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Educație În ședința de joi, 10 septembrie 2020, Senatul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a aprobat Hotărârea nr. 105 privind structura și 
organizarea activităților didactice în anul universitar 2020-2021, care va 
începe pe 5 octombrie. 
 
Astfel, luând în calcul principiile generale care stau la baza normelor de 
protecție a sănătății populației în contextul epidemiei cu noul 
coronavirus, s-a hotărât reducerea densității populației școlare în 
campus pe durata activităților față în față (on-site) și a cazării în cămine. 
În acest sens, în anul universitar 2020-2021, se vor forma două grupuri 
de studenți care studiază la ciclul de licență IF și ID, notate A și B. Grupul 
A va fi format din studenții anului I, de la toate facultățile, și studenții 
anilor superiori (II, III și IV) ai Facultăților de Drept și Științe 
Administrative, Litere și Științe ale Comunicării, Științe Economice și 
Administrație Publică și Științe ale Educației. Grupul B va fi alcătuit din 
studenții din ani superiori (II, III, IV) ai Facultăților de Educație Fizică și 
Sport, Inginerie Alimentară, Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 
Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Silvicultură și Istorie 
și Geografie. 
 
În semestrul I, organizarea activităților didactice, respectiv cazarea 
studenților din cele două grupe se va desfășura după cum urmează: în 
intervalul 5 octombrie – 15 noiembrie, Grupul A va fi cazat în cămine și 
va desfășura seminarii, laboratoare și alte activități practice desfășurate 
preponderent on-site. În săptămâna 16 noiembrie – 22 noiembrie, după 
decazarea studenților din Grupul A, va avea loc dezinfecția tuturor 
spațiilor de studiu și de cazare. Începând cu 23 noiembrie, studenții din 
Grupul B se vor caza în cămine și vor desfășura activități didactice on-
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site, până pe data de 17 ianuarie. Menționăm faptul că în căminele USV 
vor fi cazați în aceeași cameră, pe cât posibil, studenți de la aceeași 
facultate, din același an și același program de studiu. 
 
Activitatea la masterat, doctorat, învățământ la distanță (ID), activitățile 
de cercetare și cele desfășurate în proiectele contractate se desfășoară, 
de regulă, on-site. În cazuri motivate, decanul poate aproba 
desfășurarea cursurilor și/sau proiectelor didactice în mod on-line, iar 
rectorul poate aproba solicitările privind munca la domiciliu / 
telemuncă. 
 
În anul universitar 2020-2021, orele de activitate on-site vor avea o 
durată de 45 de minute. Sălile vor fi aerisite înainte de începutul 
activităților didactice, pe durata întreruperii activităților didactice în 
respectiva sală, la finalizarea activităților didactice în ziua respectivă și 
oricât de des este posibil pe durata desfășurării acestor activități. Ușile 
sălilor vor fi, de regulă, deschise. Activitatea de predare on-site se va 
desfășura în module de către 3 ore fizice, fără pauze între ore și fără 
pauză între module dacă în sala respectivă nu se schimbă formația de 
studiu. Dacă formația de studiu se schimbă în sala respectivă, o pauză 
pentru aerisire și dezinfectarea suprafețelor și a încăperii, inclusiv cu 
echipamente UV, va fi prevăzută în orar. În cazul activității on-line, orele 
didactice vor avea durata normală de 50 de minute, cu pauze de 10 
minute între ele. 
 
Examenele, colocviile, restanțele, reexaminările, examenele de 
finalizare a studiilor, examenele de grad și oricare alte examinări, 
inclusiv cele de evaluare pe parcurs, se vor susține on-site, cu formații 
de studiu potrivite cu capacitatea sălilor în care se va desfășura 
examinarea. 
 
În ceea ce privește Restaurantul studențesc, acesta va funcționa, în 
principal, asigurând servirea mesei doar la caserole, pentru a fi 



consumate la domiciliu/cămin/birou. Un număr limitat de locuri va 
putea fi asigurat la mesele din interior, în condițiile respectării normelor 
sanitare în vigoare. 
 
