjan, Coreea de Sud. 

În anul 2014 au fost încheiate 12 noi acorduri de cooperare cu:  

 Université Cheikh Anta Diop din Dakar, Senegal; 

 Qafqaz University, Baku, Azerbaijan; 

 Université Felix Houphouet Boigny Cocody-Abidjan, Coasta de Fildeş; 

 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador; 

 Le Lycée Robert Buron, Laval, Franţa; 

 Universite Hassan II, Casablanca, Maroc; 

 University of Silesia, Katowice, Polonia; 

 Hochhschule Wirtchaft Technik und Kultur (HWTK) Germania; 

 Univer-Sea.net for the Balkan Sea Basin ; 

 Tambov State Technical University, Tambov, Rusia; 

 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Naţionale „Yurii Fedkovych”, Cernăuţi, 

Ucraina; 

 Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, Rep. 

Moldova. 
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2.3.  Acorduri Erasmus derulate de USV 
178 acorduri cu 126 instituţii (Anexa 9) din Anglia, Belgia, Franţa, Italia, Grecia, 
Polonia, Danemarca, Spania, Irlanda, Germania, Turcia, Austria, Norvegia, Suedia, 
Portugalia, Slovacia, Slovenia, Croaţia, Ungaria, Bulgaria, Lituania.  
 
2.4. Studenţi străini înmatriculaţi la USV    
2013 – 2014: 277 studenţi, dintre care: 256 din Republica Moldova, 19 din Ucraina, 1 din 
Siria, 1 din Brazilia. 
2014 – 2015: 283 studenţi, dintre care: 262 din Republica Moldova, 17 din Ucraina, 1 din 
Siria, 1 Turkmenistan, 2 Grecia. 
 
2.5. Mobilităţi Erasmus în anul 2014 

Facultatea Mobilităţi studenţi 
Mobilităţi de personal 

Mobilităţi de predare Mobilităţi formare 

 Outgoing Incoming Outgoing Incoming Outgoing Incoming 

FEFS 1 4 1 0 1 0 

FIA 7 0 0 0 0 0 

FIESC 5 1 6 0 9 1 

FIG 21 11 10 2 16 1 

FIM 4 5 2 1 0 0 

FLSC 19 4 3 1 3 0 

FSEAP 20 13 3 0 9 0 

FSE 1 0 0 4 3 1 

FS 3 0 3 0 0 0 

Personal 
nedidactic 

- - 12 0 

Total 81 38 28 8 53 3 

       

2.6. Bursieri veniţi prin programul AUF: Eugen Ionescu: 1 bursier din Coasta de 
Fildeş, în domeniul Filologie.  

2.7. Deplasări în străinătate ale personalului şi studenţilor USV în anul 2014 

Nr. 
Crt. 

Tipul deplasării 
Numărul 

de 
deplasări 

1 
Manifestări ştiinţifice, cultural-sportive (conferinţe, simpozioane, 
târguri, congrese etc.) 

108 

2 Stagii de cercetare, documentare 33 

3 Mobilităţi Erasmus (studenţi şi personal) 162 

4 Întâlniri de lucru în diferite proiecte 47 

5 Şcoli de vară, iarnă - 

6 Concursuri studenţeşti 6 

7 Alte cooperări interuniversitare 14 

 Total 370 
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2.8. Proiecte derulate în cadrul programelor LLP si Erasmus+  finanţate de  
Uniunea Europeană  (Anexa 10) 
În anul 2014 au fost implementate 10 proiecte în cadrul programului Erasmus+ și a altor 
programe finanțate de EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). A 
fost de asemenea depus și câștigat un proiect Erasmus Mundus – ASSUR: Integrated 
Studies for Syrian and European Universities, având USV drept partener. 
 
2.9. Lectoratul român USV la Cernăuți 
În cadrul parteneriatului cu Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi 
(Ucraina), beneficiind de suportul financiar al MECȘ, începând cu 17 noiembrie 2014 în 
capitala Bucovinei istorice și-a început activitatea Lectoratul USV în domeniul Limba 
română, având drept obiectiv promovarea limbii şi literaturii române, a culturii şi 
civilizaţiei româneşti în Regiunea Cernăuți.  În cadrul Lectoratului, un cadru didactic de la 
USV susține cursuri de de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească pentru 
studenții UNYF de la specializarea „Limba și literatura română”, precum și pentru 
studenții și profesorii universității  „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi,  care doresc să își 
însușească limba română și să cunoască specificul civilizației românești. 
 
2.10. Alte activităţi 

 3 şi 27 martie 2014 – eveniment de promovare în rândul studenţilor şi al 
cadrelor didactice a programului Erasmus+; 

 29 octombrie 2014  – Erasmus Welcome Day - workshop interactiv 
realizat împreună cu studenţii voluntari USV şi studenţii Erasmus incoming 
în vederea integrării acestora în comunitatea academică USV; 

 27 noiembrie 2014 / Erasmus+ Online Open Doors – eveniment de 
promovare în rândul studenţilor a programului Erasmus+. 

 
 S-a continuat colaborarea cu universităţi de prestigiu din străinătate la nivel 
doctoral prin: 
 
a)  mobilităţi efectuate de doctoranzi în cadrul proiectului POSDRU - SOCERT 

1. Bucaciuc Anamaria -  01.12.2014 - 31.01.2015 - Glasgow Caledonian University, 
Scotia; 

2. Gaube (Arionesei) Gabriela - 01.10.2014 - 30.11.2014 - Universidade da Coruna, 
Spania; 

3. Sandu (Neamțu) Daniela - Mihaela - 01.10.2014 - 30.11.2014 - Universidade da 
Coruna, Spania; 

4. Blanariu (Vranciu) Livia Elena - 01.10.2014 - 30.11.2014 - Universidade da 
Coruna, Spania. 

 
b) mobilităţi efectuate de doctoranzi în cadrul proiectului ERASMUS 

1. LEŞANU P.P. Cezar Eduard – 11.04.2014 – 10.07.2014  - Technische Universitat 
Ilmenau, Germania; 

2. KUTKUT H. Diana – 1.10.2013 – 27.06.2014  - Universite d'Angers, Franţa; 
 

c) acorduri de cotutelă cu universităţi prestigioase din străinătate aflate în derulare 
1. CĂILEAN V. Alin Mihai - Cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en 

Yvelines, FRANŢA; 
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2. CHIRUŢĂ G. Daniel Gabriel - Cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en 
Yvelines, FRANŢA; 

3. LEFTER G. Constantin - Cotutelă cu Université Paul Sebatier – Toulouse III 
FRANŢA; 

4. JURESCHI S. Cătălin-Maricel Cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en 
Yvelines, FRANŢA; 

5. ZAIŢI P. Ionuţ-Alexandru - Cotutelă cu Universitatea Leuven, Belgia 
Au fost demarate formalităţile în vederea încheierii unui acord de cotutelă pentru 

doctoranda IVANOV Ana-Claudia cu l’Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes, 
Grecia. 
 
d) conferinţe ale conducătorilor de doctorat în universităţi prestigioase din străinătate 
      - prof. univ. dr. Muguraş Albumiţa CONSTANTINESCU - a susţinut 2 conferinţe, la 
Universitatea din Geneva şi la Universitatea din Atena. 
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CAPITOLUL VII BIBLIOTECA ŞI EDITURA UNIVERSITĂŢII 
 

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava oferă servicii de informare şi 

de documentare în săli specializate, cu acces direct şi indirect la publicaţii, împrumut de 

documente la domiciliu, împrumut şi schimb interbibliotecar intern şi internaţional, 

referinţe ştiinţifice şi informare bibliografică, servicii de reprografiere, acces la baze de 

date româneşti şi din străinătate, servicii de orientare şi îndrumare în vederea 

perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală. 

În cadrul Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” se desfăşoară următoarele tipuri 

de activităţi: dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor; catalogarea şi indexarea 

colecţiilor; comunicarea colecţiilor şi relaţii publice; împrumut şi schimb interbibliotecar; 

informare documentară şi referinţe ştiinţifice etc. Activităţile menţionate se desfăşoară în 

birouri şi săli de lectură  aflate în corpurile  A şi E ale campusului universitar, avînd o 

suprafaţă de peste 770 mp. Pentru studiu, în cele 6 săli de lectură, sunt puse la dispoziţie 

peste 210 locuri. Sălile sunt organizate cu fond de carte pentru împrumut la domiciliu, dar 

şi cu acces liber la raft.  

 Utilizatorii beneficiază de următoarele instrumente de informare: catalogul 

electronic pentru publicaţii monografice şi seriale - Aleph 500 şi catalogul alfabetic pentru 

colecţii speciale. 

 

Dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor 

Pe parcursul anului 2014, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu 1963 publicaţii 

monografice şi seriale, documente rezultate din: cumpărare, donaţii de la cadre didactice 

şi de la instituţii din ţară şi din străinătate și schimb de publicaţii cu instituţii similare, din 

domeniile filologie, istorie, ştiinţe ale educaţiei, economie, inginerie şi geografie. 

În anul 2014, suma destinată cumpărării cărţilor a fost de 16 276 lei, din care un 

număr de 39 volume,  în valoare de 6668 lei, au fost achiziţionate în cadrul proiectului 

IDEI.  

 
 Fondurile alocate de facultăţi în anul 2014  în vederea achiziţiei de cărţi: 

Facultatea  Vol. 
achiziţionate 

 Valoare (lei) 

FSEAP 82 3270.36 

FIA 12 2832.58 

FLSC 48 1598.21 

FSE 26 732.2 

FIESC 36 1174 

Proiect IDEI PN II ID PCE 2011 39 6668.66 

TOTAL 243 16276.01 
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Publicaţiile monografice primite în anul 2014 ca donaţie, prin schimb interbibliotecar sau 
de la Tipografia Universităţii, sunt evidențiate în tabelul următor: 

 
Modalitate de intrare in gestiune Volume Valoare lei 

Donaţie 656 16284 
Schimb interbibliotecar 75 1433.6 
Cumparare 89 1978.51 
Total 820 19696.11 

 
 La începutul anului 2014 s-au efectuat abonamente la 105 publicaţii româneşti, în 
valoare de 19379.42 lei. Restul publicaţiilor seriale şi periodice intrate în bibliotecă au 
provenit din donaţii, schimb interbibliotecar şi de la Tipografia Universităţii, după cum 
urmează: 
 
Modalitatea de intrare in gestiune Volume * Valoare lei 

Cumpărare 105 19379.42 
Donatie 108 3112.31 
Cumparare 27 722.08 
Schimb interbibliotecar 314 11196.43 
Total 554 34 410.24 

* Menţionăm că o publicaţie periodică poate să conţină de la 1 până la 12 exemplare. 
 În prezent, numărul total de unităţi bibliografice (cărţi, periodice, alte tipuri de 
documente) existente în bibliotecă este de 298 881,  în valoare de 3 353 723 lei. 

