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UNIVERSITATEA“ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) funcţionează în baza Hotărârii de 

Guvern nr. 225 din 7 martie 1990, fiind acreditată să-şi realizeze misiunea pe care şi-a 
propus-o prin Carta Universitară şi prin regulamente proprii de funcţionare. Universitatea 
este o instituţie de învăţământ superior structurată pe facultăţi, organizate în 
departamente. Conducerea universității este asigurată de către Senatul universitar și de 
Consiliul de Administrație.  

Facultatea este o unitate funcţională care elaborează şi gestionează programele de 
studii. Facultatea integrează unul sau mai multe departamente. Este condusă de un decan, 
împreună cu prodecanii. Forul de decizie şi avizare al facultăţii este Consiliul Facultăţii, 
format din reprezentanţi aleşi ai departamentelor şi studenţilor. 

Departamentul este unitatea unitatea academică funcţională care asigură 
producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de 
specialitate. Este condus de un director, ajutat de un consiliu.  

USV are în structura sa 11 facultăţi cu 16 departamente: 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

- Departamentul de Educaţie fizică şi Sport 
- Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare umană 

Facultatea de Inginerie Alimentară 
- Dep. de Tehnologii alimentare, Siguranţa producţiei alimentare şi a  mediului 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 
- Departamentul de Calculatoare, Electronică şi Automatică 
- Departamentul de Electrotehnică 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management 
- Departamentul de Mecanică şi Tehnologii 

Facultatea de Istorie şi Geografie 
- Departamentul de Ştiinţe umane şi social-politice 
- Departamentul de Geografie 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 
- Departamentul de Limba şi Literatura română 
- Departamentul de Limbi şi Literaturi străine 

Facultatea de Silvicultură 
- Departamentul de Silvicultură şi Protecţia mediului 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 
- Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Informatică Economică 
- Departamentul de Economie, Administrarea afacerilor şi Turism 
- Departamentul de Administraţie publică şi Drept 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 
- Departamentul de Ştiinţele educaţiei. 

Facultatea de Drept și Științe Administrative 
- Departamentul de Drept și Științe Administrative 

Facultatea de Medicina și Științe Biologice 
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PERFORMANȚE USV 
 
▌ în urma evaluării instituţionale efectuată în anul 2013 de Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învaţămânul Superior (ARACIS), USV a primit calificativul  „Grad 
de încredere ridicat”, acesta fiind cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei 
universităţi în sistemul naţional de învăţământ; 

▌ în urma evaluării realizate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
(ANCS), Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost acreditată ca instituţie de 
cercetare-dezvoltare, fiind componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de 
interes naţional. 

▌ USV ocupă poziţia a patra la nivel naţional din punctul de vedere al calităţii 
învăţământului, conform topului alcătuit de compania germană Kienbaum 
Management Consultants în colaborare cu revista „Capital”. Acest studiu a fost 
efectuat în 84 de universităţi de stat şi private, iar pentru realizarea acestuia au 
răspuns aproape 400 de persoane, din cadrul a 35 de companii naţionale şi 
internaţionale şi 3.131 de absolvenţi de facultate, majoritatea licenţiaţi după 1995. 
Aprecierea asupra facultăţilor, de la foarte bună (1), pînă la insuficient (4), s-a bazat 
pe mai multe criterii: educaţia teoretică, orientarea practică, competenţe lingvistice 
(limbi străine) şi experienţă internaţională. Angajatorii au fost rugaţi să facă evaluările 
strict pe baza observaţiilor furnizate de persoanele aflate în funcţii de conducere, cu 
privire la facultăţile absolvite de angajaţii din subordine. Acest studiu demonstrează o 
foarte bună corelare a ofertei educaţionale a USV cu nevoile de dezvoltare socio-
economică. 

▌ USV figurează în top 100 al universităţilor din Europa de Est (Regional and Global 
Ranking of Eastern Europe Region) în ceea ce priveşte prezenţa on-line. 

▌ USV a primit recent Premiul pentru Multiculturalism din partea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru activităţile internaţionale desfăşurate, în 
special de parteneriat cu instituţii de învăţământ superior din Ucraina şi Republica 
Moldova. 

▌ USV editează cea mai bine cotată revistă românească pe plan internaţional în 
domeniul ingineriei electrice, electronice şi telecomunicaţiilor (conform clasificării ISI 
Thomson Reuters), Advances in Electrical and Computer. 

▌ În prezent, mai mult de 75% dintre studenţi învaţă la programe de studii încadrate în 
clasele de excelenţă A şi B. 
 
 
 

 
Adresa Universităţii 

Str. Universităţii nr. 13, cod 720229 Suceava 
Telefon: +40 230 520081  
e-mail: rectorat@usv.ro; web: www.usv.ro 

http://www.usv.ro/index.php/ro/1/Acreditare/151/0
http://www.usv.ro/index.php/ro/1/Acreditare/151/0
http://www.aece.ro/
mailto:rectorat@usv.ro
http://www.usv.ro/
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CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII 
 

Rector  
Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA 
Telefon: +40 230 520081 / 504 
e-mail: valentin@eed.usv.ro  
 
Prorector Activitatea didactică şi asigurarea calităţii  
Prof.univ.dr. Mircea DIACONU 
Telefon: +40 230 520081 / 507 
e-mail: mircea_a_diaconu@hotmail.com  
 
Prorector Activitatea ştiinţifică  
Prof.univ.dr.ing. Mihai DIMIAN 
Telefon: +40 230 520081 / 591 
e-mail: dimian@eed.usv.ro 
 
Prorector Baza materială şi probleme studenţeşti  
Prof.univ.dr.ec. Gabriela PRELIPCEAN  
Telefon: +40 230 520081 / 506 
e-mail: gabrielap@seap.usv.ro 
 
Prorector Imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană  
Prof.univ.dr. Ştefan PURICI 
Telefon: +40 230 520081 / 521 
e-mail: stefanp@atlas.usv.ro 
 
Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
Prof. univ. dr. Laura BOURIAUD 
e-mail: bouriaud@usv.ro; 

 
Director General Administrativ  
Ing. Cătălin VELICU 
Telefon: +40 230 520081 / 420 
e-mail: catalin.velicu@usv.ro 
 
Secretar Şef Universitate    
Ing. Maria MUSCĂ 
Telefon: +40 230 520081 / 502 
e-mail: maria@usv.ro 
 
Secretar Relaţii Internaţionale    
Ing. Carmen SOCIU 
Telefon: +40 230 520081 / 523 
Fax: +40 230 520080 
e-mail: rel.int@usv.ro 

 

mailto:mircea_a_diaconu@hotmail.com
mailto:gabrielap@seap.usv.ro
mailto:catalin.velicu@usv.ro
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PREZENTAREA FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ SUCEAVA 
 
 

Facultatea de Silvicultură este o parte componentă importantă a Universităţii de stat 

“Ştefan cel Mare” din Suceava, universitatea în cadrul căreia funcţionează 10 facultăţi 

acreditate şi autorizate conform legislaţiei în vigoare.  

 Ca urmare a transformarii institutului sucevean în universitate, prin Hotarârea 

Guvernului României numarul 225/07.03.1990 (anexa 1) se înfiinteaza facultatea de profil 

forestier din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. Hotarârile de Guvern 

568/16.08.1995, 294/16.06.1997, 442/10.08.1998, 535/1.07.1999, 696/17.08.2000 si 

944/29.08.2002 (anexa 2), completarea H.G. 749/2009 (publicata in M.O. 684/2009) 

consfintesc succesiv faptul ca facultatea este ACREDITATA pentru învatamântul de lunga 

durata ingineri zi în specializarea Silvicultura. Prin completarea H.G. 749/2009 (publicata in 

M.O. 684/2009) Facultatea de Silvicultura Suceava este ACREDITATA sa organizeze I.D. 

(invatamant la distanta) în specializarea Silvicultura. Prin H.G. 581/2013 cele doua programe 

de studii universitare de masterat ale Facultatii de Silvicultura Suceava sunt ACREDITATE. Prin 

completarea H.G. 749/2009 (publicata in M.O. 684/2009) noua specializare Ecologia si 

Protectia Mediului a devenit ACREDITATĂ . 

 Conform H.G. 580/9.07.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior, a domeniilor şi a programelor acreditate sau autorizate provizoriu, la Facultatea de 

Silvicultură din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava sunt confirmate programele 

de studii de licenţă: Silvicultură, învăţământ cu frecvenţă (acreditat), Silvicultură, învăţământ 

la distanţă (acreditat) şi Ecologie şi protecţia mediului, învăţământ cu frecvenţă (acreditat). 

Conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale prevederilor hotărârii 

Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării 

universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului a publicat rezultatele ierarhizării programelor de studii ale universităţilor 

acreditate din sistemul naţional de învăţământ din România. Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a fost încadrată în categoria universităţilor centrate pe educaţie, iar domeniul 

Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră  în care este inclus domeniul de 

studii universitare Silvicultură a fost încadrat în clasa B. 

