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Social 

 

Ministerul Educației Naționale a publicat luni, 12 iunie, două 

ordine deosebit de importante pentru funcționarea eficientă și la 

înalte standarde de calitate a învățământului superior din 

România. 

Este vorba despre Ordinul 3990/2017 privind componența 

nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și 

Ordinul nr. 3991/2017 privind componența nominală a 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare. 

Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava salută 

numirea a patru membri ai Alma Mater Sucevensis în comisii de 

specialitate, după cum urmează: 

  

1. Prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, Rectorul USV, a fost 

numit președinte al Comisiei de contestații pentru 

Electronică, Comunicații și Nanotehnologie 

2. Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Prorector cu activitatea 

didactică și asigurarea calității, a fost numit președinte al 

Comisiei de contestații pentru Filologie 

3. Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prorector cu activitatea 



științifică, a fost numit președinte al Comisiei de 

Electrotehnică, Comunicații și Nanotehnologii 

4. Prof.univ.dr.ing. Laura Bouriaud, membru în Comisia de 

Ingineria resurselor animale și vegetale 

Aceste numiri reprezintă o nouă confirmare a calității corpului 

profesoral al USV și a rezultatelor excepționale obținute în 

domeniul cercetării și inovării pe parcursul ultimilor ani. 
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„Poliție locală”, o 
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din Suceava 
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Administrație 

 

Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a anunțat că, în momentul de față, instituția pe care o 

conduce are 10 facultăți, cu un total de aproximativ 10.000 de 

studenți. 

„Anul acesta avem la admitere un număr de 42 de programe de 

licență și 37 de programe de masterat. În principiu le avem pe 

cele de anul trecut. Lipsește câte un program care a fost mai 

puțin căutat în anii trecuți. Avem și unul nou, interesant,  «Poliție 

Locală», un program,  după părerea mea, absolut necesar pentru 

că, în principiu, cei care lucrează în Poliția Locală ar trebui să 

aibă și studii superioare și în special să aibă studii de 

administrație publică și de drept”, a declarat Valentin Popa. 

Programul de studii universitare de licență „Poliție locală” va 

avea o durată de trei ani de zile, în cadrul Facultății de Drept și 

Științe Administrative. 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat 



pentru acest an și un număr record de locuri bugetate. 

„Avem un număr record de locuri bugetate. Avem 1175 de locuri 

la licență, 540 de locuri la master și 33 de locuri la doctorat. În 

fiecare an de când sunt rector avem un număr record de locuri 

bugetate. Suntem o universitate de stat și pentru asta ne batem. 

Nu ne propunem neapărat să facem studii superioare neapărat cu 

taxă, cum face o universitate privată. Noi luptăm pentru locuri 

bugetate, pentru a oferi învățământ gratuit sau cât mai aproape de 

gratuitate studenților”, a precizat Valentin Popa. 
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Social 

 

În perioada 9-11 iunie 2017, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a organizat tradiționala aplicație practică pentru 

studenții din cadrul programului Erasmus+ care studiază în acest 

semestru la Suceava.  

Timp de trei zile, studenți din Armenia, Franța, Grecia, Italia, 

Maroc, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia au putut vizita unele 

din cele mai frumoase și mai puțin cunoscute zone al României, 

inclusiv Parcul Național Călimani (PNC).  Programul interactiv 

pregătit de organizatori în colaborare cu echipa PNC a cuprins, 

printre altele, refacerea marcajelor din cadrul Rezervației 

științifice de jnepeniș cu pinus cembra, vizitarea Rezervației 

naturale Tinovul Mic din Șaru Dornei, activități ecvestre la 

Centrul de vizitare al PNC și o degustare de produse locale. 

Studenții au fost primiți de către domnul ing. Basarab 

Bîrlădeanu, directorul PNC, iar pe tot parcursul activităților ei au 

beneficiat de ghidajul, sprijinul tehnic și explicațiile 



profesioniste oferite de echipa PNC. Totodată, membrii grupului 

USV, din care a făcut parte și domnul lector univ. dr. Codruț 

Șerban, ranger voluntar al PNC și inițiatorul parteneriatului între 

USV și PNC, au avut ocazia de a împărtași experiențele din 

cadrul programului Erasmus+ în minunata atmosferă din jurul 

unui foc de tabără organizat de PNC pentru oaspeți, sâmbătă, 10 

iunie, chiar la aniversarea a 17 ani de la înființarea Parcului. 