 Catalogare 
 În anul 2014 au fost catalogate în sistemul informatic Aleph peste 10 900 de titluri 
de carte şi 460 titluri de periodice şi seriale. Au fost efectuate 12 825 intervenţii pe 
înregistrări, constând din înregistrări noi (peste 10 900) şi corectarea informaţiilor din 
conversie (peste 1800). 

 Comunicarea colecţiilor 
Înscrierea la bibliotecă a utilizatorilor se face pe baza cardului electronic de acces 

şi prin întocmirea unei baze de date a utilizatorilor în sistemul ALEPH. Prezentăm, în 
tabelul de mai jos, sinteza datelor referitoare la numărul de utilizatori din 2014: 

 
Utilizatori 

noi înscrişi 
Utilizatori 

activi vizaţi 
Total 
vizite* 

Circulaţia  publicaţiilor 
(imprumut, reînnoiri  şi 

restituiri) 

Vizite virtuale la resurse 
din reţeaua bibliotecii 

2 673 5 581 122 740 
 

176 517 
 

42250 Aleph+62398 Site 
Total=104648 vizite 

* Menţionăm că în această cifră sunt incluşi cititorii care împrumută publicaţii, cei care accesează bazele 

de date de pe internet şi vizitele în grupuri organizate pe toată perioada anului. 
 
În cadrul activităţii de înscriere a cititorilor la bibliotecă (înscrierea şi costul 

permisului de bibliotecă sub formă de card) şi în urma verificării corectitudinii termenului 
de împrumut a publicaţiilor a fost încasată suma de 30 800 lei. 

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, personalul bibliotecii a dat dovadă de 
operativitate, încercând să micşoreze cât mai mult perioada de aşteptare a unei solicitări. 
În vederea organizării unor spaţii atractive pentru lectură şi studiu, au fost reorganizate 
spaţiile bibliotecii, iar programul a fost adaptat nevoilor categoriilor de utilizatori specifici.  
 



Raport privind starea universităţii  2014 

 

40 

 

 Schimbul interbibliotecar naţional şi internaţional şi împrumutul 
interbibliotecar 

În anul 2014, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” a colaborat cu 65 de 
instituţii din ţară (universităţi din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Galaţi, Sibiu, Timişoara) şi 
cu 31 de parteneri din străinătate, printre care se numără universităţi din Italia, Marea 
Britanie, Rep. Moldova, Spania, S.U.A., Ucraina, Ungaria şi altele. 

Dimensiunile schimbului de publicaţii cu bibliotecile româneşti şi străine, dar şi 
ale împrumutului interbibliotecar sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

 
Tipul schimbului Schimb intern Schimb extern 
Categoria de documente expediate primite expediate primite 
Cărţi 78 208 23 50 
Periodice 292 369 283 62 

 
Împrumut interbibliotecar intern Documente solicitate Documente livrate 
Titluri solicitate 107 36 
Titluri primite / trimise 103 31 

 
Tranzacţiile de documente în cadrul împrumutului interbibliotecar  au vizat în 

special cadrele didactice, doctoranzii şi masteranzii şi au acoperit solicitările utilizatorlor 
cu titluri care nu s-au regăsit în fondurile proprii. 
  

Informatizare 
Pagina web a bibliotecii, care cuprinde date referitoare la spaţiile proprii, la 

program, la serviciile oferite, la sursele de informare utile disponibile, la statistici şi 
imagini din activitatea departamentului, a fost supusă unui proces de actualizare 
continuă. Utilizatorii au beneficiat de posibilitatea accesării on-line a catalogului electronic 
Aleph 500. Acesta permite regăsirea informaţiilor despre publicaţiile aflate în circulaţie, 
despre sălile în care se păstrează publicaţia solicitată, despre modalitatea de efectuare a 
împrumutului, de prelungirea împrumutului, de rezervarea documentelor, de penalizare a 
utilizatorilor cu data de restituire întârziată etc. Prin intermediul poştei electronice au fost 
solicitate şi întocmite referinţe bibliografice, rezervări de publicaţii, au fost formulate 
sugestii privind îmbunătăţirea activităţii serviciilor oferite şi potenţiale achiziţii. Sala dotată 
cu calculatoare performante, conectate la Internet, a fost cea mai solicitată de către 
utilizatorii bibliotecii, numărul de calculatoare dovedindu-se insuficient. În 2014 Biblioteca 
a oferit acces la  baze de date ştiinţifice, din diferite domenii ale cunoaşterii, prin Proiectul 
Anelis Plus, iar,  periodic şi la alte baze de date de pe lista consorţiului.  

 
Biblioteca şi comunitatea academică 

Pe parcursul anului 2014, Biblioteca a sprijinit realizarea diverselor rapoarte de 
autoevaluare şi de clasificare instituţională a programelor de studii, departamentelor, 
centrelor de cercetare etc., oferind date statistice privind publicaţiile existente în cadrul 
colecţiilor bibliotecii. De asemeni, personalul bibliotecii a participat  la programele 
Erasmus (Polonia, Spania) şi la întrunirile profesionale organizate de ABR în diverse 
biblioteci din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Alba-Iulia. Pe lîngă aceste activităţi, 
Biblioteca a încheiat parteneriate de colaborare cu Liceul Tehnologic Cajvana, Casa 
Corpului Didactic „G. Tofan” Suceava, Biblioteca judeţeană „I.G. Sbiera”, Colegiul 
Naţional de Informatică Spiru Haret, Şcoala Creştină Filadelfia, Biblioteca Centrală a 
Universităţii de Stat din Republica Moldova şi Universitatea Naţională „Yurii Fedkovych”, 
Cernăuţi. 
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De asemenea, au fost organizate expoziţii tematice, prima ediţie a târgului de 
carte,  prezentări ale noutăţilor editoriale semnate de cadre didactice din universitatea 
noastră sau de alți specialiști: 

  5 februarie 2014 - Sesiune de instruire: Acces electronic la literatura ştiinţifică pentru 
susţinerea  şi promovarea sistemului de cercetare şi educaţie din România; 

  6 februarie 2014 – Lansare de carte: Întâlnire cu scriitorul şi traducătorul Marin 
Mălaicu-Hondrari şi cu profesorul şi poetul Enrique Nogueras; 

  3-4 aprilie 2014 – Zilele lecturii, ediţia a VI-a, Ziua Bibliotecii, expoziţie de carte 
pentru copii; 

   29 aprilie 2014 – Training ScienceDirect şi Mendeley, prezentare baze de date; 

   26 mai 2014 - Târg de carte în cadrul  manifestării Zilele şi nopţile studenţeşti; 

   10 decembrie 2014 – Participarea la Seminarul online Engineering Village bază de 
date Elsevier. 

 
 În cursul anului 2014, în cadrul Bibliotecii USV s-a înființat „Standul de carte” 
care are misiunea de a sprijini procesul de învățământ și de a susține dezvoltarea Editurii 
USV prin difuzarea volumelor editate de aceasta. Prin intermediul standului, sunt puse în 
vânzare lucrările publicate în cadrul Editurii USV (cursuri, manual, cărți, îndrumare) și 
lucrări editate și tipizate la terți, ai căror autori sunt cadre didactice din USV. 
 

Editura şi tipografia Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava este organizată şi funcţionează 

în scopul valorificării prin publicare a rezultatelor activităţii didactice şi de cercetare pe 
care o desfăşoară corpul academic al Universităţii. Sub egida Editurii USV se publică 
lucrări de autor sau colective, de circulaţie largă sau cursuri universitare, şi, de asemeni, 
cele mai multe dintre periodicele Universităţii (anale, buletine ştiinţifice etc.), precum şi 
alte lucrări cu caracter şi de interes universitar.  

În anul 2014, Editura USV a eliberat un număr de 28 ISBN-uri (cu 14 mai mult 
decât în anul anterior). Nu a fost solicitat niciun ISSN nou, dar, sub cele eliberate 
anterior, în tipografia Universităţii s-au imprimat, în anul 2014, 9 publicaţii periodice (de 
precizat că unele dintre periodicele care apar în USV se imprimă în alte tipografii).  

Tipografia a multiplicat un număr de 129 de titluri (de asemeni, mai mare decât cel 
al anului anterior) într-un număr total de 3.535 de exemplare, ceea ce înseamnă 240.273 
de pagini. S-au efectuat şi alte lucrări precum mape, bibliorafturi, cutii, flyere, legitimaţii, 
formulare, invitaţii, afişe etc., care au dus cifra totală a paginilor multiplicate la 347.157.  

Numărul volumelor din Biblioteca USV recondiţionate şi legate a fost de 203, iar 
numărul volumelor legate, de 4.396 exemplare.  
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CAPITOLUL VIII SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

 

Serviciul de Comunicaţii și Tehnologii Informaţionale (SCTI) este administratorul 

reţelei de date a universităţii. Structura a fost creată prin decizie a Senatului Universităţii 

și este subordonată direct Rectoratului. Serviciul se ocupă cu gestiunea infrastructurii de 

date și a serviciilor de reţea: prezenţă web, informatizare și întreținere aplicații specifice, 

mesagerie electronică, diverse alte servicii de date. 

8.1.  Specificul activității 

Activitățile Serviciului de Comunicaţii și Tehnologii Informaţionale (SCTI) constau în: 
- configurarea, administrarea şi întreţinerea reţelei Intranet a universităţii şi a 

serviciilor de date corespunzătoare;  
- stabilirea regulilor și politicilor de utilizare a reţelei universităţii; 
- urmărirea şi gestionarea traficului de date Intranet și Internet; 
- implementarea și intreținerea de aplicații software specifice activităţilor 

administrative universitare 
- asigurarea condiţiilor optime de trafic şi securizarea transferurilor de date; 
- acordarea de  consultanţă și suport tehnic pentru conectarea la reţeaua de date 

usv; 
- elaborarea de studii și recomandări în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trafic sau în 

scopul definirii politicilor şi strategiilor în domeniul IT ale universităţii. 