 H.G. 581/2013 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat 

evaluate de A.R.A.C.I.S. certifică acreditarea în cadrul instituţiei noastre în domeniul 

Silvicultură a două programe de studii universitare de master, cu frecvenţă: Managementul 

activităţilor din domeniul forestier şi Conservarea biodiversităţii şi managementul 

ecosistemelor.  
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CONDUCEREA FACULTĂŢII DE SILVICULTURĂ 
 
 
Decan:    Şef lucr.dr.ing. Ciprian PALAGHIANU 

Adresa: Suceava, Universităţii 13, corp E, cam. 006 
     e-mail: cpalaghianu@usm.ro 
     tel: +40 230 216 147 int. 518 
     fax: + 40 230 521 664 
 
 
 
Prodecani:   Conferențiar dr.ing. Liviu NICHIFOREL 

Adresa: Suceava, Universităţii 13, corp E, cam. 107 
     e-mail: liviu.nichiforel@usm.ro  
     tel: +40 230 216 147 int. 518 
     fax: + 40 230 521 664 
 
     
    Conferențiar dr.ing. Gabriel DUDUMAN 

Adresa: Suceava, Universităţii 13, corp E, cam. 225 
     e-mail: gduduman@usv.ro  
     tel: +40 230 216 147 int. 564 
     fax: + 40 230 521 664 
 
 
 
Director departament:    Şef lucr.dr.ing. Ioan CIORNEI 
     Adresa: Suceava, Universităţii 13, corp E, cam. 226 
     e-mail: ioanciornei@usm.ro 
     tel: +40 230 216 147 int. 565 
     fax: + 40 230 521 664 
 
 
 
 
E-mail: silvic@usm.ro  

mailto:cpalaghianu@usm.ro
mailto:liviu.nichiforel@usm.ro
mailto:gduduman@usv.ro
mailto:ioanciornei@usm.ro
mailto:silvic@usm.ro
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LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE ALE FACULTĂȚII DE 
SILVICULTURĂ 
 

Profesor univ.habil.dr.ing  Laura BOURIAUD 

Profesor univ.habil.dr.ing  Marian DRĂGOI 

Conferențiar univ.dr.ing.  Sergiu HORODNIC 

Conferențiar univ.dr.ing.  Anca MĂCIUCĂ 

Conferențiar univ.dr.ing  Florin CLINOVSCHI 

Conferențiar univ.dr.ing  Dan ZAROJANU 

Conferențiar univ.dr.ing  Margareta GRUDNICKI 

Conferențiar univ.dr.ing  Ovidiu IACOBESCU 

Conferențiar univ.dr.ing  Gabriel DUDUMAN 

Conferențiar univ.dr.ing  Liviu NICHIFOREL 

Conferențiar univ.dr.ing  Leonard DUDUMAN 

Conferențiar univ.dr.ing.  Cătălin Constantin ROIBU 

Șef lucrări dr.ing.  Ciprian PALAGHIANU 

Șef lucrări dr.ing.  Cezar Valentin TOMESCU 

Șef lucrări dr.ing.  Cătălina BARBU 

Șef lucrări dr.ing.  Daniela LUPAȘTEAN 

Șef lucrări dr.ing.  Daniel AVĂCĂRIȚEI 

Șef lucrări dr.  Corneliu POHONȚU 

Șef lucrări dr.ing.  George MAZĂRE 

Șef lucrări dr.ing.  Ionuț BARNOAIEA 

Șef lucrări dr.ing.  Ioan CIORNEI 

Șef lucrări dr.ing.  Angela PAICU 

Șef lucrări dr.ing.  Alexei SAVIN 

Șef lucrări dr.ing.  Marcel FLOCEA 

Șef lucrări dr.  Gheorghe Lucian PĂȘCUȚ 

Șef lucrări dr.ing.  Iulian DĂNILĂ 

Asistent dr.ing.  Vasile-Cosmin COȘOFREȚ 

 

Datele de contact alre cadrelor didactice le găsiți pe pagina facultății: 
http://silvic.usv.ro/colectiv.php  
 

http://silvic.usv.ro/colectiv.php
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1 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022/2023  

a Facultăţii de Silvicultură, in detaliu, conform HS nr. 36/14.04.2022 
SILVICULTURĂ anii I – III – licenţă 
CBME, MADF anul I – masterat  

 

Semestrul I 

03.10.2022 – 29.11.2022 
07.12.2022 – 23.12.2022 
09.01.2023 - 22.01.2023 
25.01.2023 – 31.01.2023 

Vacanţa aferentă semestrului I 
30.11.2022 – 06.12.2022 
24.12.2022 – 08.01.2023 
23.01.2023 – 24.01.2023 

Sesiune de examene I - iarnă 01.02.2023 – 21.02.2023 

Sesiune de restanţe 1/vacanță 22.02.2023 – 26.02.2023 

Semestrul al II-lea 
27.02.2023 – 16.04.2023 
24.04.2023 – 30.05.2023 
07.06.2023 – 20.06.2023 

Vacanţă aferentă semestrul an II-lea 
17.04.2023 – 23.04.2023 
31.05.2023 – 06.06.2023 

Sesiune de examene  II- vară 21.06.2023 – 11.07.2023 

Practică 
12.07.2023 – 25.07.2023 
12.07.2023 – 31.07.2023 

Sesiune de restanţe 2 04.09.2023 – 10.09.2023 

Sesiune reexaminări 11.09.2023 – 22.09.2023 

  

SILVICULTURĂ Anul IV – licenţă 
 

Semestrul I 

03.10.2022 – 29.11.2022 
07.12.2022 – 23.12.2022 
09.01.2023 - 22.01.2023 
25.01.2023 – 31.01.2023 

Vacanţa aferentă semestrului I 
30.11.2022 – 06.12.2022 
24.12.2022 – 08.01.2023 
23.01.2023 – 24.01.2023 

Sesiune de examene I - iarnă 01.02.2023 – 21.02.2023 

Sesiune de restanţe 1/vacanță 22.02.2023 – 26.02.2023 

Semestrul al II-lea 
27.02.2023 – 16.04.2023* 
24.04.2023 – 16.05.2023* 

Vacanţă aferentă semestrul an II-lea 
17.04.2023 – 23.04.2023 
31.05.2023 – 06.06.2023 
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Sesiune de examene II - vară 
17.05.2023 – 30.05.2023 
07.06.2023 – 13.06.2023 

Sesiune de restanţe 2 14.06.2023 – 19.06.2023 

Sesiune reexaminări 20.06.2023 – 25.06.2023 

Pregătire examen diplomă 14.06.2023 – 26.06.2023 

Susţinere examen diplomă 
27 – 30.06.2023  
07 – 09.09.2023 

* Orele aferente celor 14 săptămâni din Planul de învăţământ vor fi cumulate în 10 săptămâni. 

 
CBME, MADF Anul II – masterat 

 

Semestrul I 

03.10.2022 – 29.11.2022 
07.12.2022 – 23.12.2022 
09.01.2023 - 22.01.2023 
25.01.2023 – 31.01.2023 

Vacanţa aferentă semestrului I 
30.11.2022 – 06.12.2022 
24.12.2022 – 08.01.2023 
23.01.2023 – 24.01.2023 

Sesiune de examene I - iarnă 01.02.2023 – 21.02.2023 

Sesiune de restanţe 1/vacanță 22.02.2023 – 26.02.2023 

Semestrul al II-lea 
27.02.2023 – 16.04.2023* 
24.04.2023 – 16.05.2023* 

Vacanţă aferentă semestrul an II-lea 
17.04.2023 – 23.04.2023 
31.05.2023 – 06.06.2023 

Sesiune de examene II - vară 
17.05.2023 – 30.05.2023 
07.06.2023 – 13.06.2023 

Sesiune de restanţe 2 14.06.2023 – 19.06.2023 

Sesiune reexaminări 20.06.2023 – 25.06.2023 

Pregătire examen disertație 14.06.2023 – 07.07.2023 

Susţinere examen disertație 
08.07.2023  
17.02.2024 

* Orele aferente celor 14 săptămâni din Planul de învăţământ vor fi cumulate în 10 săptămâni. 

 

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI anii I, II – licenţă 

Semestrul I 

03.10.2022 – 29.11.2022 
07.12.2022 – 23.12.2022 
09.01.2023 - 22.01.2023 
25.01.2023 – 31.01.2023 

Vacanţa aferentă semestrului I 
30.11.2022 – 06.12.2022 
24.12.2022 – 08.01.2023 
23.01.2023 – 24.01.2023 

Sesiune de examene I - iarnă 01.02.2023 – 21.02.2023 

Sesiune de restanţe 1/vacanță 22.02.2023 – 26.02.2023 
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Semestrul al II-lea 
27.02.2023 – 16.04.2023 
24.04.2023 – 30.05.2023 

Vacanţă aferentă semestrul an II-lea 
17.04.2023 – 23.04.2023 
31.05.2023 – 06.06.2023 

Practică 07.06.2023 – 20.06.2023 

Sesiune de examene II- vară 21.06.2023 – 11.07.2023 

Sesiune de restanţe 2 04.09.2023 – 10.09.2023 

Sesiune reexaminări 11.09.2023 – 22.09.2023 

  

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI anul III – licenţă 

Semestrul I 

03.10.2022 – 29.11.2022 
07.12.2022 – 23.12.2022 
09.01.2023 - 22.01.2023 
25.01.2023 – 31.01.2023 

Vacanţa aferentă semestrului I 
30.11.2022 – 06.12.2022 
24.12.2022 – 08.01.2023 
23.01.2023 – 24.01.2023 

Sesiune de examene I - iarnă 01.02.2023 – 21.02.2023 

Sesiune de restanţe 1/vacanță 22.02.2023 – 26.02.2023 

Semestrul al II-lea 
27.02.2023 – 16.04.2023* 
24.04.2023 – 16.05.2023* 

Vacanţă aferentă semestrul an II-lea 
17.04.2023 – 23.04.2023 
31.05.2023 – 06.06.2023 

Sesiune de examene II - vară 
17.05.2023 – 30.05.2023 
07.06.2023 – 13.06.2023 

Sesiune de restanţe 2 14.06.2023 – 19.06.2023 

Sesiune reexaminări 20.06.2023 – 25.06.2023 

Pregătire examen licență 14.06.2023 – 26.06.2023 

Susţinere examen licență 
27 – 30.06.2023 
07 – 09.09.2023 

* Orele aferente celor 12 săptămâni din Planul de învăţământ vor fi cumulate în 10 săptămâni 
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2 ÎNMATRICULAREA LA FACULTATE ŞI DOCUMENTE NECESARE 

 

  Înmatricularea în anul I, indiferent de facultate, profil şi specializare, se face de către Rectorul 
Universităţii, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere. 

După aprobarea cererii şi achitarea taxei de înmatriculare, fiecare student este înscris în 
registrul matricol al facultăţii, sub un număr unic, valabil pe întreaga perioadă de şcolarizare în 
facultatea respectivă.  

La înscrierea studentului în registrul matricol dosarul personal trebuie să cuprindă 
următoarele documente: 

- fişa de înscriere în anul I de studii, conform formularului tip; 
- diploma de bacalaureat, în original; 
- foaia matricolă, în original; 
- certificatul de naştere, în copie legalizată; 
- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie; 
- dovada achitării taxelor de înscriere şi înmatriculare; 
- contractul de studii. 

Pe perioada şcolarizării, dosarul studentului se completează şi cu alte documente, respectiv: 
- actele necesare pentru acordarea bursei, conform regulamentului de acordare a burselor; 
- actele prin care se atestă acordarea anumitor drepturi, evidenţieri sau sancţiuni; 
- alte documente de interes, care reflectă activitatea studentului pe perioada studiilor. 

 La înscrierea în facultate, decanatul eliberează carnetul de student. În acesta se înscriu notele 
obţinute la examene şi la celelalte forme de verificare a cunoştinţelor pe care studentul este obligat să 
le susţină în perioada şcolarizării (colocvii, proiecte, lucrări practice etc.).  