Atragem atenția asupra faptului că în campusul USV, atât în spațiile 
închise, cât și în cele deschise, va fi obligatorie purtarea măștii de 
protecție, de unică folosință. De asemenea, accesul în campus va fi 
permis exclusiv studenților, personalului USV și invitaților acestora și se 
va face doar pe la intrările organizate în acest sens. 
 
Cuantumul burselor sociale acordate în anul universitar 2020-2021 va fi 
suplimentat cu suma de 50 de lei/lună, destinată procurării de către 
studenți a măștilor de unică folosință. Totodată, în anul universitar 
2020-2021, menținerea burselor studenților nu va fi condiționată de 
prezență. 
 
Detalii suplimentare cu privire la organizarea anului universitar 2020 – 
2021 pot fi obținute consultând H.S. nr. 105 din 10.09.2020 și Anexa, 
disponibile la următoarea legătură: 
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Sena
t/2020/HS_105.pdf 

Radu Lupașcu Subvenție pentru 
cazarea privată a 
studenților USV în 
noul an universitar 
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Local Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava acordă o 
atenție deosebită modului în care va începe și se va derula activitatea în 
campusul USV în anul universitar 2020-2021. Un factor important îl 
reprezintă cazarea studenților în căminele universității, având în vedere 
necesitatea respectării măsurilor din Ordinul nr. 5.487/1.494/2020, 
emis de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății. 
 
În același timp cei din conducere sunt interesați de situația studenților 
care folosesc alte spații de cazare decât cele ale Universității, studenți 
care locuiesc în spații private pe perioada anului universitar. 
În acest scop USV vine în sprijinul studenților care se vor caza pe cont 
propriu, prin oferirea unei subvenții de cazare. În acest fel studenții de 
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11.09.20 la forma de învățământ cu frecvență, care studiază pe locuri finanțate 
de la bugetul de stat și care locuiesc în alte spații decât căminele 
Universității, pot primi lunar o subvenție individuală de sprijin pentru 
cazare în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de cazare. Potrivit 
legislației în vigoare, cuantumul maxim al subvenției oferite este 
echivalent cu valoarea alocației de cazare în cămine, care în acest an 
universitar este prevăzută de a fi în valoare de 1.400 lei/an. 
 
Pentru obținerea acestei subvenții individuale pentru cazare studenții 
trebuie să îndeplinească câteva condiții, între care: să nu aibă domiciliul 
sau reședința în localitatea în care se află instituția de învățământ 
superior; să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de 
familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie; să aibă vârsta 
de până la 29 ani; să nu fie cazați în căminele studențești ale USV. 
Trebuie știut și faptul că această subvenție nu se acordă pe perioada 
vacanțelor. 
 