8.2.  Situația rețelei de date în 2014: 

- Viteza de transfer a datelor în reţeaua locală Intranet (upgrade 2013): backbone 
10 Gbps Ethernet pe fibră optică, porturi locale Gigabit Ethernet 

- Sisteme și echipamente puse în funcțiune în 2014: Server mașini virtuale (4), 
Subsistem stocare (1), Rack servere cu consolă (1), UPS (1), Switch central (1), 
Router border (1), Router VPN (4), Switch distribuţie (10), Server central 
autentificare (1), UPS (2), Acces Point (2) 

- Număr de conexiuni de date externe (Internet): 2 * 
- Viteza de transfer a datelor pe conexiunile externe: 1.000 Mbps prin RoEduNet, 

100 Mbps prin RCS-RDS * 
- IP-uri alocate pentru echipamente, PC-uri şi laptopuri: aprx. 4.200 
- Număr de site-uri web: peste 100 site-uri 
- Număr total de servere: 19 servere 
- Număr de puncte de acces radio: 130 
- Număr de utilizatori ai serviciilor de date: peste 13.000 de utilizatori 
- Număr de conturi email găzduite local: peste 5.000 de conturi 
- Număr de conturi email găzduite extern: peste 800 de conturi 
- Alte servicii asigurate: telefonie digitală integrată, supraveghere video, sonorizări, 

lumini, DTP, suport tehnic pentru trupa de teatru USV, suport tehnic Directia 
General Administrativă 

* A se vedea Anexa 11  
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8.3 Activităţi principale desfăşurate in cadrul SCTI în 2014  

A. Administrare rețea 
- întreţinerea, administrarea şi monitorizarea reţelei wireless 
- implementarea unei noi rețele wireless cu acoperire în corpul F: wireless-f  
- întreţinerea staţiei meteo profesionale Oregon Scientific 
- întreţinere, administrare servicii rețea şi monitorizare servere 
- întreţinere/monitorizare climatizare sală servere 
- montaj sistem monitorizare temperatură, umiditate, fum și supraveghere video 

sală servere şi hol D206 
- administrare liste de discuții 
- sprijinirea activității  postului de radio USV și a trupei de teatru FabulinUS 
- administrare/întreţinere reţea clădiri A-N 
- înlocuire switch-uri principale clădiri corp A-F, C1 

 
B. Administrare prezență web și DTP 
- realizare de noi site-uri:  

  http://www.transferusv.ro 
  http://www.dpus.usv.ro/ 

- administrarea şi îmbunătăţirea bazei de date (xataface) folosită la crearea 
paginilor site-ului www.usv.ro şi a altor site-uri conexe 

- modificare de structură a 8 site-uri web din domeniul usv.ro (reconstrucţia site-
urilor – refacere meniuri, interfaţă grafică, reintroducere date existente) 

- crearea de noi template-uri grafice pentru paginile site-urilor usv, analiza structurii 
şi reorganizarea pentru site-urile existente 

- actualizarea conţinuturilor de informaţii la peste 50 de site-uri din domeniul usv.ro, 
după cerinţele responsabililor de conţinut ai respectivelor site-uri 

- administrare portal și platformă educațională http://portal.usv.ro  
- întreţinere aplicaţie e-learning (Moodle: cursuri on-line, evaluare):  

http://moodle.usv.ro  
- implementarea interfeţei de administrare date site-uri web (CMS, modul pentru 

adăugarea manifestărilor ştiinţifice) 
- întreţinerea interfeţei de administrare date site-uri web (CMS) 
- editare şi listare afişe, flyere, pliante, broşuri, coperţi, diplome pentru manifestările 

USV şi pentru diverse prezentări ale USV. 
 

C. Infrastructura 
- administrare centrală telefonică 
- întreținere surse de alimentare UPS sală servere D206, corp F, H (înlocuire 

acumulatori uzați şi echipamente) 
- întreţinere videotelefoane VoIP şi administrare server SIP 
- administrare sistem videoconferinţă LifeSize Room 200 
- întreţinerea sistemului de sonorizare ambiental din corpul E 
- întreţinerea infrastructurii de reţea din C2, C3 şi a celei din C1 
- întreţinere şi administrare sistem de supraveghere cu camere video IP în 

campusul USV 
- administrare sistem de supraveghere video cu DVR în campusul USV 
- asigurare suport tehnic, logistic și sonorizări pentru manifestările desfăşurate în 

USV 
- asigurare suport tehnic şi sonorizări pentru spectacole în Auditorium „Joseph 

Schmidt” 
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D.  Informatizare 
- gestionare  şi întreţinere Aplicaţie de gestiune a patrimoniului şi gestiune financiar 

– contabilă prin Sistem Integrat de Conducere a Organizaţiilor Bugetare S.I.C.O.B. 
versiunea 2.4h (proiect PHARE al Ministerului Educaţiei şi Cercetării)  

- gestionare şi intreţinere aplicaţie Gestiunea taxelor de şcolarizare licenţă, 
şcolarizare masterat şi doctorat şi a altor taxe, Modulul  financiar din Rstudent 

- instalare și configurare aplicații: PeopleSoft, EBS 
- suport tehnic comisii admitere 2014 - sesiunea iulie 2014, septembrie 2014 
- suport tehnic profesori, studenți, angajați usv pentru folosirea aplicațiilor 

PeopleSoft și EBS 
- instalare/configurare sisteme de operare (Windows 7, Windows XP)  
- instalare aplicații : Microsoft Office 2003/2007/2010, programe antivirus, Skype, 

Google Chrome, Netscape Navigator, arhivator (WinRar), AdobeReader, 
FoxitReader pe stațiile de lucru ale utilizatorilor din cadrul Direcției General 
Administrative 

- instalare imprimante, scanere, UPS-uri în birourile din cadrul Directiei General 
Administrative 

- design afișe publicitare simpozioane naționale și internaționale 
- design revista InfoArt USV 
- design sigle club de natație USV  
- creare utilizatori, întreținere Active Directory 
- întocmire de proceduri de lucru pentru utilizatorii EBS/PeopleSoft 
- implemenatre, gestionare  şi întreţinere aplicaţie Aplicaţia Fişa Unică de lichidare 
- sprijin tehnic (devirusări, drivere) pentru asigurarea funcţionării optime a unui 

număr  de peste 50 de calculatoare cu dispozitivele periferice aferente situate în 
corpul F 

- activităţi de suport tehnic pentru caseria centrală în vederea asigurării unei 
continuităţi în fluxul de încasări. 

- activităţi de suport tehnic pentru cămine C1-C5  
- sprijin în implementarea proiectului Muşatin, atât la nivelul secretariatelor, direcţiei 

administrativ-financiare cât şi a echipei manageriale. 
- monitorizarea şi asigurarea funcţionării optime a trei servere pentru aplicații 

administrative (resurse umane, finaciar, contabilitate etc.) 
- gestionare  şi întreţinere aplicaţie Gestiunea  în casierii 
- continuare implemenatre, gestionare  şi întreţinere aplicaţie Gestiunea studenţilor 

la Căminele C1, C2 , C3  şi C4 
- gestionare  şi intreţinere aplicaţie Gestiunea  cazării  în camerele oficiale din 

Căminele C1 şi C4 
- gestionare  şi întreţinere aplicaţie Evidenţa  operativă pe facultăţi 
- gestionare  şi întreţinere Aplicaţie de gestionare a referatelor  
- gestionare  şi întreţinere aplicaţie Aplicaţie de salarizare şi evidenţa resurselor 

umane 
- întretinere şi modificare Aplicaţie de transfer de fişiere  
- gestionare  şi întreţinere Aplicaţie de facturare 
- administrare server dedicat şi creare conturi pentru studenţii de la învăţământ la 

distanţă pe plafroma e-Learning (www.platforma.id.usv.ro) 
- întreţinere website centralizator pentru informaţii referitoare la învăţământul  la 

distanţă la nivelul universităţii (www.id.usv.ro) 
 

http://www.platforma.id.usv.ro/
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E. Asistenţă departament bibliotecă 
- Acordarea de asistență privind accesarea și utilizarea resurselor electronice 

(reviste și baze de date internaționale) pe baza abonamentelor existente; 
- Acordare de asistență tehnică de specialitate angajaților bibliotecii; 
- Training/ asistență/ parametrizare/ mentenanță în sistemul integrat de bibliotecă 

ALEPH 500; 
- Asigurarea funcționării optime a unui număr de peste 50 de calculatoare și 

dispozitive periferice aferente; 
- elaborarea şi implementarea de aplicaţii informatice: 

o sisteme informatice de gestiune pentru compartimentele bibliotecii; 
o sistem informatic pentru gestiunea financiar-contabilă a bibliotecii; 
o crearea site-ului bibliotecii şi menţinerea informaţiei prezentate vizitatorilor 

permanent actualizată;  
o implementarea de aplicaţii informatice realizate de terţi, în scopul 

îmbunătăţirii activităţilor din cadrul bibliotecii. 
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CAPITOLUL IX CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR 
 

Casa de Cultură a Studenților (CCS) din municipiul Suceava s-a înființat în urma 

Hotărârii 365/2014, fiind instituţie publică în subordinea Ministerului Educaţiei și 

Cercetării Științifice şi în coordonarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din municipiul 

Suceava, judeţul Suceava și are sediul în strada Universităţii nr. 13 corpul F. 