Orice corecturi sau introducerea unor date nereale în carnetul de student constituie falsuri în 
acte publice şi se sancţionează conform legii.  

Carnetul de student nu se înstrăinează, el constituind, în toate împrejurările, dovada calităţii 
de student. Dacă studentul pierde carnetul de student, i se eliberează un duplicat, dar numai după 
anunţarea pierderii sale în presă şi achitarea taxei de duplicat. La examene şi colocvii studenţii sunt 
obligaţi să prezinte carnetul de student. În carnetul de student pot face însemnări numai cadrele 
didactice. 

Înscrierea în anul II şi următorii se face în primele 10 zile de la începerea anului universitar, pe 
baza promovării anului precedent, conform regulamentului de credite în vigoare. 

 Studentul nepromovat va fi reînscris, la cerere adresată decanului, în anul de studii 
nepromovat, la aceeaşi specializare sau, după caz, în acelaşi domeniu, dacă îndeplineşte condiţiile din 
prezentul regulament. 

La înscrierea în anul I de studii de licenţă sau de master, la reînscrierea în caz de 
nepromovare, la reînmatriculare după exmatriculare, precum şi la înmatriculare prin transfer de la o 
altă formă de învățământ sau instituţie de învăţământ superior, studentul va achita o taxă de 
înmatriculare conform regulamentului privind taxele de studii. 
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3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENTULUI DIN USV 

 

 Calitatea de student, respectiv student-doctorand, se dobândeşte prin admiterea la un 

program de studii universitare de licenţă, master, respectiv doctorat, potrivit art. 142 alin.(7) şi art.199 

alin. (2) din Legea educaţiei nr. 1/2011   

 Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 

681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat  

 Contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program de 

studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.  

 Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art. 203 

alin. (1) din Legea nr. 1/2011   

 Organizaţiile studenţeşti legal constituite au dreptul să acceseze spaţiile universitare pentru a 

organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a 

altor activităţi prestabilite.  

 Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite din 

universitate şi se consultă cu acestea în dezvoltarea învăţământului superior. 

 Asociaţiile studenţeşti legal constituite din Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, prin 

intermediul organismelor lor de la nivelul facultăţilor şi cel de la nivelul universităţii, exprimă interesele 

studenţilor din Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava în raport cu universitatea, facultăţile, 

departamentele şi structurile tehnico-administrative. 

Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea 

prevederilor prezentului cod în Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava. Raportul se face public 

înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităţii. În cazul constatării unor deficienţe, 

universitatea are obligaţia de a face publice modalităţile de soluţionare a acestora.  

Studenţii sunt membri cu drepturi depline ai comunităţii universitare, fiind parteneri în 

managementul Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava, inclusiv în procesul de asigurare a calităţii, 

beneficiind de drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr. 1/2011  

Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de principiile enunţate la 

art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.  

 Statul garantează, pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ, un învăţământ 

echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.  

Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de 

vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediu rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de 

locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii. Asigurarea, pentru 

această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi 

profesională, a serviciilor de tutoriat precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării 
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integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate, constituie, împreună cu calitatea acestora, 

un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.  

Propaganda politică şi / sau orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise 

în cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Drepturile studentului cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor academice şi a celor 

sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.  

Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr. 

1/2011 şi Carta Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava :   

1) Dreptul la învăţământ de calitate.   

2) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii, a 

creditelor obţinute în acest fel,  

3) Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a 

Cartelor Universitare, 

4) Dreptul la protecţia datelor personale,   

5) Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic şi acces la toate 

materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii, 

6) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la 

programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi 

cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de 

evaluare şi examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenţilor. Studenţii înmatriculaţi la forma 

de învăţământ la distanţă au dreptul de a fi informaţi în cadrul primelor două întâlniri programate, 

7) Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” cu informaţii 

referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile 

puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a 

universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de 

acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate. 

”Ghidul studentului„ este realizat de către facultăţile din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava în colaborare cu organizaţiile studenţeşti legal constituite din USV, 

8) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor 

structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile,  

9) Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor 

didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat 

potrivit prevederilor art. 303 alin (2) din Legea nr. 1/2011. Rezultatele evaluărilor sunt informaţii 

publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de 

practică, programe de studiu şi cadre didactice, 

10) Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de 

către studenţi pe site-ul propriu, în condiţiile legislaţiei în vigoare;  

11) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale 

universităţii, în condiţiile legislaţiei în vigoare,  
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12) Drepturi de autor şi de proprietate industrială pentru rezultatele obţinute prin activităţile de 

cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a Cartei 

Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava şi a eventualelor contracte între părţi, 

13) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, 

psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de 

învăţământ superior, potrivit Cartei Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

14) Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi 

dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii. Modul de identificare, 

organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a 

calităţii programelor de studiu. 

15) Dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a 

obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu,  

16) Dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei Universitare „Ştefan cel Mare” şi a legislaţiei 

în vigoare, 

17) Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există 

această posibilitate în Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, în limita locurilor atribuite 

pentru acest tip de program de studii, 

18) Dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând 

cursuri, laboratoare şi seminarii, exceptând stagiile de practică,  

19) Dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea 

unui curs, cu respectarea programei şi dreptul de a cunoaşte baremul după care au fost evaluaţi, 

20) Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară 

sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în 

maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu 

limiteze atingerea standardelor examinării,   

21) Dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale 

universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre 

didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestator, în cazul în care studentul 

solicită acest lucru, 

22) Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de 

licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat, 

23) Dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării 

personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi 

mobilităţii pe piaţa muncii, 

24) Studenţii au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare conform Legii 1/2011, art. 123 

alin (7). În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri 

opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de către Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, 

25) Dreptul să folosească amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, 

bibliotecile, punctele informatice, spaţiile de cazare, sălile de gimnastică, bazele sportive şi 
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celelalte spaţii sau servicii puse la dispoziţia lor de către Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, gratuit sau contra unui tarif aprobat de Senatul Universitar. În cazul laboratoarelor, 

studenţii pot beneficia de acest drept doar sub supravegherea unui cadru didactic, sau personal 

autorizat. 

26) Dreptul să participe la activităţile ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi cultural-

sportive, 

27) Dreptul să facă parte din organizaţii studenţeşti, 

28) Dreptul să desfăşoare acţiuni extracurriculare care contribuie la dezvoltarea lor profesională şi/sau 

moral-civică şi să primească, în baza efortului depus, un număr de puncte, pe baza unor grile 

elaborate de facultăţi, ca anexe la regulamentele de ordine internă, 

29) Dreptul să beneficieze de alte drepturi şi libertăţi prevăzute în Carta Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava şi în alte reglementări interne, 

30) Dreptul de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul Universităţii ”Ştefan cel 

Mare” din Suceava în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor. 

 Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul 

universităţilor potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 şi Cartei Universităţii ”Ştefan cel Mare” din 

Suceava. 

 Studenţii participă la luarea deciziilor de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava în baza 

următoarelor drepturi:  

a) Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii nr. 
1/2011, 

b) Dreptul de a fi reprezentaţi în Senatul Universitar şi în Consiliul Facultăţii într-o proporţie de minim 
25%, în condiţiile legii şi a Cartei Universitare,   

c) Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava nu poate condiţiona statutul de student reprezentant 
în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare.  

d) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (Consiliu, 
Senat şi Consiliu de Administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de 
perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora, 

e) Dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv 
comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice,  

f) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin 
reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de 
desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011,   

g) Dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile 
care vor fi votate în structurile de conducere ale Universităţii din care aceştia fac parte, 

h) Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, 
indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 
din Legea nr. 1/2011, 

 Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor şi în Senatul Universităţi sunt aleşi prin 

votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la  nivelul facultăţii, respectiv universităţii. 
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Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de universitate pot delega reprezentanţi de drept în 

aceste structuri. Numărul reprezentanţilor delegaţi de organizaţii studenţeşti în aceste structuri se 

stabileşte în baza autonomiei universitare. 

 Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice structuri consultative, deliberative şi 

executive, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, se realizează în baza autonomiei 

universitare şi se stabileşte de către studenţi. 

 Alegerile studenţilor reprezentanţi sunt organizate conform metodologiei de alegere a 

studenţilor reprezentanţi din Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 Studenţii beneficiază de gratuitate pentru:   

a) Studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor disponibile şi a reglementărilor 
Legii nr. 1/2011 în cazul cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale uniunii europene, ai 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 
alin (4) din Legea nr. 1/2011, etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin (4) din Legea 
nr. 1/2011, precum şi în cazurile prevăzute la art. 205 alin (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011,  

b) Eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia şcolară / 
foaia matricolă, a diplomelor de licenţă,  master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, 
carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă), 

c) Accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi 
sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării, 
potrivit prevederilor art. 205 alin (4) din Legea nr. 1/2011,  

 În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava 

poate percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare. 

 Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife: 

a) Cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru 

transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin (2) din Legea nr. 1/2011,  

b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări 

culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 

 Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale:   

a) Asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin (1) din Legea nr. 1/2011,  

b) Cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii,  

c) Subvenţii pentru cazare, stabilite conform art. 205, alin (15) din Legea nr. 1/2011, 

d) Acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula 

activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu 

prevederile Cartei Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava, 

e) Dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către 

organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care 
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sesizează, potrivit legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, 

f) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de 

email ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste 

cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universităţii, 

g) Dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru 

concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi, 

 Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu 

precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universităţii ”Ştefan cel Mare” 

din Suceava. 

 Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe 

practicate de către Univeritatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava.  

 Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:  

a) Burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale 

universităţii şi pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă,  

b) Burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror cuantum 

minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 

raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte 

tipuri de burse.  

c) Burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţii precum şi alte tipuri 

de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror cuantum trebuie să 

acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare,  

d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de 

tipul celor prevăzute la art. 205 alin (10) din legea nr. 1/2011,  

 Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi în 

condiţiile art. 204 din Legea nr. 1/2011  

 Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în 

educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă pot beneficia, cu prioritate, de locuri în 

taberele studenţeşti în limita bugetului acordat în acest scop. 

 Studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr 

de credite conform art. 203 alin (9) din Legea nr. 1/2011  

Studenţii au următoarele obligaţii:   

a) Să îndeplinească toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor 
analitice ale disciplinelor, 

b) Să respecte carta, regulamentele şi deciziile universităţii,  

c) Să respecte standardele de calitate impuse de către universitate,   
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d) Să respecte drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea 

informaţiilor prezentate în lucrările elaborate, 

e) Să respecte prevederile codului etic al universităţii,  

f) Să elaboreze şi să susţină lucrări originale pentru evaluare la nivel de disciplină şi la absolvire, 

g) Să sesizeze autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul 
activităţilor conexe acestuia,  

h) Să participe la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor 
substanţe interzise., 

i) Să folosească un limbaj şi comportament adecvat mediului universitar, 

j) Să utilizeze în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile 
primite, 

k) Să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar, 

l) Să păstreze integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 
Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, 

m) Să suporte prin plată eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de 
către universitate, 

n) Să informeze autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea 
influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general, 

o) Să îşi îndeplinească angajamentele financiare impuse de Universitatea ”Ştefan cel Mare”, în 
condiţiile stabilite prin contractul de studiu, 

p) Să participe la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor. 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava încurajează activităţile cultural-educative şi 

sportive ale studenţilor şi organizaţiilor studenteşti. În acest scop, se pot organiza manifestări 

culturale, sportive, conferinţe profesionale şi ştiinţifice, acţiuni de educaţie sanitară, cenacluri etc. 

Responsabilitatea organizării şi desfăşurării activităţilor cultural-educative şi sportive revine 

iniţiatorilor.  
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4 PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN VIGOARE  

 

Specializarea SILVICULTURĂ 
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Specializarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – EPM 
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MASTERAT 
 

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR 
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL FORESTIER 
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Fișele disciplinelor sunt publicate pe pagina fiecărui program: 

 

Licenta, Silvicultură, IF: 

http://www.silvic.usv.ro/fise_discipline.php   

 

Licenta, EPM, IF 

http://www.silvic.usv.ro/fise_discipline_epm.php   

 

Silvicultură, ID: 

http://www.silvic.usv.ro/studiu_id_fise.php  

 

Masterat, MADF 

http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/madf_1.pdf  

http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/madf_2.pdf   

 

Masterat, CBME 

http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/cbme_1.pdf   

http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/cbme_2.pdf  

 

http://www.silvic.usv.ro/fise_discipline.php
http://www.silvic.usv.ro/fise_discipline_epm.php
http://www.silvic.usv.ro/studiu_id_fise.php
http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/madf_1.pdf
http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/madf_2.pdf
http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/cbme_1.pdf
http://www.silvic.usv.ro/planuri_inv/cbme_2.pdf
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5 LISTA CURSURILOR ELABORATE ŞI TIPĂRITE DE COLECTIVUL 

FACULTĂȚII 

 
 

Nr. 
crt. 

Autor 
Anul 

apariţiei 
Titlul Editura 

Nr. 
pag. 

1 Milescu Ioan 1990 Pădurile şi omenirea 
Ceres 
Bucureşti 

200 

2 Milescu Ioan 1993 
Meteorologie şi 
climatologie  

Universităţii 
Suceava 

155 

3 
Stănescu Victor, 
Lucău Dănilă Anca 

1993 
Genetica şi 
ameliorarea speciilor 
forestiere 

Universităţii 
Suceava 

114 

4 
Iacobescu Ovidiu, 
Horodnic Sergiu 

1993 
Îndrumar de practică 
topografică  

Universităţii 
Suceava 

70 

5 Buzdugan Ioan 1993 
Îndrumar pentru 
lucrări practice la 
pedologie  

Universităţii 
Suceava 

80 

6 Horeanu Climent 1993 Botanică forestieră 
Universităţii 
Suceava 

432 

7 Grudnicki Francisc 1994 
Construcţii forestiere – 
vol. II  

Universităţii 
Suceava 

333 

8 Milescu Ioan 1994 Ecologie forestieră  
Universităţii 
Suceava 

134 

9 Marocico Valerian 1994 Produse forestiere  
Universităţii 
Suceava 

152 

10 Cenuşă Radu 1996 
Meteorologie şi 
climatologie forestieră  

Universităţii 
Suceava 

148 

11 Grudnicki Francisc 1996 Corectarea torenţilor  
Universităţii 
Suceava 

322/ I 
259/II 

12 Iacobescu Ovidiu 1996 
Topografie – lucrări 
practice  

Universităţii 
Suceava 

271 

13 Horeanu Climent 1996 Dendrologie 
Universităţii 
Suceava 

441 

14 Cenuşă Radu 1996 
Probleme de ecologie 
forestieră 

Universităţii 
Suceava 

165 

15 
Giurgiu Victor; 
Decei I. 

1997 
Biometria arborilor din 
România – metode 
dendrometrice 

Snagov 
Bucureşti 

307 

16 Saviţchi Roman 1997 
Elemente de 
ergonomie forestieră  

Universităţii 
Suceava 

160 

17 Milescu Ioan 1997 
Istoria pădurilor – 
introducere în 
silvicultură  

Universităţii 
Suceava 

194 

18 
Roşu Constantin, 
Lucău Cosmin 

1997 Staţiuni forestiere 
Universităţii 
Suceava 

179 
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19 
Dănilă Lucău 
Ancuţa, Dănilă 
Lucău Cosmin 

1998 
Ameliorarea genetică a 
arborilor  

Universităţii 
Suceava 

187 

20 Măciucă Anca 1999 
Îndrumar pentru 
lucrări practice la 
ecologie  

Universităţii 
Suceava 

192 

21 Zarojanu Dan 2000 
Geotehnică pentru 
construcţii forestiere  

Universităţii 
Suceava 

136 

22 Drăgoi Marian 2000 Economie forestieră  
Economică 
Bucureşti 

288 

23 
Cenuşă Radu, 
Barbu Ion 

2001 
Regenerarea naturală 
a molidului  

Staţiunea 
experimentală 
de Cultura 
Molidului 
C-lung 
Moldovenesc 

238 

24 Zarojanu Dan 2001 Fiabilitatea căii ferate   Agir Bucureşti 100 

25 Fărtăiş Liviu 2002 
Genetică şi 
ameliorarea speciilor 
forestiere – laborator  

Universităţii 
Suceava 

66 

26 Milescu Ioan 2002 Economie forestieră  

Grup editorial 
Crai Nou, 
Muşatinii, 
Bucovina 
Viitoare Suceava 

292 

27 Nicolae Goicea 2002 
Valoarea cinegetică şi 
economică a cervidelor 
din nordul Moldovei  

Muşatinii 
Suceava 

249 

28 Roşu Constantin 2002 
Pedologie generală şi 
forestieră 

Universităţii 
Suceava 

340 

29 Bouriaud Laura 2002 
Drept forestier. 
Legislaţie silvică  

Universităţii 
Suceava 

150 

30 
Grudnicki 
Margareta 

2003 

Ciuperca 
Heterobasidion 
annosum în unele 
arborete din Suceava  

Universităţii 
Suceava 

172 

31 Buzdugan Ioan 2003 Pedologie 
Universităţii 
Suceava 

182 

32 Horodnic Sergiu 2003 
Bazele exploatării 
lemnului  

Universităţii 
Suceava 

294 

33 Măciucă Anca 2003 
Ecologie cu elemente 
de meteorologie şi 
climatologie 

Universităţii 
Suceava 

219/ I 
173/II 

34 Drăgoi Marian 2004 Amenajarea pădurilor 
Universităţii 
Suceava 

258 

35 Valentin Brudea 2004 
Entomologie 
forestieră  - lucrări 

Universităţii 
Suceava 

171/ I 
236/II 
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practice 

36 Zarojanu Dan 2004 
Mecanica 
pământurilor  

Agir  
Bucureşti 

234 

37 Horodnic Sergiu 2004 
Elemente de 
biostatistică forestieră 

Universităţii 
Suceava 

160 

38 Clinovschi Florin 2004 
Carpenul din bazinul 
hidrografic al râului 
Suceava  

Universităţii 
Suceava 

186 

39 Iacobescu Ovidiu 2004 Topografie - Geodezie 
Universităţii 
Suceava 

287 

40 
Gheorghe Durac, 
Bouriaud Laura 

2004 
Dreptul mediului – 
Răspunderea juridică 
pt. daune ecologice 

Junimea  
Iaşi 

391 

41 Lupăştean Daniela 2004 
Principalele specii de 
insecte forestiere 
dăunătoare 

Universităţii 
Suceava 

106 

42 Iacobescu Ovidiu 2004 
Fotogrammetrie şi 
teledetecţie 

Universităţii 
Suceava 

76 

43 Zarojanu Dan 2004 Instalaţii de transport 
Universităţii 
Suceava 

180 

44 
Barbu Ion, Barbu 
Cătălina 

2005 
Silver Fir (Abies alba 
mill.)  

Tehnică Silvică - 
Staţiunea 
experimentală 
de cultura 
molidului 
 C-lung 
Moldovenesc 

220 

45 Clinovschi Florin 2005 Dendrologie 
Universităţii 
Suceava 

299 

46 
Grudnicki 
Margareta 

2006 
Fiziologia plantelor 
lemnoase 

Universităţii 
Suceava 

257 

47 
Grudnicki 
Margareta 

2006 
Fitopatologie 
forestieră 

Universităţii 
Suceava 

288 

48 Măciucă Anca 2006 
Îndrumar teoretic şi 
practic de ecologie 
generală şi aplicată 

Universităţii 
Suceava 

298 

49 
Sub îndrumarea 
prof.univ.dr.ing. 
Milescu Ioan 

2006 Cartea silvicultorului 

Universităţii 
Suceava; 
"Petru Maior" 
Reghin 

972 

50 Fărtăiş Liviu 2007 

Conservarea şi 
utilizarea durabilă a 
resurselor genetice 
forestiere 

Universităţii 
Suceava 

182 

51 Zarojanu Dan 2007 Drumuri forestiere 
Universităţii 
Suceava 

257 
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52 Brudea Valentin 2007 

Combaterea biologică 
în managementul 
integrat al insectelor 
dăunătoare cu referire 
specială la 
ecosistemele silvice 