Aplicația practică a mai cuprins și o deplasare în zona Lacului 

Colibița, o vizită la Muzeul Oului de la Vama, unde studenții au 

asistat la demonstrații de pictură pe ou, precum și la Mănăstirea 

Voroneț. 

An de an, aceasta activitate devine o lecție complexă de istorie, 

cultură și civilizație, pe care studenții incoming Erasmus+ o 

fructifică în cele mai frumoase cadre naturale și în mijlocul celor 

mai reprezentative experiențe pe care zona și țara noastră le pot 

oferi. 
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Cultură 

 

Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – 

Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

(CCPCT), în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava, organizează miercuri, 14 iunie, la ora 11:00, în Sala de 

lectură a Bibliotecii USV (Corp E), lansarea ultimelor două 

volume din monumentala monografie închinată de profesorul 

universitar bucovinean Leca Morariu lui Iraclie şi Ciprian 

Porumbescu, personalităţi de seamă ale culturii româneşti din 

sec. al XIX-lea.  



Este prima apariţie editorială a monografiei complete, realizată 

sub îngrijirea savantă a muzicologului dr. Vasile Vasile, profesor 

universitar cu un palmares profesional impresionant, membru al 

Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. 

Lansarea cărţii se face în prezenţa prestigiosului muzicolog, care 

va susţine o microconferinţă, ilustrată muzical cu piese din 

creaţia compozitorului Ciprian Porumbescu, interpretate de 

maeştri ai artei muzicale româneşti în cadrul ediţiilor anterioare 

ale Festivalului European al Artelor „Ciprian Porumbescu”. 

Referinţe asupra cărţii prezintă conf. univ. dr. Claudia Costin, 

Director al Departamentului Limba şi Literatura română şi 

Ştiinţele Comunicării din cadrul USV şi muzicolog dr. Constanţa 

Cristescu, consultant artistic la Centrul Cultural „Bucovina”- 

CCPCT. 

Cele două volume vor fi distribuite gratuit participanţilor la 

finalul manifestării. 
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„167 de ani cu 
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Cultură 

 

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

organizează, în data de 15 iunie, expoziţia de carte intitulată 

„167 de ani cu Eminescu”, care va avea loc în Holul Central, 

corpul A al USV, şi va conţine volume semnate de către marele 

poet sau dedicate acestuia. 

Invitaţii speciali ai manifestării vor fi: conf. univ. dr. Daniela 

Petroşel, prodecan al Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC), conf. univ. dr. Mariana Boca şi conf. univ. 

dr. Vasile Ilincan. În cadrul evenimentului, studenţii FLSC vor 

citi pagini din poezia eminesciană, dar şi din propriile creaţii. 

Expoziția va fi deschisă între orele 10:00-16:00 şi se adresează 



tuturor sucevenilor iubitori de Eminescu. 
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Actualitate 

 

Patru cadre didactice ale Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

au fost numite în componența comisiilor Consiliului Național de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. 

Potrivit reprezentanților USV, luni, 12 iunie 2017, Ministerul 

Educației Naționale a publicat două ordine deosebit de 

importante pentru funcționarea eficientă și la înalte standarde de 

calitate a învățământului superior din România. Este vorba 

despre Ordinul 3990/2017 privind componența nominală a 

comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Ordinul nr. 

3991/2017 privind componența nominală a Consiliului Național 

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. 

Astfel, din comisiile de specialitate fac parte Prof.univ.dr.ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV, care a fost numit președinte al 

Comisiei de contestații pentru Electronică, Comunicații și 

Nanotehnologie, Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Prorector cu 

activitatea didactică și asigurarea calității, care a fost numit 

președinte al Comisiei de contestații pentru Filologie, 

Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prorector cu activitatea științifică, 

care a fost numit președinte al Comisiei de Electrotehnică, 

Comunicații și Nanotehnologii și Prof.univ.dr.ing. Laura 

Bouriaud, membru în Comisia de Ingineria resurselor animale și 

vegetale. 



„Aceste numiri reprezintă o nouă confirmare a calității corpului 

profesoral al USV și a rezultatelor excepționale obținute în 

domeniul cercetării și inovării pe parcursul ultimilor ani”, au 

arătat reprezentanții USV. 
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Expoziţia de carte 

„167 de ani cu 

Eminescu”, joi, la 
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Evenimente 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc joi, 15 

iunie, expoziţia de carte intitulată „167 de ani cu Eminescu”. 