Pentru buna funcționare a CCS, în perioada noiembrie – decembrie au fost 

întreprinse: 

1. acțiuni organizatorice: au fost angajate 15 persoane pe perioadă determinată cu 

normă întreagă sau parțială, funcțiile ocupate fiind: 2 administratori financiari 

(fiecare cu 1/2 normă), consultant artistic (1/2 normă), 2 administratori patrimoniu 

(o norma intreaga si 1/2 norma), 2 dirijori (fiecare cu 1/2 normă), pictor-scenograf 

(1/2n), coregraf dans popular (1/2n), coregraf dans modern și sportiv (1/2 n), 

inginer sistem (1/2n), 2 operatori imagine (fiecare cu 1/2 normă), redactor radio 

USV (1/2 n), operator sunet (1/2 n); 

2. acțiuni administrative: implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituției și  propunerea de buget. A fost aprobată suma de 

242000 lei (din care s-a returnat suma de 70000 lei) și au fost realizate venituri în 

valoare de 14350 lei din vânzarea de bilete, tipărirea de bilete personalizate, 

asigurarea bazei materiale necesare funcționării CCS, cum ar fi: calculatoare, 

mobilier, imprimante etc.; asigurarea de mijloace fixe și obiecte de inventar 

necesare spectacolelor și altor acțiuni specifice CCS, cum ar fi: Subwoofere (boxe 

de bas), sateliți (boxe de medii înalte), microfoane, contrabas, instrumente de 

percuție, mixer digital, lumini teatru etc.; 

3. acțiuni de publicitate și de promovare a activității CCS prin: mass-media, apariții în 

presa de specialitate, afișe, pliante, vernisaje, expoziție de lucrări de ceramică, 

acuarelă, grafică, spectacole, recitaluri, parteneriate; 

4. găzduirea și realizarea de evenimente culturale cum ar fi: 

- spectacole de jazz cu: ”SUNRISE TRIO” din Italia, ”TANGO TRANSIT” din 

Germania; 

- proiecții de film „POARTA ALBĂ”; 

- concerte de muzică clasică cu formația ”CAMERATA” din Bacău și al 

orchestrei de cameră a Universității „George Enescu” din Iași; 

- balul bobocilor cu invitarea trupei „TAXI”; 

- operă, cu 9 invitați de la Opera Română din Iași; 

- concerte de muzică folk cu invitați din Cluj și din Suceava; 

- grup coral cu studenții USV, în colaborare cu elevii din clasele de liceu de la 

Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” și cvartetul ”Cantabile” format din 

profesori ai Colegiului; 

- Spectacol folcloric cu ansamblul „Arcanul” al USV. 
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La aceste spectacole au fost emise bilete de intrare preferențiale (subvenționate) 

pentru studenți, participarea acestora fiind în proporție de 35-40%, din numărul total al 

spectatorilor. 

Bugetul pe 2014, lunile noiembrie și decembrie, și politica de personal au fost 

întocmite în concordanță cu principiile de eficiență și economie în gestionarea mijloacelor 

financiare, a resurselor umane și materiale ale instituției.  
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CAPITOLUL X EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  
 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a urmărit respectarea 
atribuţiilor şi responsabilităţilor revenite din R 15 - Regulamentul de funcţionare CEAC, 
din solicitările Consiliului de administraţie din USV, precum şi din Planul operaţional 
pentru anul 2014. 

Principalele direcţii de acţiune au avut în vedere: 

 Îmbunătăţirea strategiei universităţii în domeniul asigurării calităţii. 

 Întocmirea planului operaţional în domeniul calităţii. 

 Coordonarea activităţilor de întocmire a dosarului privind autoevaluarea nivelului 
calităţii academice din universitate. 

 Verificarea modului în care sunt aplicate procedurile, activităţile de evaluare şi 
asigurare a calităţii aprobate de Senatul universităţii. 

 Asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din universitate.  

 Acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale 
programelor de studii de licenţă/masterat. 

 Colaborarea cu toate compartimentele din universitate în vederea asigurării 
calităţii academice.  

 Verificarea şi avizarea documentelor calităţii. 

 Informarea conducerii universităţii asupra problemelor de calitate sesizate. 
 
CEAC a finalizat următoarele activităţi: 
 
1)  Auditarea internă şi numirea comisiilor de evaluatori pentru programele de studii care 
au urmat procedurile de evaluare externă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau 
evaluării periodice a calităţii academice. În acest sens au fost evaluate intern un număr 
de 10 programe de studii, din care 7 programe de licenţă şi un program de masterat, 
precum şi un program de studii postuniversitare şi un program de conversie profesională, 
după cum urmează: 

a) Licenţă: 
1. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării – Programul de studii: 

Comunicare şi relaţii publice; 
2. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării – Programul de studii: Limba 

şi literatura franceză –Limba şi literatura spaniolă / italiană); 
3. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – Programul de 

studii: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; 
4. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – Programul de 

studii: Finanţe şi bănci; 
5. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – Programul de 

studii: Contabilitate şi informatică de gestiune, ID; 
6. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – Programul de 

studii: Administraţie publică, ID; 
7. Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management – Programul 

de studii: Mecatronică; 



Raport privind starea universităţii  2014 

 

49 

 

b) Master: 
1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – Programul de studii: Consiliere şcolară 

şi educaţie emoţională; 
c) Program de conversie profesională: Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei) 
d) Program de studii postuniversitare: Tehnologia informaţiei şi comunicării 

(Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor)   
2) Avizarea de către membrii CEAC a 10 rapoarte de evaluare internă pentru programele 

de studii supuse evaluării, pe baza concluziilor formulate de membrii comisiei de 
evaluare internă. 

3) Actualizarea bazei de date privind situaţia legală a acreditării şi autorizării tuturor 
programelor de studii din universitate şi a numărului de studenţi ce pot fi şcolarizaţi la 
fiecare program de studii. 

4) Acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale 
programelor de studii de licenţă/masterat. 

5) Verificarea îndeplinirii prevederilor din Procedura P0 03 - Elaborare orar şi întocmirea 
de rapoarte către Prorectorul cu activităţi didactice şi asigurarea calităţii. 

6) Informarea conducerii universităţii asupra problemelor de calitate din USV prin 
realizarea unui număr de 19 de rapoarte şi puncte de vedere. 

7) Elaborarea şi actualizarea, verificarea şi avizarea de documente, asociate dezvoltării 
sistemului intern de reglementare şi asigurarea calităţii actului decizional, sub forma 
unor regulamente şi proceduri. Elaborarea de regulamente şi proceduri noi, 
modificarea regulamentelor şi procedurilor pentru a fi actualizate în concordanţă cu 
noile realităţi din USV, rezultate din modificarea legislaţiei în domeniu, precum şi 
verificarea şi avizarea acestora: 

 
A. Regulamente: 

1. R 59 Regulament de organizare şi funcţionare a Standului de carte din cadrul 
Bibliotecii USV 

2. R 17 Regulament de funcționare a Centrului de învățământ la Distanță și 
Formare Continuă 

3. R 04 Regulament de funcţionare a Comisiei de etică universitară 
4. R 18 Regulament privind organizarea și funcționarea programelor de 

conversie profesională 
5. R 40 Regulament cadru privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea programelor de studii 
6. R54 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă - 

diplomă şi disertaţie  
7. R 05 Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor 
8. R 12 Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenţilor 

 
B) Proceduri: 

1. PO-01 Procedură pentru Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de 
învăţământ 

2. PO-DAC-07 Menţinerea calităţii de titular sau reîncadrarea cadrelor 
didactice/de cercetare din USV după atingerea vârstei de 65 de ani 

3. PO-SUD-01 Repartizarea numărului de locuril la studii universitare de doctorat 
4. PO-SG-12 Procedură operaţională privind contractarea disciplinelor 

nepromovate din ani universitari anteriori 
5. PO-SG-18 Procedură privind alegerea disciplinelor opționale/facultative 
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C) Avizarea regulamentelor şi procedurilor propuse de Consiliul de 
administraţie sau de alte structuri din cadrul USV: 

1. R 02 Regulament intern USV 
2. R 53 Regulament cadru de acordare a burselor pentru studenții de la ciclurile 

de studii licență și masterat 
3. PO-DAG-01 Procedura privind acoperirea activităţilor didactice în regim de 

plata cu ora 
4. PO-SAE-01 Procedură de Selecţie a studenţilor Erasmus +  
5. PO-SAE-02 Organizarea și derularea mobilităților Erasmus+ efectuate de 

studenții outgoing 
6. PO-SAE-03 Recunoașterea stagiilor în străinătate efectuate în programul 

Erasmus+ 
7. PO-SAE-04 Organizarea și derularea mobilităților de pesonal didactic și 

nedidactic, în scop de predare/formare/monitorizare, în cadrul programului 
Erasmus+ 

8. PO-SAE-06 Calculul şi plata granturilor pentru studenţi şi personal, în cadrul 
programului Erasmus+ 

9. PO-SAE-11 Selecția personalului care efectueazăa mobilități în cadrul programului 
Erasmus+ 

8) Asigurarea transparenţei informaţiilor privind asigurarea calităţii prin publicarea pe 
pagina web a tuturor procedurilor, mai întâi pentru dezbaterea în cadrul comunităţii 
academice şi mai apoi pentru asigurarea accesului. 

9) Modificarea conţinutului paginii web www.calitate.usv.ro a comisiei prin actualizarea 
elemetelor de identificare a documentelor. 

10) Actualizarea anuală a materialului de prezentare generală a USV, a anexelor utilizate 
la întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea autorizării provizorii, acreditării sau 
evaluării periodice, a bazei de date privind legislaţia calităţii educaţiei, a raportului 
privind evaluarea cadrelor didactice (de către studenţi, colegială, de către conducerea 
departamentelor, autoevaluarea, evaluarea globală).  

11) Evaluarea fişelor de autoevaluare F09 pentru întregul personal didactic din USV şi 
întocmirea raportului privind măsurile de îmbunătăţire a raportărilor. 

12) Verificarea corectitudinii completării fişelor disciplinelor de la programele de licenţă 
sau master din cadrul fiecărui departament din cadrul USV. 

13) Verificarea statelor de funcţii întocmite la nivelul departamentelor din USV. 
14) Elaborarea raportului pe anul 2013 privind calitatea academică din USV. 
15) S-a acordat, în continuare, atenţie stabilirii reperelor calitative şi cantitative având ca 

termene de comparaţie activităţile universităţilor de referinţă din ţară şi cele europene 
şi includerea lor în cadrul rapoartelor proprii destinate pentru acreditarea programelor 
de studii. 

16) Participarea la îndeplinirea standardelor de management/control intern prin 
actualizarea trimestrială a Registrului de Riscuri şi completarea Fişei de autoevaluare 
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial. 

17) Participarea la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din 
USV în semestrul I şi semestrul II. 

18) Participarea la programul de formare a managerilor de procese, desfăşurat în 
colaborare cu Universitatea Spiru Haret a 28 de cadre didactice din USV în cadrul 
proiectului POSDRU/86/1.2/62249 – „Calitate europeană în învăţământul superior”. 