Universităţii 
Suceava 

240 

53 
Boş Nicolae, 
Iacobescu Ovidiu 

2007 Topografie modernă 
C.H. Beck 
Bucureşti 

552 

54 Fărtăiş Liviu 2008 
Ameliorarea genetică a 
speciilor forestiere 

Universităţii 
Suceava 

166 

55 Horodnic Sergiu 2008 
Aplicaţii statistice în 
Excel 

Universităţii 
Suceava 

134 

56 Drăgoi Marian 2008 
Economie şi 
management forestier 

Universităţii 
Suceava 

334 

57 
Zarojanu Horia, 
Vasile Boboc, 
Zarojanu Dan 

2008 Autostrăzi 

Societăţii 
Academice 
”Matei Teiu 
Botez”  
Iaşi 

306 

58 

Brudea Valentin, 
Rîşca Marian, 
Tomescu Cezar, 
Lupăştean Daniela, 
Fărtăiş Liviu 

2008 

Metaboliţi vegetali cu 
utilizare în 
managementul 
integrat al insectelor 

Universităţii 
Suceava 

316 

59 
Zarojanu Dan, 
Duduman Gabriel 

2009 
Dimensionarea 
structurilor de lemn - 
ghid practic 

Universităţii 
Suceava 

169 

60 Duduman Gabriel 2009 

Fundamentarea 
ecologică a calculului 
posibilităţii în pădurile 
tratate în codru 
grădinărit 

Universităţii 
Suceava 

300 

61 Zarojanu Dan 2010 Instalaţii de transport 
Universităţii 
Suceava 

248 

62 Zarojanu Dan 2010 
Geotehnică şi 
construcţii forestiere 

Universităţii 
Suceava 

171 

63 Bouriaud Laura 2011 
Introducere în studiul 
dreptului şi legislaţiei 
forestiere 

Universităţii 
Suceava 

130 

64 
Coord. Ioan 
Milescu 

2011 Almanahul pădurilor 
Petru Maior 
Reghin 

277 

65 Bouriaud Laura 2013 
Strategia firmei cu 
specific forestier 

Petru Maior, 
Reghin 

124 



Facultatea de Silvicultură - Ghidul studentului 

 

66 Horodnic Sergiu 2014 
Sisteme tehnologice 
forestiere cu impact 
ecologic redus 

Editura 
Universitatii 
Suceava 

174 

67 
Margareta 
Grudnicki si 
Nicoleta Ianovici 

2014 
Noțiuni teoretice si 
practice de fiziologie 
vegetala 

Editura Mirton 230 

68 
Coord. Ioan 
Milescu 

2014 Almanahul pădurilor 
Petru Maior 
Reghin 

352 

69 Palaghianu Ciprian 2015 
Analiza regenerarii 
padurii: perspective 
statistice si informatice 

Editura 
Universitatii 
Stefan cel Mare 
Suceava 

415 

70 

Iacobescu Ovidu, 
Barnoaiea Ionuț,  
Palaghianu, 
Ciprian, Corman 
Iulia 

2015 

Ghid de bune practici 
pentru inventarierea 
terenurilor degradate 
prin eroziune si 
alunecare 

Editura 
Universității 
Stefan cel Mare 
Suceava 

90 

71 
Nicolae Boș, Ovidiu 
Iacobescu, N.C. Boș 

2015 Topografie digitală 
Editura C.H. 
Beck 

340 

72 Gabriel Dănilă 2016 
Notiuni de 
salmonicultura 

Editura 
Universitatii 
Stefan cel Mare 
Suceava 

75 

73 Corneliu Pohonțu  2016 
Ecotoxicologia în 
practica de laborator 

Editura 
Performantica 
Iași 

230 

74 Anca Măciucă 2018 
Meteorologie si 
climatologie - lucrări 
practice 

Editura 
Universitatii 
Stefan cel Mare 
Suceava 

180 

75 Liviu Nichiforel 2019 
Management forestier: 
cu și fără guvern 

Editura 
Performantica 

164 
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6 PROCEDURILE DE EVALUARE  

 

Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unei specializări se încheie cu o 

evaluare finală. 

Evaluarea finală a studenţilor la fiecare activitate didactică se realizează: 

(a) la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ al specializării pe care studentul o 

urmează; 

(b) la disciplinele opţionale sau facultative cuprinse în planul de învăţământ al specializării, discipline 

pentru care studentul şi-a exprimat opţiunea în scris; 

(c) la disciplinele modulului psihopedagogic, dacă a optat pentru o astfel de pregătire. 

Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia 

necesară etc. sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în catedrele sau departamentele 

de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului în care se studiază disciplina. 

Ele se păstrează pe întreaga durată a anului universitar. Formele de evaluare finală sunt prevăzute în 

Planul de Învăţământ. 

 Nota finală la o disciplină se determină astfel: 

(a) cel puţin 40% din notă constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului, prin verificări 

succesive; 

(b) cel mult 60% din notă  constituie rezultatul  evaluării la  examen sau colocviu. 

La oricare dintre cele două componente, nota minimă de promovare este 5. 

Evaluarea de la sfârţitul semestrului sau a anului la o disciplină este condiţionată de îndeplinirea 

anumitor cerinţe (prezenţa la activitatea didactică, elaborarea unor lucrări pe parcurs, întocmirea unor 

portofolii didactice etc.), care trebuie anunţate studenţilor la începutul semestrului. Fiecare semestru 

se încheie printr-o sesiune de examene.  

În fiecare an universitar se organizează trei sesiuni de examene, câte o sesiune aferentă fiecărui 

semestru şi o sesiune de restanţe. Calendarul sesiunilor şi durata acestora este stabilită anual de 

Senatul Universităţii. 

Examenele şi colocviile se susţin cu titularul care a predat disciplina respectivă şi cu cadrul 

didactic asistent care a susţinut seminariile, laboratoarele sau lucrările practice sau, în cazuri speciale, 

cu un alt cadru didactic desemnat de decanat.  

Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota 

minimă de promovare fiind 5. Disciplinele facultative şi activităţile practice sunt evaluate prin 

note/calificative. Cataloagele cu note sunt semnate de către titularii disciplinelor şi cadrul didactic care 

a asistat la examen sau colocviu. La disciplinele facultative, trecerea notei/calificativului în catalog se 

face în funcţie de opţiunea studenţilor. Rezultatele la aceste discipline nu se iau în considerare la 

calculul mediei anuale. Cataloagele se depun la secretariatul facultăţii cel mai târziu în ziua următoare 

finalizării examenului.  

Perioada de desfăşurare a sesiunilor de examene este stabilită anual, de Senatul universităţii 

prin aprobarea structurii anului universitar. Datele examenelor, formele de desfăşurare a acestora, 

locul de examinare, comisiile de examen sunt de competenţa facultăţilor.  
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Un student poate beneficia, la cerere, într-un an universitar, de cel mult 2 măriri de notă, dacă 

este integralist la sfârşitul fiecărei sesiuni de examene, în sesiunea a III-a. În urma examinării pentru 

mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară.  

Dacă studentul consideră că a fost apreciat incorect, el poate adresa o cerere decanului 

facultăţii, în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatelor, prin care să solicite recorectarea 

lucrării de către o nouă comisie. Decanul facultăţii poate aproba o astfel de cerere, comisia nou 

constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. La probele orale şi practice nu se admit 

contestaţii. 

Studentul care a luat minim nota 5 (cinci) sau calificativul "admis" la o disciplină cuprinsă în 

planul de învăţământ, a acumulat, în mod necesar şi creditele alocate disciplinei respective. 

Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului 

necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării unei discipline din planul de 

învăţământ. El este echivalat cu 28 – 30 ore fizice. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin 

înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student la examen sau colocviu. 

Numărul de credite pentru un semestru la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava este de 30.  

Studenţii au obligaţia să respecte programarea sesiunii de examene. La toate formele de 

evaluare, studenţii au obligaţia de a se legitima cu carnetul de student şi de a-l  prezenta titularului de 

disciplină, în vederea consemnării notei.  

În cazuri bine justificate, studenţii pot solicita decanatului modificarea programării unor 

examene în aceeaşi sesiune. 

Consiliul facultăţii poate decide organizarea unei sesiuni speciale de examene, pentru studenţii 

aflaţi pe durata sesiunilor de examene în una din următoarele situaţii excepţionale: 

- mobilitate ERASMUS 

- graviditate 

- handicap temporar 

- spitalizare 

- evenimente deosebite în familie, 

- alte situaţii reglementate de legislaţia în vigoare. 

De sesiune specială beneficiază şi studenţii componenţi ai loturilor sportive naţionale. 

 

La începutul fiecărui an universitar, cu excepţia anului I, locurile finanţate de la bugetul de stat 

sunt redistribuite în anul respectiv de studiu în ordinea descrescătoare a mediei ponderate obţinute la 

finele anului universitar precedent. 

 

Studentul care încearcă să promoveze prin fraudă dovedită, pierde dreptul de a mai fi evaluat la 

disciplina respectivă în anul universitar curent. 
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7 CONDIȚII DE PROMOVABILITATE  

 

Condiții de promovabilitate sunt definite prin HS nr. 96 din 07.10.2021 cu privire la numărul minim de 

credite necesar pentru promovarea într-un an superior 

Promovarea anului se face în funcţie de numărul de credite acumulate după cum urmează: 

 

Condiții promovare an superior 

 
 

FS 

 
An II 

Silvicultură – 50 de credite obținute în anul I 
EPM - 50 de credite obținute  în anul I 
 

 
 
An III 

Silvicultură - 50 de credite obţinute în anul II şi 60 de credite 
în anul I 
 
EPM - maxim o disciplină în regim de credit restant aferentă 
semestrului I și una aferentă semestrului II, din anul II și 60 
de credite din anul I 
 

 
An IV 

Silvicultură - maxim o disciplină în regim de credit restant 
aferentă semestrului I și una aferentă semestrului II, din anul 
III și toate creditele din anii I și II 
 

 

MASTERAT 

 
FS 

 
An II 

50 de credite obținute 
 în anul I și maxim o disciplină în  
regim de credit restant aferentă semestrului I și una aferentă  
semestrului II 
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8 CONTRACTARE CREDITE 

 

 STUDENŢII CARE AU EXAMENE NEPROMOVATE DIN ANUL UNIVERSITAR 2021–

2022 TREBUIE SĂ CONTRACTEZE DISCIPLINELE LA ÎNCEPUTUL ANULUI UNIVERSITAR, 

PENTRU A PUTEA SUSȚINE EXAMENELE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022 - 2023. 