Evenimentul este organizat de Biblioteca Universităţii în Holul 

Central, corpul A al USV, expoziția fiind deschisă între orele 

10:00-16:00. 

„Invitaţii speciali ai manifestării vor fi conf. univ. dr. Daniela 

Petroşel, prodecan al Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC), conf. univ. dr. Mariana Boca şi conf. univ. 

dr. Vasile Ilincan. În cadrul evenimentului, studenţii FLSC vor 

citi pagini din poezia eminesciană, dar şi din propriile creaţii”, au 

transmis organizatorii. 
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Actualitate 

 

Patru cadre didactice ale Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

au fost numite în componența comisiilor Consiliului Național de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. 

Astfel, din comisiile de specialitate fac parte Prof.univ.dr.ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV, care a fost numit președinte al 



Comisiei de contestații pentru Electronică, Comunicații și 

Nanotehnologie, Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Prorector cu 

activitatea didactică și asigurarea calității, care a fost numit 

președinte al Comisiei de contestații pentru Filologie, 

Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prorector cu activitatea științifică, 

care a fost numit președinte al Comisiei de Electrotehnică, 

Comunicații și Nanotehnologii și Prof.univ.dr.ing. Laura 

Bouriaud, membru în Comisia de Ingineria resurselor animale și 

vegetale. 
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Medalie de bronz 

pentru echipa CSU 

Suceava la turneul 

final al 

Campionatului 

Național 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

 

Pg.8 

 

Tinerii handbalişti ai Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

au reuşit să câştige medalia de bronz la turneul final al 

Campionatului Naţional pentru juniori IV, ce a avut loc la Bacău, 

la finele săptămânii trecute. Competiţia a dunat la start cele mai 

bune 16 echipe din ţară. 

CSU Suceava a făcut parte din grupa B, alături de echipele 

Academia de Handbal Minaur Baia Mare, CSM Ploieşti şi HC 

Adrian Petrea Reşita. În prima partidă, sucevenii au întâlnit 

echipa din Baia Mare, iar prima repriză a fost una echilibrată, 

scorul la pauză fiind 12-12. CSU a dominat partea a doua şi s-a 

impus în final cu 25–20. 
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Campionatului 

Național 
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CSU Suceava a 

cucerit bronzul 

național 
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Handbal 

 

CSU Suceava a reusit sa cucereasca medaliile de bronz la turneul 

final al Campionatului National de handbal masculin pentru 

juniori IV, competitie care a strans la Bacau cele mai valoroase 

16 echipe din tara la categoria 12-13 ani. 

Formatia antrenata de Vasile Boca a castigat grupa din care a 

facut parte cu doua victorii si un rezultat de egalitate: 25-20 cu 

Minaur Baia Mare, 30-13 cu HC “Adrian Petrea” Resita, 

respectiv 21-21 cu CSM Ploiesti. Echipa suceveana a evoluat 

apoi in grupele principale, unde a bifat alte doua victorii: 27-23 

cu CS Stiinta Municipal Bacau si 28-13 cu Olimpic Mizil. In 

semifinale, trupa lui Vasile Boca a dat peste HCM Torok 

Ramnicu Valcea, adversar in fata caruia a pierdut cu scorul de 

23-26, la finalul unui meci cu foarte multe ratari si greseli in 

aparare din partea universitarilor. Mici handbalisti suceveni nu s-

au intors insa cu mana goala de la Bacau, reusind sa cucereasca 

medaliile de bronz, dupa ce s-au impus in finala mica, cu 24-13, 

in fata gazdelor de la CS Stiinta Municipal. 

La final, CSU Suceava a pus mana si pe doua dintre premiile 

speciale acordate de Federatia Romana de Handbal. Daniel 

Stanciuc a fost declarat cel mai bun aparator, iar Alexandru Reut 

a fost desemnat cea mai buna extrema stanga. 
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Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.20 

 

Patru universitari suceveni sunt, începând de luni, 12 iunie, în 

comisiile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Ministerul Educaţiei 

Naţionale a publicat luni, 12 iunie, două ordine deosebit de 

importante pentru funcţionarea eficientă şi la înalte standarde de 

calitate a învăţământului superior din România: Ordinul 

3990/2017 privind componenţa nominală a comisiilor de 

contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi Ordinul nr. 