 
 
 

http://www.calitate.usv.ro/
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CAPITOLUL XI RESPECTAREA ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII 
ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 
 
 Constituită, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 şi 
ale Cartei Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, prin Hotărârea nr. 56 din 
29.05.2014 a Senatului Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava cu privire la 
modificarea componenţei Comisiei de Etică, ca urmare a Deciziei D.91/29.05.2014 
privind modificarea Comisiei de etică universitară la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, Comisia de etică universitară are următoarea componenţă: 
Coordonator: conf. univ. dr. Dan Ioan DASCĂLU 
Membri:   conf. univ. dr. Ionel CORJAN 
   conf. univ. dr. Elena RAŢĂ 
    lect. univ. dr. Răzvan VIORESCU 
   lect. univ. dr. Ovidiu Aurel GHIUŢĂ 
Secretar:  ing. Rodica PETRIC 
Student:   Ioan NICA-MITOCARIU 
 În anul 2014, comisia a rezolvat un număr de 9 sesizări în cadrul a 15 şedinţe, 
după cum urmează: 

- sesizarea nr. 1886/03.02.2014 cu privire la unele aspecte legate de o serie de 
abuzuri şi dezinformări, care s-a finalizat cu raportul nr. 2492/13.02.2014; 

- sesizarea nr. 413/13.01.2014 cu privire la un posibil plagiat, care s-a finalizat cu 
raportul nr. 2490/13.02.2014; 

- sesizarea nr. 2595/17.02.2014 cu privire la o serie de acuzaţii legate de activitatea 
ştiinţifică şi  raportări false, care s-a finalizat cu raportul nr. 4692/27.03.2014 prin 
care sancţiunea aplicată persoanei respective este de suspendare pe o perioadă 
de 4 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii 
superioare; 

- sesizarea nr. 6112/25.04.2014 cu privire la o serie de aspecte legate de un posibil 
plagiat, care s-a finalizat cu raportul nr. 8794/04.06.2014; 

- sesizarea nr. 6782/07.05.2014 cu privire la unele aspecte legate de un posibil 
plagiat şi autoplagiat, care s-a finalizat cu raportul nr. 9431/17.06.2014; 

- sesizarea nr. 6783/07.05.2014 cu privire la unele aspecte legate de un posibil 
autoplagiat, care s-a finalizat cu raportul nr. 9432/17.06.2014; 

- sesizarea nr. 8210/27.05.2014 cu privire la unele aspecte legate de o serie de 
acuzaţii mincinoase, care s-a finalizat cu raportul nr. 10861/10.07.2014 prin care 
sancţiunea aplicată persoanei respective este avertisment scris; 

- sesizarea nr. 9969/26.06.2014 cu privire la unele aspecte legate de fraudarea unui 
examen de către o studentă, care s-a finalizat cu raportul nr. 10859/10.07.2014; 

- sesizarea nr. 11330/17.07.2014 cu privire la unele aspecte legate de un posibil 
autoplagiat, care s-a finalizat cu raportul nr. 17654/24.10.2014 prin care 
sancţiunea aplicată persoanei respective este avertisment scris. 

Aceste sesizări au fost dezbătute în cadrul comisiei, după o cercetare a documentelor 
referitoare la speţele respective. Soluţiile comisiei au fost luate în urma dezbaterilor, în 
unanimitate, şi au fost aduse la cunoştinţa părţilor implicate prin adrese scrise. 

În cadrul dezbaterilor din cadrul comisiei au fost abordate o serie de aspecte 
procedurale, legate de activitatea comisiei.   
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CAPITOLUL XII SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII, PE SURSE DE 
FINANŢARE ŞI TIPURI DE CHELTUIELI 

  
 
 Activitatea desfasurată în anul bugetar 2014 a avut drept cadru legislativ actele 
normative care reglementează activitatea instituțiilor publice și -în mod special- 
prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.  

 Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii 
nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si cu prevederile 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 – pentru aprobarea Normelor 
metodologice, privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi Planul 
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 Strategia abordată de universitatea noastra a avut ca scop principal dezvoltarea și 
consolidarea patrimoniului, precum si gestionarea eficientă a acestuia.  
    
 Universitatea dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare, pe termen 
scurt (anual) pe care le alocă în mod adecvat în scopul realizării misiunii şi a obiectivelor 
stabilite. În acest an s-a elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli, care este aprobat de 
Senatul universității şi avizat de M.E.N. și care este respectat în mod riguros; de 
asemenea s-au elaborat politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire la 
sustenabilitatea financiară. 
 
Execuția bugetară 
 Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe anul 2014 a cuprins totalitatea 
resurselor financiare necesare finanțării cheltuielilor care asigură buna desfășurare a 
activității universității. 

Veniturile și cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori 
specifici și anume:  

1. numărul de studenți de la programele de licență cu frecvență, masterat și 
doctorat cu finanțare bugetară;  

2. numărul de studenți de la programele de licență cu frecvență, masterat și 
doctorat cu taxa de școlarizare;  

3. numărul de studenți de la învățământul de licență ID;  

4. numărul de studenți de la studiile postuniversitare;  

5. nivelul costului mediu pe student; 

6. nivelul finanțării pe student echivalent;  

7. numărul de posturi ocupate;  

8. fondul de salarii total;  

9. baza materială existentă, compusă din spațiile de învățământ, cămine, cantină, 
echipamente și aparatura necesară procesului de învățământ;  

10. disponibilităților din anul precedent;  

11. finanțarea din anul precedent.  
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 În timpul anului s-a analizat în permanență execuția bugetului și s-au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea încasării veniturilor și efectuarea cheltuielilor.  
 Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial a fost rectificat în cursul execuției 
bugetare a anului 2014, ca urmare a unor influențe apărute în desfășurarea activității. 
Acestea au fost :  

- modificarea nivelului finanțării de bază; 
- modificarea nivelului finanțării complementare;  
- modificarea planului la venituri proprii;  

 
             În conformitate cu structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat, sunt 
detaliate în tabelele de mai jos veniturile încasate pe surse de finanțare și ponderea 
valorii lor în total venituri. De asemenea, sunt prezentate cheltuielile, pe tipuri de 
cheltuieli și din ce surse de finanțare s-au efectuat, precum și ponderea elementului de 
cheltuială în total cheltuieli:                
 
                                                          

VENITURI: 

SURSE DE FINANȚARE
Valoare                    

(în lei)

Pondere în 

total 

venituri (%)

1. Total finanţare de bază, din care: 44,891,180.00 65.24

-Sume primite de la M.E.N. conform Contractului 

instituţional 28,370,078.00 41.23

-Venituri proprii din taxe de şcolarizare şi alte  surse 16,521,102.00 24.01

2. Venituri încasate de la M.E.N pentru activitatea de 

cercetare 2,668,657.00 3.88

3. Total sume primite le la M.E.N.  pentru finanţarea 

complementară 7,909,795.00 11.50

4. Venituri proprii cămine – cantină 2,965,302.00 4.31

5. Sume încasate pentru proiecte finanţate din fonduri 

nerambursabile 10,365,540.00 15.07

TOTAL VENITURI ÎNCASATE 68,800,474.00 100.00  
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CHELTUIELI:

Elemente de cheltuieli / sursa de plată
Valoare                              

(în lei)

Pondere element 

de cheltuială în 

total cheltuieli 

(%)

La titlul I reprezentând cheltuieli de personal s-a achitat suma de astfel:     40,590,219 58.33
din alocaţiile primite de la M.E.N. 28,353,276

din veniturile proprii 9,247,270

din finanţarea complementară (subventii camine- cantină) 1,090,695

din cercetare (conform bugetelor din Contracte, Grant – uri) 1,898,978

La titlul II reprezentând  bunuri şi servicii s-a plătit suma de  astfel :   11,096,901 15.95
- din alocaţiile primite de la M.E.N. 16,802

- din veniturile proprii s-au plătit facturi către furnizori 7,008,744

- din finanţarea complementară (subventii camine-cantină) 465,351

- din fondurile de cercetare 853,816

- din veniturile proprii ale căminelor, cantinei 2,752,188

La titlul IX reprezentând asistenta socială ca şi cheltuieli sociale s-a achitat 

suma de, astfel :
203,405

0.29
- din finanţarea complementară, sume primite ca şi subvenţii pentru transport 

studenti
105,452

- din finanţarea complementară, sume primite pentru achiziţii  de calculatoare 2,639

- din finanţarea complementară, sume primite pentru cazări individuale studenți cf. 

OUG 73/2004
1,154

- din veniturile proprii (transport studenti la olimpiade si concursuri studentesti, 

practica, stagii Erasmus)
94,161

La titlul X reprezentând, alte cheltuieli, s-au achitat burse în sumă de, astfel:              5,093,754 7.32
- din venituri proprii                                                                                                           993,901

- din alocaţii de la buget                                                                                                  4,099,853

La titlul XII reprezentând active nefinanciare s-a plătit suma de astfel: 2,249,316 3.23
din finanţarea complementară, pentru obiective de investiţii C+M                                 0

din finantarea complementara dotări şi alte investiţii 1,281,010

din venituri proprii, pentru  obiective investiţii şi dotări     169,712

din fondurile aferente contractelor de cercetare, ca şi dotări 98,094

din venituri proprii de la cămine cantină, ca şi dotări  113,136

din finantare complementara la cămine cantină 587,363

La titlul XVI reprezentând rambursări de credite, astfel: 727824 1.05
-  din veniturile proprii   s-au plătit rate scadente la creditul pentru investitii, 

angajat de la  Banca Transilvania Sucursala Suceava, conform cu termenii  

Contractului nr.5491/29.12.2009 şi a celor scadente la creditul angajat de la BCR 

Suceava, conform cu termenii  Contractului nr.CC 13/5201 din 31.05.2011 ;

727,824

La titlul  reprezentând Proiecte cu finanțete din fonduri externe 

nerambursabile, astfel: 

9,623,197

13.83
Proiecte cu finanțete din fonduri externe nerambursabile - Sursa F 9,169,615

Proiecte cu finanțete din fonduri externe nerambursabile - Sursa D 453,582

TOTAL  CHELTUIELI   PLĂTITE  EFECTIV 69,584,615 100.00  
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Execuția bugetară pe 5 ani detaliată pe surse de finanțare 
 Detalierea veniturilor si cheltuielilor pe surse de finanțare pe anul 2014 este 
prezentată în tabelul de mai jos, iar pentru comparație se regăsește și evoluția acestora   
pe 5 ani: 

-în lei- 

Denumirea indicatorilor  AN 2010 AN 2011 AN 2012 AN 2013 AN 2014 

1.  VENITURI -TOTAL din care: 69,158,977 70,530,525 67,715,680 66,167,836 68,800,474 

A)  Venituri proprii + FB, din care: 50,020,616 41,122,406 38,560,379 38,935,456 44,956,547 