 Contractarea disciplinelor nepromovate din anul anterior se face prin semnarea de 

studenți a unui act adițional la contractul de studii. Actul adițional prevede ce discipline 

nepromovate se contractează în anul universitar în curs, numărul de credite aferent, 

modalitatea de echivalare a notelor pentru activitățile didactice parțial promovate, 

modalitatea de refacere a activităților prevăzute în fișa disciplinei, semnătura studentului în 

dreptul disciplinei contractate în anul universitar în curs.  

Actul adițional se încheie până pe 15 octombrie 2022.  

Plata taxelor aferente disciplinelor contractate se va face până pe 30 octombrie 

2022.  

 

În cazul în care aceste termene nu sunt respectate, studentul nu va mai putea 

susţine examenele cu credite din anul anterior şi va fi declarat repetent. 

 Studenţii care contractează disciplinele nepromovate din anii anteriori au aceleași 

drepturi şi obligaţii ca studenții alături de care refac activitățile didactice nepromovate.  

 Plata taxei aferente examenelor nepromovate din anul anterior se face doar on-line 

pe platforma usv.ro: https://www.taxeusv.ro/index.php/product-category/taxe-diverse. 

După achitarea taxei, studentul trebuie să trimită la serviciul secretariat dovada de plată a 

acesteia (silvic@usm.ro). 

Valoarea unui credit, în anul universitar 2022 – 2023, este: 

Silvicultură, zi – 89 lei 

Silvicultură, ID – 95 lei 

Ecologie și protecția mediului – 88 lei 

Master – 93 lei 

 

https://www.taxeusv.ro/index.php/product-category/taxe-diverse
mailto:silvic@usm.ro
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9 CRITERII GENERALE ŞI SPECIFICE DE ACODARE A BURSELOR 

 
Condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă în cadru Facultăţii de 

Silvicultură sunt prezentate în continuare. 

 

Bursa de performanţă se acordă în urma unui concurs în care candidaţii sunt ierarhizaţi pe baza unei 

grile de punctaj. (Anexa 1 la Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin 

material – R53), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.  

 

Bursa de performanţă se acordă, la cerere, studenţilor integralişti de la studii universitare de 

licenţă şi master care la sfârşitul anului universitar/semestrului I au realizat cumulativ următoarele 

cerinţe: 

▌ au obţinut  în anul precedent de studiu /semestrului I cel puţin media 9,50 pentru studii de 

licență, respectiv media 10 pentru studii de master şi 

▌ s-au distins prin performanţe tehnico – ştiinţifice deosebite (punctaj obţinut la cel puţin unul 

dintre criteriile din Anexa 1 la R53 şi/sau 

▌ au o participare activă la viaţa comunităţii academice conform criteriilor specifice din tabelul 1. 

 
Grilă punctaj pentru aprecierea activității în vederea acordării  

bursei de performanță la nivelul Facultății de Silvicultură  - criterii specifice 
Tabelul 1. 

Nr.crt. Criterii/Activități Punctaj 

1. Participare la contracte de cercetare avizate de CF 40 

 

▌ nu au sancţiuni conform Regulamentului cadru privind activitatea profesională a studenţilor (R05). 

 

Cererile studenților, însoțite de documentele doveditoare pentru aprecierea activităţii științifice 

din ultimele 12 luni conform R 53, se vor depune la secretariatul facultăţii, în termenul stabilit de 

conducerea facultății. 

Bursele de performanță se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea, în baza rezultatelor 

obţinute după sesiunea de restanţe din iarnă. 
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Bursa de merit se acordă în concordanță cu Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor 

forme de sprijin material – R53. 

Bursa de merit se acordă studenţilor integralişti, de la ciclul de studii de licenţă, după atribuirea 

burselor de performanţă, în ordinea descrescătoare a mediei generale ponderate obţinute în anul 

universitar anterior/semestrul I, de la media maximă 10 până la media minimă (mai mare sau egală cu 

8,00) şi este stabilită semestrial de CABF în funcţie de fondul alocat și de plafonul stabilit la nivel de 

universitate. Pentru studii de master bursa de merit se acordă studenţilor care au media ponderată 10 

în anul universitar anterior/semestrul I. 

Pentru primul an de studiu, semestrul I, criteriul de atribuire a bursei de merit este media 

obţinută la concursul de admitere, media minimă fiind mai mare sau egală cu 9,00 la nivel de licenţă și 

10 la nivel de masterat. 

Astfel, în funcție de numărul de studenți cu media anului universitar anterior/semestrul I mai 

mare sau egală cu 8,00, respectiv 9,00 pentru anul I (în semestrul I) și de fondul total de burse alocat,  

media limită inferioară pentru acordarea bursei de merit poate fi mai mare de 8,00, până la 

consumarea întregului fond de burse. 

Bursa de merit se diferenţiază în raport cu media obţinută, astfel: 

1. 9,50 –  10   – bursa de merit 1 

2. 9,00 – 9,49 – bursa de merit 2 

3. 8,50 – 8,99 – bursa de merit 3 

4. 8,00 – 8,49 – bursa de merit 4 

CABF va stabili media limită până la care se acordă bursa de merit, iar aceasta se va supune avizării în 

CF. 

În cazul mediilor egale, criteriile de departajare sunt: 1. media ponderată a anului precedent; 2. 

notele obținute la materia cu cele mai multe credite sau media acestora în cazul în care nr. de credite 

este același la mai multe discipline; 3. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare 

următoarea/următoarele discipline cotate cu cele mai multe credite. 

Bursele de merit se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea, în funcţie de rezultatele obţinute 

după sesiunea de restanţe din iarnă, în conformitate cu criteriile generale de acordare a burselor de 

merit menţionate anterior. CABF va stabili la începutul semestrului al II-lea media până la care se 

acordă bursa de merit, în funcţie de fondul alocat. Cuantumul fiecărei categorii de bursă de merit va fi 

revizuit la începutul semestrului al II-lea. 
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Bursa socială / socială ocazionala se acordă, la cerere, în limita fondurilor alocate și în conformitate cu  

plafoanele stabilite la nivel de universitate, minim 30% și maximum 39% din fondul total alocat, 

studenţilor promovați la începutul noului an universitar/semestrul II, în conformitate cu Regulamentul 

cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material – R53. 

 Pentru semestrul I se consideră studenți promovați, studenții care au acumulat numărul 

minim de credite prevăzut în cadrul fiecărui program de studiu pentru promovarea în anul următor, 

respectiv pentru Facultatea de Silvicultură, 50 de credite pentru anul precedent şi toate creditele 

anilor anteriori celui precedent. 

 Bursele sociale se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea, în baza rezultatelor obținute 

după sesiunea de restanțe din iarnă și a documentelor doveditoare. Condițiile regulamentului USV sunt 

ca studenții să acumuleze minim 50% (rotunjit la întregul inferior) din numărul minim de credite 

prevăzut în cadrul fiecărui program de studiu pentru promovare în anul următor pe durata semestrului 

I (25 de credite pentru Facultatea de Silvicultura). 

 Bursa specială pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat la nivelul 

facultăţii se acordă studenţilor care au o participare activă la viaţa comunităţii academice conform 

criteriilor specifice din tabelul 2. 

Tabelul 2 

Nr.crt. Criterii/Activități Punctaj 

1. 
Participare la acțiuni în folosul facultății (promovare 
imagine FS / organizare manifestări ale FS / voluntariat 
ERASMUS, amenajare spații FS etc.) 

30/20/10 
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10 CUANTUMUL TAXELOR 

 

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 sunt: 

domeniul SILVICULTURĂ:  

- 3500 lei/an ingineri zi specializarea "Silvicultură" 

- 4200 lei/an ingineri ID specializarea "Silvicultură" 

- 3900 lei/an masterat  

domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI: 

 - 3300 lei/an specializarea "Ecologia si protectia mediului" 

 

Taxa de școlarizare se poate achita doar online, pe site-ul USV la adresa 

https://www.taxeusv.ro/produs/taxa-scolara-2022-2023-in-transe/  

 

TERMENELE DE PLATĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023 

- 15 OCTOMBRIE 2022    1300 lei 

- 20 IANUARIE 2023      1300 lei 

- 31 MARTIE 2023      diferența de taxă 

     

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI TERMENELE DE PLATĂ. 

 

În Contractul de studii este specificat: 

Studentul va respecta numărul de tranşe şi datele limită aferente fiecărui an universitar pe 

durata studiilor sale, fiind obligaţia sa de a se informa cu privire la acestea de pe site-ul 

universităţii sau  de la avizierul facultăţii. 

Neplata tranșei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage exmatricularea 

studentului prin ordin al rectorului universităţii, începând cu data menționată  în ordinul de 

exmatriculare. Pentru perioada scursă de la începerea anului universitar și până la data 

exmatriculării, studentul are obligația de a plăti taxa datorată pentru perioada cât a fost 

student şi eventualele penalităţi.   

 

https://www.taxeusv.ro/produs/taxa-scolara-2022-2023-in-transe/
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11 SERVICIILE PUSE LA DISPOZIŢIE DE UNIVERSITATE 

 

Universitatea pune la dispoziţia studenţilor o gamă variată de servicii, majoritatea fiind 

accesibile în interiorul campusului. Studenţii pot servi masa la restaurantul din interiorul campusului, la 

preţuri avantajoase şi în condiţii de igienă şi la parametri calitativi superiori.  

Campusul 1 al USV pune la dispoziţia celor 11 mii de studenţi 18 corpuri de clădiri cu o 

suprafaţă utilă totală de aproximativ 56.000 m2. Universitatea dispune de bibliotecă proprie dotată cu 

6 săli de lectură, 429 de locuri şi un fond de carte de peste 300 mii de volume, publicaţii periodice sau 

seriale, micro format, hărţi, documente, materiale audio, video şi alte categorii de documente, 62 de 

schimburi interne (cu alte biblioteci, institute de cercetare, muzee, academii) şi 37 de schimburi 

externe (cu parteneri din Franţa, Germania, Austria, USA, Marea Britanie, Italia, Ucraina, etc.).  

 Universitatea are o tipografie care asigură multiplicarea îndrumarelor de laborator, a 

cursurilor şi a altor materiale didactice necesare procesului de învăţământ superior, precum şi o 

editură proprie. Dotarea tehnică a tipografiei corespunde cerinţelor de editare a unor lucrări de 

calitate în tiraj suficient. 

Orientarea în campus şi în spaţiile destinate activităţilor didactice este uşoară, datorită unui 

sistem coerent şi modern de semnalizare: indicatoare, totemuri, hărţi, tururi virtuale, accesibile pe 

Internet, de pe site-ul Universităţii.  