3991/2017 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional 

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 

Conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” (USV) din Suceava 

salută numirea a patru membri ai Alma Mater Sucevensis în 

comisii de specialitate, după cum urmează: prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, rectorul USV, a fost numit preşedinte al Comisiei 

de contestaţii pentru Electronică, Comunicaţii şi Nanotehnologie; 

prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector cu activitatea 

didactică şi asigurarea calităţii, a fost numit preşedinte al 

Comisiei de contestaţii pentru Filologie; prof. univ. dr. Mihai 

Dimian, prorector cu activitatea ştiinţifică, a fost numit 

preşedinte al Comisiei de Electrotehnică, Comunicaţii şi 

Nanotehnologii, iar prof. univ. dr. ing. Laura Bouriaud a fost 

numită membru în Comisia de Ingineria resurselor animale şi 

vegetale. Reprezentanţii USV au specificat că „aceste numiri 

reprezintă o nouă confirmare a calităţii corpului profesoral al 

USV şi a rezultatelor excepţionale obţinute în domeniul 

cercetării şi inovării pe parcursul ultimilor ani”.  
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Pg.11 

 

CSU Suceava va avea începând cu sezonul 2017/2018 două 

echipe de handbal masculin înscrise în campionatele naționale de 

seniori. 

Astfel, pe lângă prima echipă, rămasă în Liga Națională, 

universitarii vor reînființa echipa a doua, care va fi formată din 

studenți sau jucători care au terminat recent junioratul și va 

evolua în Divizia A. 

„Am decis să reînființăm echipa a doua pentru a le da o șansă 

jucătorilor care au terminat junioratul și nu au prins un transfer la 

o echipă mare. Nu ne permitem să luăm vârfurile de la juniori, 

dar sunt destui jucători în Suceava și în zona noastră care nu sunt 

băgați în seamă, dar pot fi șlefuiți pentru handbalul de 

performanță. Avem în lotul nostru destule exemple de jucători 

care au trecut pe la echipa a doua înainte să facă pasul spre Liga 

Națională. Având în vedere că mai toți jucătorii vor fi studenți, 

vom avea costuri aproape infime cu echipa a doua”, a declarat 

antrenorul celor de la CSU Suceava, Adi Chiruț, care a precizat 

că oficialii clubului universitar studiază mai multe variante 

pentru postul de tehnician al formației secunde. 
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Ochrim 

 

 

4 medalii de aur 

pentru USV, la 

Salonul Internațional 
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Știri Suceava 

 

În perioada 7-9 iunie 2017, Facultatea de Inginerie Alimentară 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

participat la Salonul Internațional de Inventică „Traian Vuia” 



 de Inventică 

Timișoara 

 

Timișoara.  

Invențiile expuse de suceveni au fost răsplătite de juriu cu 4 

medalii de aur, 2 diplome de excelență și o cupă.  

În cadru salonului, au fost prezentate 300 de invenții din 17 

domenii de activitate, printre care mecanică, electronică, 

informatică, construcții, instalații, medicină, securitate-salvare, 

agricultură, protecția mediului și altele, aparținând unor 

inventatori sau echipe din 9 ţări. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

Profesori universitari 

suceveni, în 

comisiile 

CNATDCU 

 

 

 

 

www.adevărul.top 

 

 

 

Știri locale 

Bucovina 

 

Profesori universitari suceveni, în comisiile CNATDCU 

Ministerul Educației Naționale a publicat, luni, 12 iunie, două 

ordine deosebit de importante pentru funcționarea eficientă și la 

înalte standarde de calitate a învățământului superior din 

România: Ordinul 3990/2017 privind componența nominală a 

comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Ordinul nr. 

3991/2017 privind componența nominală a Consiliului Național 

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. 

Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava salută 

numirea a patru membri ai Alma Mater Sucevensis în comisii de 

specialitate, după cum urmează: 

1. Prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, Rectorul USV, a fost 

numit președinte al Comisiei de contestații pentru 

Electronică, Comunicații și Nanotehnologie 

2. Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Prorector cu activitatea 

didactică și asigurarea calității, a fost numit președinte al 



Comisiei de contestații pentru Filologie 

3. Prof.univ.dr. Mihai Dimian, Prorector cu activitatea 

științifică, a fost numit președinte al Comisiei de 

Electrotehnică, Comunicații și Nanotehnologii 

4. Prof.univ.dr.ing. Laura Bouriaud, membru în Comisia 

de Ingineria resurselor animale și vegetale 

 

 

Redactor Iulia Sîrghi 

Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 