- sume primite de la M.E.C. drept 
finantare de baza 

27,025,500 22,982,615 21,170,233 22,474,231 28,370,078 

- venituri proprii din taxe si alte venituri 
proprii potrivit legii 

22,995,116 18,139,791 17,390,146 16,461,225 16,521,102 

B)  Venituri din activ.de cercet.stiint., 
proiec., consult., expert 

1,994,865 4,974,399 3,382,654 3,591,533 2,668,657 

C)  Alocatii de la bugetul de stat cu 
destinatie speciala 

6,369,002 7,057,025 8,075,220 5,276,997 7,907,795 

a) reparatii capitale 0 0 0 0 0 

b) subventii pentru camine si cantine 
studentesti 

1,178,613 1,240,066 1,204,742 1,241,147 2,143,409 

c) dotari si alte investitii 1,610,000 1,200,000 1,632,000 300,000 1,450,000 

d) burse 3,080,128 3,056,725 3,071,896 3,473,065 4,102,053 

e) alte forme de protectie sociala a 
studentilor 

192,991 196,916 187,938 185,973 210,214 

f) sume alocate pt. realizarea unor 
obiective de investitii 

300,000 1,350,000 1,968,000 70,000 
0 
 

h) subventii individ.de sprijin pt.cazare 
cf.OUG nr.73/2004 

3,022 4,852 748 4,177 1,480 

i)  sprijin financiar achizitii calculat. 
cf.HG nr.1294/2004 

4,248 8,466 9,896 2,635 2,639 

D)  Venituri proprii ale caminelor si 
cantinelor 

2,934,402 2,937,034 2,947,451 2,855,950 2,965,302 

E)  Sume provenite din finantari 
nerambursabile - sursa F 

7,840,092 14,439,661 14,749,976 15,507,900 9,144,058 

F)  Sume provenite din finantari 
nerambursabile - sursa D 

    1,221,482 

2.  CHELTUIELI  TOTAL  din care: 71,181,200 69,128,271 66,843,911 68,655,141 69,584,615 

A) Cheltuieli de personal, din care: 39,195,631 31,799,539 33,705,022 34,211,440 40,590,219 

Cheltuieli salarii + contributii aferente 37,754,215 30,373,133 32,597,793 34,135,032 40,503,554 

Tichete de masă 1,441,416 1,426,406 1,095,849 63,954 81,261 

Transport la si de la locul de munca   11,380 12,454 5,404 

B) Deplasări din care: 417,811 565,633 548,166 826,129 880,969 

- Deplasări în ţară 217,468 301,316 222,536 197,391 258,691 

- Deplasari in strainatate 200,343 264,317 325,630 628,738 622,278 

C) Hrană pentru cantină 774,031 621,707 742,721 731,267 
 

706,017 
 

D) Cheltuieli materiale si servicii 9,767,648 10,023,629 7,073,084 4,583,246 8,020,194 

E) Obiecte de inventar 537,618 366,109 396,740 495,546 899,929 

F) Cărţi şi publicaţii 245,196 79,791 121,665 78,055 40,258 

G) Alte cheltuieli 2,126,398 2,464,024 2,484,013 2,299,294 549,535 

H) Ajutoare  sociale 103,109 121,784 120,877 130,692 203,405 

I)  Tichete cadou 0 0 0 0 0 

J)  Burse 3,184,526 2,884,060 3,421,494 5,220,079 5,093,754 
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Denumirea indicatorilor  AN 2010 AN 2011 AN 2012 AN 2013 AN 2014 

K) Cheltuieli de capital 7,357,200 5,778,718 3,836,280 3,518,770 2,249,315 

L) Rambursări credite interne 28,334 500,001 500,000 1,135,965 727,824 

M) Dobanzi aferente creditelor 
interne 

0 0 0 0 0 

N) Cheltuieli privind programele 
externe nerambursabile - sursa F 

7,443,698 13,923,276 13,893,849 15,424,658 9,169,615 

O) Cheltuieli privind programele 
externe nerambursabile - sursa D 

    453,582 

 

Se remarcă faptul că suma ce reflectă cheltuielile efectuate este mai mare decat 
veniturile incasate cu suma de 784,141lei, sumă care a fost aprobată de MECS să fie 
cheltuită din soldul anilor precedenți. 
 
Proiectele cu finanțare nerambursabilă 
Situația proiectelor cu finanțare nerambursabilă este urmatoarea: 

- Disponibil la începutul anului 2014  .............................. 2.865.613,03 lei 
- Încasări totale în anul 2014 .......................................... 11.934.862,51 lei 
- Plăți totale în anul 2014 ................................................ 11.394.903,84 lei 
- Disponibil la sfârșitul anului 2014  ................................. 3.405.571,70 lei 

 
  

Indicatorii sintetici 
 Indicatorii sintetici pentru anul 2014 sunt prezentați în tabelul de mai jos, iar pentru 
comparație se regăsește și evoluția acestora pe 5 ani: 

-in lei- 
INDICATOR ANUL 2010 ANUL 2011 ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 

1. Venituri totale 
 

69.158.977 70.530.525 67.715.680 66.167.836 68.800.474 

Din care pe baza de contract MEN 33.394.502 30.039.640 29.245.453 27.751.228 36.279.873 

2. Cheltuieli totale, din care: 71.181.200 69.130.376 66.843.911 68.655.141 69.584.615 

Chelt de personal 39.195.631 31.799.539 33.705.022 34.211.440 40.590.219 

Chelt de capital 
 

7.357.200 5.778.718 3.836.280 3.518.770 2.249.315 

3. Pondere sume incasate din 
contracte cu MEN în venituri 
totale 

48,28% 42,59% 43,19% 41,94% 52,73% 

4. Grad de acoperire a chelt. din 
alte surse decât cele provenite 
pe baza de contract cu MEN 

52,03% 57,34% 58,37% 58,69% 48,26% 

5. Cost mediu pe student 
echivalent 

3.286,00 2.936,00 3.057,00 3.420,00 3.826,00 

6. Gradul de acoperire a 
salariilor de bază pe învățământ 
din finanțarea de bază 

76,34% 82,36% 70,55% 72,37% 77,05% 

 

 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava poate face dovada organizării și 
funcţionării contabilităţii proprii conform legislației în vigoare prin bilanţul contabil, contul 
de execuţie bugetară, registrul inventar și raportul de gestiune, din care rezultă caracterul 
non-profit al instituţiei, precum și faptul că veniturile încasate sunt evidențiate pe surse de 
finanțare, iar cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu prevederile legale. Activitatea 
financiar-contabilă este permanent transparentă.  
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CAPITOLUL XIII SITUAŢIA RESURSELOR UMANE 
 
 
Obiectivul major al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava fiind excelenţa în 

educaţie, formare şi cercetare, principalul factor ce poate asigura atingerea lui este 
resursa umană. Ca urmare, dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar, 
complex, continuu şi de mare responsabilitate, reunind acţiuni şi activităţi de selecţie de 
personal nou şi de formare şi perfecţionare a celui existent. Desigur, el trebuie corelat cu 
un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, socio-economici şi instituţionali, 
materiali şi umani. Orientarea şi reorientarea profesională, selecţia, evaluarea şi 
instruirea angajaţilor, motivaţia şi satisfacţia profesională a acestora ţin de psihologia 
personalului, fiind considerată parte a managementului resurselor umane. Managementul 
de personal este axat astfel atât pe eficienţă, cât şi pe calitate. 

  
Cadre didactice 
 Pentru atingerea obiectivelor asumate au fost stabilite câteva obiective strategice: 
a) Eficientizarea activităţii resursei umane prin: 

- ridicarea standardelor de performanţă astfel încât prin competiţie şi  competitivitate 
USV să-şi atingă dezideratele propuse; 

- constituirea de grupuri de cercetare în jurul unor personalităţi ştiinţifice cu valoare 
atestată; 

- orientarea cadrelor către cercetare ştiinţifică; 
- integrarea doctoranzilor cu frecvenţă în structura didactică şi de cercetare a 

facultăţilor. 
b) Infuzia de personal nou competitiv: 

- armonizarea numărului şi categoriei de personal cu numărul de studenţi și cu 
cererile de pe piaţa muncii; 

- angajarea de specialişti în programe legate de proiecte şi granturi de cercetare; 
c) Formarea continuă a personalului: 

- activităţi de training; 
- burse doctorale şi postdoctorale; 
- stagii de pregătire şi formare; 
- schimburi de experienţă. 

În privinţa gestiunii resursei umane, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a 
respectat în integralitate prevederile legale referitoare la scoaterea la concurs a posturilor 
vacante, publicarea lor, organizarea şi desfăşurarea concursurilor, evaluarea 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.  
 Situaţia încadrării cu personal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi 
structura de personal în anul 2014 rezultă din tabelele următoare: 
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Tabel 12.1.  Evoluţia personalului încadrat pe ultimii 5 ani, respectiv 2008-2012 

Personal 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 

profesori 53 55 48 46 45 47 56 

conferenţiari 74 76 74 68 75 90 92 

şefi lucrări/lectori 149 149 139 146 165 171 163 

asistenţi  60 64 63 61 52 46 37 

preparatori 16 16 14 13 11 10 6 

Total 352 360 338 334 348 364 354 
(*) Cuprinde şi cadrele didactice cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (în număr de 

18/2013 și 6/2014). 
 

Fluctuația de personal didactic în anul 2014 a fost determinată de: 
- încetarea contractului individual de muncă a persoanelor care au îndeplinit 

condițiile de pensionare sau de alte cauze de încetare de drept; 
- titularizarea unor cadre didactice prin scoaterea la concurs a posturilor vacante. 
S-a avut în vedere și situația cadrelor didactice cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată. 