În capus există un cabinet medical, pentru controalele de rutină şi o serie de facilităţi recreative 

ce sunt la dispoziţia studenţilor pentru petrecerea timpului liber. Printre facilităţile pe care USV le 

oferă studenţilor, pot fi amintite: Complexul de nataţie şi kinetoterapie, care cuprinde bazin de 

înot, săli de pregătire fizică, cabinete de kinetoterapie; restaurantul universitar ce asigură masa 

pentru 1200-1400 persoane pe zi; Auditorium-ul Joseph Schmidt, care dispune de 240 de locuri şi 

este destinat manifestărilor culturale; teren de sport cu pistă de alergare în suprafaţă de 2.400 m2, 

acoperit cu balon presostatic; Cabana Şipoţel, care se întinde pe o suprafaţă desfăşurată de 928 m2 şi 

are destinaţie multiplă: camere de cazare, sală de cursuri de 30 locuri, birouri, bucătărie, sală de mese, 

spălătorie; baza didacticǎ Gălăneşti – pentru practica de specialitate; Centrul Teritorial de Învăţământ 

din Vatra Dornei ce oferă spaţii de cazare şi învăţământ; Aulă, club studenţesc, precum şi un 

observator astronomic.  

Cazarea studenţilor şi a cadrelor didactice se face în cămine care beneficiază de o capacitate de 

1050 de locuri distribuite în 4 cămine studenţeşti. În fiecare cămin sunt amenajate oficii pentru 

prepararea hranei şi pentru spălat/călcat rufe; căminele beneficiază de internet şi cablu TV. 
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12 BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂŢII ŞI A FACULTĂŢII 

 

Activitatea didactică din cadrul Facultăţii de Silvicultură se desfăşoară în imobilele aflate în 

proprietatea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. În procesul de educativ şi de evaluare, 

facultatea utilizează baza materială a universităţii, respectiv: amfiteatre, săli de curs, laboratoare, 

diferite dotări (instalaţii, aparatură), colecţii, precum şi bazele didactice şi de practică ale facultăţii (cele 

2 fonduri de vânătoare).  

 Baza materială corespunde standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de 

calitate. Spaţiile de învăţământ asigurate facultăţii sunt corelate cu cifrele de şcolarizare şi cu 

activităţile prevăzute în planurile de învăţământ. Pentru stabilirea necesarului de săli s-a folosit ca 

document de referinţă Planul de învăţământ previzionat. Necesarul sălilor s-a stabilit în funcţie de 

modul de desfăşurare a cursurilor, de cifra de şcolarizare şi de formaţiile de studenţi estimate pentru 

cei doi ani de studii. 

Capacitatea spaţiilor de învăţământ pentru programele de studii universitare este 

corespunzătoare cerinţelor legale, conform numărului prevăzut pentru formaţiile de studiu (serii, 

grupe, subgrupe). Facultatea de Silvicultură dispune de 2 amfiteatre cu o capacitate de peste 90 locuri 

fiecare. Desfăşurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de informatică din planurile de învăţământ se 

desfăşoară în sălile D010 şi E106 (reţele performante cu 20, respectiv 15 calculatoare). În aceleaşi săli 

se desfăşoară şi activităţi practice pentru disciplinele care necesită utilizarea programelor specifice de 

calcul sau proiectare. În fiecare zi reţeaua este la dispoziţia studenţilor oferind posibilitatea 

documentării pe Internet, a redactării proiectelor sau a accesării cursurilor on-line, precum şi a 

platformei e-Learning. Toate calculatoarele sunt echipate cu software specializat. 

 Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagină personală de web 

pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii). Sălile de curs/seminar 

dispun de echipamente şi tehnică pentru învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea 

cadrelor didactice şi receptivitatea fiecărui student. Acestea corespund stadiului actual de dezvoltare a 

cunoaşterii ştiinţifice şi sunt comparabile cu cea din universităţile dezvoltate din Europa şi cu bunele 

practici internaţionale (table marker, videoproiector, flipchart, calculatoare, imprimante 

multifuncţionale, sisteme de supraveghere video online, wireless, sisteme de sonorizare etc.). 

Facultatea dispune şi de 6 colecţii didactico-ştiinţifice (pedologice, botanice, dendrologice, cinegetice, 

seminologice, entomologice).  

 Facultatea dispune de un centru de copiere şi imprimare (echipat cu copiator, plotter A0 şi 

imprimantă color performante) aflat la dispoziţia cadrelor didactice şi studenţilor. 

 Un rol important în sprijinirea procesului de învăţământ şi a activităţii de cercetare în cadrul 

Facultăţii de Silvicultură revine bibliotecii universităţii. Studenţii pot utiliza cele cinci săli de lectură care 

funcţionează în prezent, capacitatea per total fiind de 220 locuri. 

 Pe lângă biblioteca facultăţii, studenţii au la dispoziţie spaţiile bibliotecii universitare, 

înzestrate corespunzător cu material documentar şi dotate cu săli de lectură recent modernizate şi 

conectate la internet. Cărţile, manualele şi lucrările ştiinţifice din ţară şi din străinătate existente în 
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bibliotecă (literatură de strictă specialitate în peste 2400 volume, inclusiv cele publicate de cadrele 

didactice ale facultăţii în edituri recunoscute din ţară şi străinătate în ultimii 10 ani) asigură, prin 

numărul de volume, toate solicitările studenţilor, biblioteca având un program de completare a 

fondului de carte şi un buget anual de achiziţii corespunzător.  

 Dotarea cu fond de carte a bibliotecii este o preocupare ce se reflectă în evoluţia numărului 

crescător de achiziţii, astfel încât a ajuns în prezent la un fond total de carte şi publicaţii periodice de 

peste 273.000  volume. Biblioteca dispune de un fond suficient de abonamente la publicaţii şi 

periodice, corespunzător misiunii asumate şi programelor analitice ale disciplinelor din domeniul 

Silvicultură, cu obiectiv pe termen lung de extindere a abonamentelor de specialitate. Informaţii 

referitoare la structura bibliotecii, sălile de lectură, orar, fondul de carte şi abonamente etc. pot fi 

accesate pe www.biblioteca.usv.ro. De asemenea, universitatea asigură cadrelor didactice şi 

studenţilor acces online la baze de date renumite în domeniu la care universitatea este abonată: 

Thomson ISI şi Science Direct, Scopus, Springerlink, Ebscohost - Academic Search Premier şi Oxford 

Journals Online Collection.  

 Căminele universităţii dispun de 978 de locuri, astfel: căminul studenţesc nr. 1 (284 locuri), 

căminul studenţesc nr. 2 (180 locuri), căminul studenţesc nr. 3 (274 locuri), căminul studenţesc nr. 4 

(240 locuri). Cantina din complexul universitar a fost modernizată conform standardelor europene 

(HACCP), având o  suprafaţă de  808 m2 şi o capacitate pe schimb de 200 locuri.  

 Activităţile sportive ale studenţilor Facultăţii de Silvicultură se desfăşoară în sala de sport 

acoperită, în suprafaţă de 648 m2, precum şi pe terenul de sport în aer liber, dotat cu gazon artificial şi 

instalaţie nocturnă, acoperit în sezonul rece de un balon cu aer cald. Campusul universităţii oferă spaţii 

pentru desfăşurarea unor activităţi culturale în Grădina Englezească şi Auditoriumul Joseph Schmidt, ce 

poartă numele unui celebru tenor bucovinean de la începutul secolului XX.   

Din anul 2005 s-a înfiinţat Clubul Sportiv Universitatea din Suceava, la care studenţii pot 

practica următoarele sporturi: fotbal-tenis, tenis, tenis de masă, badminton, handbal, volei, şah, rugby 

şi gimnastică.  

Facultatea de Silvicultură are în gestiune trei fonduri cinegetice, două situate în zona de câmpie 

– deal şi unul în zona de munte. Studenţii Facultăţii de Silvicultură pot participa la acţiunile specifice ce 

au caracter vânătoresc, voluntar în anii de studii I-III şi obligatoriu în anul IV. Personalul facultăţii este 

dotat cu 8 arme de vânătoare şi 4 arme de pază. 

Cabana Şipoţel este amplasată în zona localităţii Râşca, din sudul judeţului Suceava şi dispune 

de 38 locuri de cazare în 16 camere, dotate cu grupuri sanitare proprii. Cabana este prevăzută cu toate 

dotările şi facilităţile echivalente unui hotel de trei stele. În mare parte din timp, cabana este utilizată 

pentru practicile studenţilor şi pentru activităţi de cercetare. 

http://www.biblioteca.usv.ro/
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13 ASOCIAŢIILE STUDENŢEŞTI LEGAL CONSTITUITE 

 

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava – ASUS  

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava are ca scop redeşteptarea şi menţinerea vieţii 

studenţeşti prin organizarea de acţiuni cu caracter: cultural (susţinerea Cenaclului Studenţesc "Ştefan 

cel Mare"; editarea de viste si ziare studenţeşti), social (apărarea drepturilor studenţilor), eucaţional şi 

de învăţământ (organizarea de seminarii, dezbateri, inferinţe ştiinţifice,etc.), sportiv, turistic si loisir 

(festivaluri, excursii, incursuri, etc.).  

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS) este o organizaţie studenţeasca, 

neguvernamentală, apolitică, cu scop nonprofit, înfiinţată în baza hotărârii definitive din martie 2001; 

ASUS desfăşoară activităţi în următoarele domenii: cultural, social, educativ, sportiv şi turistic.  

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava are în prezent circa 50 membri activi care împreună 

formează o echipă ce desfăşoară diferite tivităţi în cadrul asociaţiei. 

Clubul Eco-Silvic (Asociația Eco-Bucovina) 

Asociația Eco Bucovina este o organizație neguvernamentală având ca interes protecția 

mediului, activând la început sub denumirea „Clubul Eco-Silvic Suceava” (C.E.S.S.) și obținând 

personalitate juridică în anul 2014 sub denumirea actuală. 

Povestea Clubului Eco-Silvic Suceava (C.E.S.S.) a pornit de la inițiativă unui grup de tineri din 

cadrul Facultății de Silvicultură Suceava, entuziaști să deruleze acțiuni prin care să contribuie la 

păstrarea valorilor naturale. Acesta a fost înfiintat la data de 10 decembrie 2012, scopul principal fiind  

de a promova și de a susține ideile și acțiunile pentru un mediu înconjurător curat și sănătos.  

Asociaţia Eco Bucovina are ca scop promovarea celor mai bune politici publice legate de 

protecţia mediului şi își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a României şi la implicarea 

societăţii civile în acest proces.  

Obiectivele principale urmărite:  

1. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a factorilor de decizie privind 

protecția mediului 

2. Creşterea gradului de participare a publicului la acţiuni de reducere şi prevenire a 

impactului asupra mediului 

3. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei privind mediul şi dezvoltarea durabilă 

4. Creşterea implicării societăţii civile în dezvoltarea politicilor publice pentru reducerea 

impactului activităţilor umane asupra mediului 

5. Sporirea reprezentării și reprezentativității ONG-urilor de mediu din România la nivel 

național și internațional 

6. Îmbunătăţirea cadrului instituțional de desfășurare a activității ONG-urilor de mediu din 

România 

7. Responsabilizarea factorilor decizionali 
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Clubul Antreprenorial Studenţesc CASt 

Scopul acestei organizaţii este acela de a-i învăţa pe studenţi cum să intre în mediul de afaceri, 

prin crearea unui grup de antreprenori, cu o viziune modernă în afaceri, folosind metode moderne de 

management. Acest club promovează programe de pregătire de specialitate, precum contabilitatea, 

fiscalitatea şi gestionarea afacerilor.  

Scopul acestei asociaţii este crearea unei comunităţi de antreprenori cu o viziune modernă 

asupra afacerilor, folosind metode profesioniste de management, metode adaptate a realităţile 

conjuncturale ale României de azi si de mâine. Activităţile desfăşurate de CASt sunt următoarele:  

• Training-uri periodice structurate pe principalele probleme ale dezvoltării antreprenoriale si 

start-up-lui în afacen; 

• Tutoriale coordonate de invitaţi pe domenii de interes (management, contabilitate pentru 

întreprinzători, fiscalitate); 

• Transmiterea experienţei de investigare ştiinţifică de la cercetători cu experienţă la membrii 

echipei; 

• Formarea de specialişti apţi să administreze şi gestioneze o afacere; 

• Schimburi de experienţă; 

• Iniţierea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu întrepnnzătorii din regiune interesaţi în 

derularea activităţii clubului  

• Trimiterea unui buletin informativ în format electronic tuturor membrilor şi clienţilor clubului 

Asociaţia naţionala a studenţilor în ştiinţe administrative- ANSSA 

Scopul acestei asociaţii este formerea de competenţe în gestionarea sectorului public Misiunea 

asociaţiei este aceea de a sprijini capacitatea de acţiune a structurilor administraţiei publice. ANSSA 

deschide o cale destinată studenţilor în ştiinţe administrative, fumizându-le acestora o nouă abordare, 

un nou mod de considerare a sferei executive, încercând să le ofere oportunităţi de afirmare în 

activitatea specifică sectorului public. 

Această organizaţie profesională oferă oprtunităţi de a forma echipe şi de a gestiona proiecte, 

de a învăţa şi acumula proceduri şi tehnici concrete de lucru, utilizate  în instituţiile  statului român. 

ANSSA SUCEAVA are in prezent un procent de 10% totalul numărului de membri (800) din 

majoritatea universităţilor cu specializări în administraţia şi managementul public, din ţară. La nivel 

teritorial, ANSSA este organizată în filiale cu personalitate juridică şi birouri de coordonare locală.  

Liga studenţilor şi elevilor români din Basarabia şi Bucovina - LSERBB 

Liga Studenţilor şi Elevilor Români din Basarabia şi Bucuvona este o organizaţie non-profit, 

creată şi susţinută de tinerii basarabeni şi ucrainieni veniţi la studii în România. Liga îşi propune să 

promoveze drepturile civice, să încurajeze activităţile culturale şi să faciliteze programele de cooperare 

cu societatea civilă. 
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Liga studenţilor din Universitatea Ştefan cel Mare" din Suceava - LSUS 

Această orgaizaţie democratică a studenţilor suceveni funcţionează în baza unei hotărâri emise 

în 1990, odată cu înfiinţarea universităţii. Organizaţia este reprezentată în toate structurile decizionale 

şi are drept scop, ca orice asociaţie studenţească, încurajarea activităţii culturale, promovarea spiritului 

civic şi promovarea drepturilor studenţilor.  

FESTUS – Federaţia Studenţilor din Suceava 

Această federaţie este compusă din majoritatea asociaţiilor studenţeşti ce funcţionează în 

campusul universitare sucevean, din care, în acest ghid, au fost prezentate cele mai vizibile. Ca orice 

structură fedrativă, FESTUS promovează coopearea între diversele asociaţii şi urmăreşte o mai bună 

sincronizare şi corelare a activităţilor şi programelor derulate de fiecare asociaţie în parte.  
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14 MOBILITĂŢI ERASMUS+ 

 

Pe parcursul şcolarizării, studenţii pot urma, pentru perioade limitate şi la anumite discipline, pe 

care şi le aleg de comun acord cu universitatea-gazdă, cursurile altor facultăţi europene, în măsura în 

care acestea sunt compatibile cu programul de studiu urmat în România. Aceste situaţii se numesc 

mobilităţi, iar sistemul de credite transferabile, prezentat în Capitolul 6 (destinat prezentării 

procedurilor de evaluare) asigură echivalarea notelor primite în străinatate, astfel încât, pe ansamblu, 

sistemul de evaluare să nu fie discriminatoriu, nici faţă de cei ce nu utilizează aceste facilităţi, nici faţă 

de cei ce le utilizează.  

În prezent, în învăţământul superior european funcţiează sistemul de mobilităţi ERASMUS+ 

(EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students). Acest program a fost 

creat în 1987 de Uniunea Europeană ca parte componentă a Programului European de Învăţare 

Continuă (Lifelong Learning Programme). Desiderius Erasmus a fost un filosof olandez ce s-a opus 

dogmatismului religios, a predat la mai multe universităţi europene, iar în final şi-a donat întreaga 

avere Universităţii din Basel, Elveţia; în semn de omagiu adus acestui erudit, a fost ales şi acronimul 

programului. 

 

Informaţii suplimentare la Serviciul de Relatii Internationale si Afaceri Europene 

(corp E, cam. 013) şi la adresa:          

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus/ 

Coordonatorul ERASMUS+ la nivel de facultate este Conferențiar dr.ing. Liviu NICHIFOREL 

Adresa: Suceava, Universităţii 13, corp E, cam. 107 
  e-mail: liviu.nichiforel@usm.ro 
  tel: +40 230 216 147 int. 518 
  fax: + 40 230 521 664 

 

http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus/
http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus/
mailto:nichiforel@usm.ro
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LISTA MOBILITĂŢILOR  ERASMUS  - STUDENŢI  

disponibile pentru anul universitar 2020 – 2021 
 

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ 

Nr. 
Crt 

Universitatea gazdă  Ţara 
gazdă 

Tipul 
stagiu 

lui 

Nr. Locuri x 
Nr. Luni  

Domeniul de 
studiu 

Nivelul 
de studii 

Competenţe 
lingvistice 
cerute de 

univ. Gazdă 

Termen trimitere 
aplicaţie 

1 Universita degli Studi di Padova 
– I PADOVA01 
Contact: -  Liviu NICHIFOREL 
 

 
Italia  

 
Studiu 

 
plasament 

 
2 stud x 5 luni 

 
2 stud x 3 luni 

082 – Forestry 
 
 

0712 – 
Environmental 

protection 
technology 

sau 
082 - Forestry 

 
  Master, 
Doctorat 

 
Licenţă,  
Master,   
Doctorat 

A2 – Italiană și 
B1 – Engleză  
(pt. cursurile 

in EN) 

-15 iunie – sem.1 
-15 noiembrie – sem.2 

2 Duzce University –  
TR DUZCE01 
Contact-  Liviu NICHIFOREL 

Turcia studiu 2 stud x 5 luni 082 – Forestry  Licenţă,  
Master,   
Doctorat 

B1 – Engleză -01 mai – sem.1 
-01 noiembrie – sem.2 

3 Universidade Politecnica de 
Valencia (Escuela Tecnica 
Superior de ingineria 
Agronomica y del medio 
Natural (ETSIAMN) –  
E VALENCI02 
Contact: -  Liviu NICHIFOREL 

Spania studiu 2 stud x 9 luni 082 – Forestry Licenţă,  
Master, 
Doctorat 

B1 – Spaniolă 
și 

B2 – Engleză 
(pt. cursurile 

in EN) 

-01 iunie – sem.1 
-31 octombrie – sem.2 

4 Agricultural University of 
Athens – G ATHINE03 
Contact: -  Liviu NICHIFOREL 

 
Grecia 

 
Studiu 

 

 
2 stud x 5 luni 
 

 
082 – Forestry 

Licenţă 
 

 

B2 – Engleză  

 
-25 iunie  – sem.1 
-25 noiembrie – sem.2 
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5 Czestochowa University of 
Technology – PL CZESTOC01 
Contact: -  Liviu NICHIFOREL  

Polonia Studiu 
 

 

2 stud x 5 luni 
 

0511 – 
Biological and 

related 
sciences  

 
Licenţă, 
Master  

 

B1 – Engleză  

-31 august  – sem.1 
-31 ianuarie – sem.2 

6 University of Applied Forest 
Sciences Rottenburg – D 
ROTTENB01 
Contact: -  Liviu NICHIFOREL 

Germania Studiu 
 
 

Plasament 
 

1 stud x 5 luni 
 
 
1 stud x 3 luni 

 
082 – Forestry 

 
Licenţă, 
Master, 
Doctorat  

 

B1 – Germană  

-01 iunie  – sem.1 
-01 noiembrie – sem.2 

7 Opole University of Technology 
– PL OPOLE02 
Contact: -  Liviu NICHIFOREL 

Polonia Studiu 
 

 

1 stud x 5 luni 
 

0712 – 
Environmental 

protection 
technology  

 
Licenţă,  

 

B1 – Engleză  

-15 iunie  – sem.1 
-15 decembrie  – 
sem.2 

8 Van Hall Larenstein University 
of Applied Sciences – NL 
VELP05 
Contact: -  Liviu NICHIFOREL 

Olanda Studiu 
 
 

Plasa 
ment 

2 st. x 5 luni 
 
 

2 st. x 3 luni 

0712 – 
Environmental 

protection 
technology  

sau 
082 – Forestry 

 

Licență B2 – Engleză -15 mai – sem.1 
- 15 noiembrie – sem.2 
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