 
Tabel 12.2. Situaţia privind personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

Personal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

personal didactic auxiliar 174 167 189 178 168 167 162 

personal TESA, administraţie, social 170 166 167 182 165 132 145 

personal cămine-cantină 85 87 75 72 68 64 70 

Total 429 420 431 432 401 363 377 

 
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic constituie o importantă forţă de muncă a 

Universităţii. În strategia resurselor umane există o preocupare continuă pentru 
eficientizarea muncii personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

În scopul îndeplinirii standardelor A.R.A.C.I.S., după anul 2007 spațiile 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-au extins considerabil, îndeosebi prin 
achiziția de imobile cu destinație spații de învățământ (săli de curs, săli pentru 
desfășurarea seminariilor, bibliotecă, laboratoare, platforma ID etc.),  

În anul 2014, datorită modificărilor legislative privind angajarea de personal, a fost 
posibilă mărirea numărului de personal didactic auxiliar şi nedidactic față de anii 2012 și 
2013. 
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Tabelul 12.3. Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului 
didactic auxiliar  şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic   

 

 

O cerinţă formulate de legislaţie în privinţa cunoaşterii nivelului calitativ al activităţii 
fiecărui cadru didactic o reprezintă evaluarea acestora de către studenţi şi colegi. Prin 
crearea cadrului de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi a resurselor umane şi 
materiale, s-a urmărit îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice şi de cercetare. 
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CAPITOLUL XIV DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI 

 
În privinţa dezvoltării patrimoniului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în anul 

2014 s-au realizat următoarele acţiuni: 
 

A. Lucrări de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat 
1.  S-au început şi finalizat lucrările la obiectivul „Consolidare tronson fundaţii scară 

S6 corp E”. Documentaţia tehnică de execuţie a fost realizată în anul 2012. Lucrarea a 
fost necesară pentru asigurarea stabilităţii şi siguranţei în exploatare a tronsonului 
scării S6 Corp E (ca urmare a înclinării acestuia) şi a constat în remedierea 
defecţiunilor pentru eliminarea infiltraţiilor de apă, preluarea apelor pluviale de pe 
terasa acoperişului, stabilizarea procesului de tasare a terenului, realizarea continuităţii 
rostului dintre fundaţii, verificarea de către proiectantul de structură a fundaţiilor, 
consolidarea fundaţiilor pentru sporirea suprafeţei de fundare şi transferul în adâncime 
a încărcărilor, îmbunătăţirea terenului de fundare prin injectare, remedierea 
degradărilor generate de deschiderea rostului. Valoarea totală a investiţiei este de 
246,58 mii lei, sumă suportată de la bugetul de stat; 

2. Obiectivul „Reabilitare amenajări exterioare şi sistematizare verticală campus 
universitar”, început în luna noiembrie 2012, a fost continuat şi în 2014 şi au fost 
realizate lucrări în procent de 5,6% din volumul total al investiţiei, fiind realizat un 
procent total de 21% din lucrări. Prin tema de proiectare se propune reconsiderarea 
circulaţiilor carosabile, pietonale şi a spaţiilor verzi, suplimentarea locurilor de parcare 
precum şi reabilitarea reţelelor exterioare. În anul 2014 s-au început lucrările la 
accesele carosabile, pietonale şi spaţiile verzi aferente în zona cuprinsă între Corpul 
istoric A, Căminul studenţesc nr. 1, Căminul studenţesc nr. 2 şi Sala de Sport, respectiv 
zona 9 din documentaţia tehnică de execuţie. Valoarea totală a investiţiei este de 
19.231,43 mii lei, din care în anul 2014 s-au executat lucrări de 1.069,69 mii lei, sumă 
suportată de la bugetul de stat;; 

3. Obiectivul „Reabilitare Ateneu M. Eminescu Gălăneşti” a început în luna iunie 2008, 
dar din lipsă de fonduri s-a executat doar 47 % din volumul de lucrări. Clădirea se 
compune dintr-o structură cu subsol, parter, etaj şi mansardă, având în final 3500 metri 
pătraţi suprafaţă desfăşurată şi are destinaţia de centru de învăţământ la distanţă. 
Funcţionalul clădirii este compus din sală de conferinţe, spaţii de învăţământ, camere 
de cazare, restaurant, laboratoare, depozite, spălătorie. Valoarea totală a investiţiei, în 
preţuri februarie/2007, este de 4.487,06 mii lei. În anul 2014, datorită lipsei finanţării, 
lucrările la acest obiectiv au fost sistate; 

4. Obiectivul „Reabilitare Corp A” a început în luna noiembrie 2009, dar din lipsă de 
fonduri s-a executat  doar 8 % din volumul de lucrări. Clădirea, formată din 3 corpuri, se 
desfăşoară pe o structură cu subsol, parter, 1 etaj parţial şi 3 etaje, având 6.240 metri 
pătraţi suprafaţă desfăşurată cu destinaţia spaţii de învăţământ. Reabilitarea constă în: 
consolidări ale structurii de rezistenţă, modernizarea, schimbarea şi transformarea 
spaţiilor pentru o mai bună funcţionalitate, înlocuirea tâmplăriei, reconsiderarea 
faţadelor şi a finisajelor interioare, refacerea instalaţiilor electrice, curenţi slabi, 
sanitare, siguranţă la incendii, termice şi ventilaţie. Valoarea totală a investiţiei este de 
12.982,35 mii lei. În anul 2014, datorită lipsei finanţării, lucrările la acest obiectiv au fost 
sistate;  
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B. Lucrări de modernizare cu finanţare din venituri proprii 
1. S-au început şi finalizat lucrările pentru obiectivul „Reabilitare centrală termică 

restaurant studenţesc”. Lucrarea a constat în extinderea capacităţii centralei termice 
pentru asigurarea apei calde menajeră la Cămin studenţesc nr. 4 şi asigurarea încălzirii 
interioare a restaurantului-cantină şi spălătorie. Valoarea totală a investiţiei de 349,88 
mii lei a fost suportată din venituri proprii cămine-cantină şi subvenţii de la bugetul de 
stat; 

2. S-au început şi finalizat lucrările pentru obiectivul „Reabilitare centrală termică Corp 
N”. Lucrarea a constat în înlocuirea centralelor termice vechi, pentru asigurarea apei 
calde menajere şi asigurarea încălzirii interioare la Cămin studenţesc Corp N. Valoarea 
totală a investiţiei de 97,81 mii lei a fost suportată din venituri proprii cămine-cantină; 

3. S-a realizat lucrarea „Recompartimentare Sală E011 Corp E”. Această lucrare a fost 
necesară ca urmare a schimbării destinaţiei Corpului N din spaţii de învăţământ în 
cămin studenţesc şi relocarea secretariatului DSDU şi a personalului didactic din Corp 
N în Corp E. Valoarea lucrării de 19,43 mii lei a fost suportată din veniturile proprii ale 
universităţii; 

4. S-a realizat lucrarea „Amenajare arhivă Corp E”. Această lucrare a fost  necesară ca 
urmare a schimbării destinaţiei arhivei situată în Corpul A în spaţii de învăţământ. În 
consecinţă, pentru toate documentele din acea arhivă s-a amenajat un nou spaţiu în 
Corpul E al universităţii. Valoarea lucrării de 12,65 mii lei a fost suportată din veniturile 
proprii ale universităţii; 

5. S-a realizat lucrarea „Confecţionare şi montare balustrade inox clădiri campus”. 
Această lucrare a fost necesară pentru preîntâmpinarea şi evitarea unor posibile 
accidentări ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective. 
Valoarea lucrării de 11,17 mii lei a fost suportată din veniturile proprii ale universităţii; 

6. S-a realizat lucrarea „Închidere cu tâmplărie PVC Sală D006 Corp D”. Această 
lucrare a fost necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de cercetare 
şi învăţământ, ca urmare a înfiinţării unui Laborator de cercetare Biometrie forestieră. 
Valoarea lucrării de 3,94 mii lei a fost suportată din veniturile proprii ale universităţii. 
 

Evoluţia comparativă a cheltuielilor de capital efectuate pentru perioada 2004-2014 
din buget 

 Mii lei 

Cheltuieli de capital 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 

Obiective de investitii 
583.00 347.10 5,472.00 10,446.95 7,566.25 11,415 1,315.06 1,727.70 1,888.34 

 

49.48 
 

0.00 

Achizitii dotari 
laboratoare 

0.00 130.00 2,778.10 2,993.00 3,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

0.00 
 

0.00 

Consolidari imobile 
0.00 150.00 330.00 487.00 16.00 0.00 0.00 0.00 22.97 

 
0.00 

 
224.00 

Reabilitari camine 
cantina 

50.00 100.00 2,444.45 974.76 4,606.92 3,592.97 74.70 0.00 0.00 
 

0.00 
 

0.00 

Reabilitari spatii 
invatamant 

0.00 0.00 0.00 2,173.00 7,126.68 4,938.03 1,535.30 1,010.04 206.42 
 

300.00 
 

1,070.00 

Reparatii capitale 
200.00 300.00 4,061.70 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
0.00 

 
0.00 

Reparatii capitale 
camine cantina 

0.00 10.12 55.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

0.00 
 

0.00 

TOTAL 833 1,037 15,141 17,464 22,484 19,946 2,925 2,737 2,117 349 1,294 
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Evoluţia cheltuielilor de capital efectuate pentru perioada 2004-2014 din buget 

 
 
Evoluţia comparativă buget – venituri proprii şi cercetare, a cheltuielilor de capital 
efectuate în 2014 
                                                                                                                 Mii lei 

Cheltuieli de capital 
Buget 

Venituri proprii şi 
cercetare 

Obiective de investitii 0.00 0.00 

Achizitii dotari laboratoare 0.00 444.00 

Consolidari imobile 224.00 0.00 

Reabilitari camine cantina 0.00 448.00 

Reabilitari spatii invatamant 1,070.00 0.00 

Alte cheltuieli de natura 
investiţiilor 

0.00 48.00 

Reparatii capitale 0.00 0.00 

Reparatii capitale camine 
cantina 

0.00 0.00 

TOTAL 1,294.00 940.00 

 
           Universitatea încearcă să asigure condiţii tot mai bune de studiu, convieţuire şi 
petrecere a timpului liber, inclusiv accesul studenţilor la informare şi documentare, precum 
şi stimularea participării la activităţi sportive şi culturale. Astfel, viitorul campus II al USV 
poate fi considerat un viitor centru academic, cultural, sportiv şi educaţional. Se fac 
eforturi pentru a încheia un parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava în vederea 
identificării de fonduri necesare realizării obiectivului Campus Universitar II.   
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CAPITOLUL XV INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR  

 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din USV  a luat fiinţă în anul 
1998 prin Ordinul nr. 3277/16.02.1998 al Ministerului Educaţiei Naţionale sub titulatura 
de Centrul de Informare Profesională, Consiliere şi Orientare în Carieră (CIPCOC).  
Reglementări ulterioare au determinat schimbări semnificative nu numai în titulatura 
Centrului dar și în ceea ce privește misiunea, obiectivele, structura, modul de organizare 
și tipul de activități  (Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3215/10.02.2005, 
3617/16.01.2005 și recent Ordinul 650/ 2014 și Ordinul MECS nr. 3070 din 14.01.2015. 
 În conformitate cu obiectivul fundamental al Centrului oferirea de noi oportunități 
de angajare a tinerilor din sistemul educational, prin activități de consiliere și orientare în 
carieră – în anul 2014, CCOC a organizat  activități care vizează orientarea și consilierea 
studenților, astfel încât aceștia să fie capabili să își poată planifica și gestiona în mod 
optim propriul traseu educațional, reducerea abandonului universitar cauzat de motive 
profesionale sau de orientare în carieră, precum și din motive personale sau de 
inadaptare la mediul universitar, facilitarea relației dintre studenți și piața muncii, astfel 
încât aceștia să cunoască nevoile și provocările reale ale pieței muncii, creșterea 
angajabilității studenților în domeniile de studiu absolvite.  

În desfășurarea activitatilor curente, CCOC a colaborat cu facultăţile USV, 
studenţii senatori, Asociaţia ALUMNI USV, CIPO Iaşi. 

 
a) Consiliere şi evaluare psihologică educaţională şi vocaţională 

Confruntându-se îndeosebi cu dificultăţi emoţionale, dificultăţi de concentrare a 
atenţiei şi de învăţare, frică de eşec, dificultăţi de rezolvare a conflictelor interpersonale, 
dezorientare profesională, 56 studenți au primit – la solicitare sprijin pentru optimizarea 
relaţiilor interpersonale, management emoţional, managementul timpului, orientare în 
carieră.  

În cadrul evaluărilor psihologice individuale, care se desfăşoară pe bază de 
programare pe tot parcursul anului universitar, au fost solicitate teste de personalitate, de 
inteligenţă, de aptitudini, de interese atât pentru autocunoaştere, cât şi pentru clarificarea 
opţiunilor de carieră.   

Un număr de 21 de studenţi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică (programul de studii Administraţie Publică) au primit informaţii 
despre propriile aptitudini cognitive şi nivelul lor de dezvoltare, precum şi o serie de 
sugestii de optimizare. 
 
b) Sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale ale studentilor;  

Workshop-ul „Dincolo de amfiteatru”, aflat la a VII -a ediţie, a cuprins în acest an 
o serie de activităţi sub semnul „Îndrăzneşte! Celebrează diversitatea” . 

CCOC a propus lunar training-uri vizând dezvoltarea personală. Înscrierea 
studenților la aceste manifestări este liberă și se realizează on-line. Numărul de solicitări 
a determinat numărul de sesiuni organizate (o sesiune = o grupă de cursanți cuprinzând 
16-25 studenți). Au fost desfăşurate training-uri pentru:  
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare (două sesiuni);  
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- evaluarea experienţelor cognitive şi emoţionale ale studenţilor aflaţi la prima sesiune 
şi stabilirea de obiective pentru viitoarele examene (o sesiune);  

- promovarea personală: cum să-şi scrie sau să-şi actualizeze CV-ul, cum să redacteze 
o scrisoare de motivaţie, dar şi o serie de informaţii concrete de tipul „aşa da”, „aşa 
nu” privind prezentarea la un interviu de angajare (în şase sesiuni);  

- inteligenţa emoţională: cunoaşterea emoţiilor proprii, emoțiilor celorlalţi şi gestionarea 
lor în situaţii variate, empatia, optimismul şi automotivarea pentru atingerea scopurilor 
personale au reprezentat principalele problematici dezvoltate prin discuţii, interacţiuni 
şi sarcini practice (două sesiuni) continuate cu dimensiunea practică a gestionării 
emoţiilor şi a dotării studenţilor cu tehnici de autocunoaştere şi gestionare emoţională 
(o sesiune).      

O modalitate practică deosebit de eficientă de dezvoltare personală s-a vădit a fi 
activitatea cu voluntarii CCOC. Selectați cu grijă, încântaţi să se cunoască, să înveţe să 
lucreze în echipă, să se implice în viața universitară, cei aproape 30 de voluntari activi în 
2014 au participat  la sesiuni de training vizând construirea, motivarea și consolidarea 
echipei și la sesiuni de training pentru dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de 
cercetare. În urma acestora, voluntarii s-au implicat cu succes în organizarea și 
desfășurarea activităților de training pentru ceilalți studenți și în studiile desfăşurate la 
Centrul Studenţesc de Studii şi Sondaje.  

O altă serie de sesiuni de formare a fost organizată la solicitare pentru diferite 
categorii de beneficiari:    
- CCOC a spus “bun venit” bobocilor USV în cadrul unui training în care s-au întâlnit cu 

voluntarii CCOC. 
- Studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Economice, viitori specialişti HR, au făcut 

cunoştinţă cu o baterie de teste psihologice utilă şi utilizată în selecţia şi recrutarea de 
personal.  

- Pentru studenţii din ultimul an (FIG, RISE), CCOC a oferit un program de Orientare 
educaţională şi profesională ce s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 saptămâni, cu trei 
întâlniri (evaluare psihologică, analiză de trasee educaţionale şi profesionale).   

- Pentru studenții de la Drept, discuţia panel organizată în colaborare cu Asociaţia 
Studenţilor de la Drept a vizat rolul emoţiilor în arta oratoriei. 

- În cadrul manifestărilor UNIFEST, CCOC a desfăşurat training-ul „Managementul 
timpului într-un antrenament creativ”. 

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava (CEPECA), în 
colaborarea cu CCOC şi Asociaţia Studenţească FIRESC, a propus studenţilor 
FIESC şi FSEAP (40 de studenţi) o sesiune de informare, „Mituri şi realităţi despre 
droguri”, privind drogurile.  
 

c) Realizarea de interviuri cu angajatori  
Interviurile au avut ca obiective identificarea posibilităţilor de angajare a 

absolvenţiilor USV, identificarea unui profil de angajat căutat de către firmele din 
Suceava şi oferirea de soluţii pentru creşterea şanselor de angajare a absolvenților. 
Studenţii interesaţi să cunoască „ingredientele” unei cariere de succes au avut 
posibilitatea să citească şi să se inspire din povești reale, oferite sub formă de interviu 
(interviul cu managerul Toyota Suceava, Vlad Rebenciuc este postat pe site-ul CCOC - 
http://ccoc.usv.ro/?page_id=207). Suntem conștienți că în ceea ce privește inserția 
absolvenților pe piața muncii, activitatea CCOC este nesatisfăcătoare, dar considerăm că 
acest fapt se datorează în bună măsură lipsei de personal. 
  

http://ccoc.usv.ro/?page_id=207
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d) Informarea si consilierea elevilor  
Elevii şi şcolarii veniţi în universitate în cadrul Programului „Şcoala Altfel” au 

interacţionat cu echipa CCOC în cadrul unor training-uri adecvate particularităţilor de 
vârstă şi dezvoltare. Vizita şcolarilor (clasa a III-a) în universitate şi interacţiunile pe care 
le-au avut cu echipa voluntarilor CCOC au dezvoltat discuţii şi problematizări legate de 
profesii, studii şi valori profesionale. Pentru elevii de liceu (clasa a IX-a), au fost 
organizate două sesiuni de training cu tematici diferite: Cum să mă construiesc ca  un 
profesionist? şi Inteligenţa emoţională.  

CCOC a fost implicat și în concursul Student pentru o zi. În cadrul celor 3 training-
ului de Mangementul stresului, elevii de clasa a XI-a și a XII au definit stresul, au 
conştientizat cauzele declanşatoare, efectele şi modalităţi de gestionare.  

 
e) Informarea prin mijloace media  

CCOC a fost prezent în diferite apariții media dezvoltând tema orientării în carieră 
a tinerilor în general şi a studenţilor USV în special (emisiunile „Suceava europeană”, „Se 
întâmplă la USV”, „Omul de lângă tine”).  

Radio USV, în parteneriat cu CCOC, a oferit, prin intermediul emisiunii „Călătorie 
prin psihologie”, o serie de informaţii utile privind stresul şi managementul stresului în 
timpul sesiunii, tema ataşamentului şi a implicaţiilor sale în relaţiile interpersonale, a 
depistat probeme teoretice şi practice despre ceea ce înseamnă şi reprezintă inteligenţa 
emoţională în viaţa oamenilor, în general, şi a studenţilor în special, problema identităţii 
(când şi cum se formează/ deformează identitatea, cum ar trebui să ne raportăm corect 
la propria identitate).  

Pe tot parcursul anului, au fost întreţinute site-ul CCOC şi pagina de facebook.  
 

f) În cursul  anului 2014 au fost realizate studii și analize periodice, după cum urmează: 
- Ce se întâmplă cu absolvenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Sueava? este o 

întrebare care a devenit obiectul unui studiu cu caracter permanent realizat de CCOC 
începând din anul 2006. Lotul investigat (absolvenţii care au ridicat diploma de la 
Departamentul Acte de Studii în perioada  iulie 2006 – decembrie 2014 - 14.967 de 
absolvenţi). Aplicarea chestionarelor este realizată de personalul Departamentului 
Acte de studii, coordonator Maria Muscă, secretar  şef USV, în sarcina CCOC fiind 
actualizarea bazelor de date privind absolvenţii USV (în 2014  au fost aplicate 1611 
chestionare) şi furnizarea către facultăți, la solicitare, a datelor privind absolvenţii 
(Anexa 12). În 2014 au solicitat date despre absolvenți FSEAP, FSE, FIESC. 
Din 2015 vor fi aplicate noi instrumente care permit o mai nuanțată prelucrare a 
rezultatelor. 

- În vederea elaborării unui program de formare - dezvoltare a competenţelor cadrelor 
didactice în organizarea predării şi însuşirii cunoştinţelor, la propunerea conducerii 
Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Cercul Studenţesc de Studii şi Sondaje 
(CSSS), împreună cu voluntarii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 
(CCOC), a realizat în semestrul II, an universitar 2013- 2014, un sondaj de opinie pe 
un eşantion reprezentativ de studenţi (612 subiecţi). Obiectivul cercetării a fost 
decelarea competenţelor didactice care sunt percepute ca asociate cu reuşita în 
mediul academic. Rezultatele au evidenţiat o taxonomie a îndeplinirii criteriilor de 
performanţă didactică şi, prin descoperirea punctelor slabe din organizarea 
pedagogică a procesului de învăţământ (strategii didactice, stil didactic), oferă 
posibile direcţii de acţiune (Anexa 13). 

- A fost realizată metodologia pentru un studiu privind Evaluarea Abandonului în USV. 
Acest studiu va fi realizat în debutul anului 2015.  
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Activitatea colectivului CCOC din USV (psiholog dr. Diana Teodorescu și 

psiholog dr. Liliana Bujor, ambele cu atestate în specialitate acordate de Colegiul 
Psihologilor din România, coordonate de conf.univ.dr. Carmen Cornelia Balan, sociolog) 
este în deplin acord cu prevederile Regulamentului propriu. Personalul redus a făcut 
imposibilă diversificarea activității și cuprinderea unui număr mai mare de studenți la 
activitățile de consiliere și orientare în carieră.  
 

 