Solicitările pentru obținerea subvenției individuale de sprijin pentru 
cazare vor fi depuse la secretariatele facultăților de care aparțin 
studenții, împreună cu toate documentele doveditoare. 
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USV, bani pentru 
testele COVID ale 
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Educație Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a decis că purtarea 
măștii de protecție de unică folosință este obligatorie atât în spațiile 
închise, cât și în cele deschise din campus. De asemenea, pentru 
reducerea densității populației școlare în campus pe durata activităților 
față în față și a cazării în cămine în limitele impuse de restricțiile sanitare 
se vor forma două grupuri de studenți înscriși la ciclul de licență 
Învățământ cu Frecvență și Învățământ la Distanță. Examenele, 
colocviile, restanțele, reexaminările, examenele de finalizare a studiilor, 
examenele de grad și oricare alte examinări se vor susține on-site, cu 
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formații de studiu potrivite capacității sălilor unde se vor desfășura. 
Cazarea studenților se va face pe perioade limitate de timp conform 
grupei din care face parte studentul A/B, în limita locurilor disponibile și 
în conformitate cu restricțiile impuse de autorități. Cazarea va fi permisă 
doar după prezentarea unui test negativ pentru noul coronavirus. Testul 
trebuie efectuat cu maxim 3 zile lucrătoare înainte de data accesului în 
cămin. În aceeași cameră vor fi cazați, de regulă, studenți din aceeași 
grupă sau din același an de studiu. Studenții masteranzi vor fi grupați 
într-un număr limitat de camere, de regulă într-un singur cămin. Pe 
durata cazării nu sunt permise deplasările la domiciliu și nu pot fi primiți 
oaspeți. Situațiile excepționale pot fi aprobate de către prorectorul cu 
probleme studențești. În anul academic 2020-2021, la universitatea 
suceveană, menținerea burselor studenților nu va fi condiționată de 
prezență. Cuantumul burselor sociale va fi suplimentat cu 50 de lei/lună. 
Suma în plus este destinată procurării de către studenți a măștilor de 
unică folosință. Din fondul de burse constituit la nivelul USV și din soldul 
fondului de burse se asigură decontarea testelor Real Time-PCR pentru 
COVID-19 pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 200 
lei/test și nu mai mult de trei teste pe durata întregului an universitar. 
Se asigură și decontarea testelor de anticorpi pentru noul coronavirus 
pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 100 de lei/test 
și nu mai mult de două teste pe durata întregului an universitar. 
Cantina/restaurant va funcționa, în principal, în regim de catering și va 
asigura servirea mesei doar la caserole. La mesele din interior va putea 
fi asigurat un număr limitat de locuri, în condițiile respectării normelor 
sanitare. Dacă nu sunt locuri disponibile, staționarea în spațiul de 
servire a mesei este interzisă. 

 

 

Senatul USV a decis 
că purtarea măștii 
de protecție este 
obligatorie atât în 
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Educație Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a decis că purtarea 
măștii de protecție, de unică folosință, este obligatorie atât în spațiile 
închise, cât și în cele deschise din campus. De asemenea, pentru 
reducerea densității populației școlare în campus pe durata activităților 
față în față și a cazării în cămine în limitele impuse de restricțiile 
sanitare, se vor forma două grupuri de studenți înscriși la ciclul de 
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și în cele deschise 
din campus 

licență Învățământ cu Frecvență și Învățământ la Distanță. Examenele, 
colocviile, restanțele, reexaminările, examenele de finalizare a studiilor, 
examenele de grad și oricare alte examinări se vor susține on-site, cu 
formații de studiu potrivite capacității sălilor unde se vor desfășura. 
Cazarea studenților se va face pe perioade limitate de timp conform 
grupei din care face parte studentul A/B, în limita locurilor disponibile și 
în conformitate cu restricțiile impuse de autorități. Cazarea va fi permisă 
doar după prezentarea unui test negativ pentru noul coronavirus. Testul 
trebuie efectuat cu maxim 3 zile lucrătoare înainte de data accesului în 
cămin. În aceeași cameră vor fi cazați, de regulă, studenți din aceeași 
grupă sau din același an de studiu. Studenții masteranzi vor fi grupați 
într-un număr limitat de camere, de regulă, într-un singur cămin. Pe 
durata cazării nu sunt permise deplasările la domiciliu și nu pot fi primiți 
oaspeți. Situațiile excepționale pot fi aprobate de către prorectorul cu 
probleme studențești. În anul academic 2020-2021, la universitatea 
suceveană, menținerea burselor studenților nu va fi condiționată de 
prezență. Cuantumul burselor sociale va fi suplimentat cu 50 de lei/lună. 
Suma în plus este destinată procurării de către studenți a măștilor de 
unică folosință. Din fondul de burse constituit la nivelul USV și din soldul 
fondului de burse, se asigură decontarea testelor Real Time-PCR pentru 
COVID-19, pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 200 
lei/test și nu mai mult de 3 teste pe durata întregului an universitar. Se 
asigură și decontarea testelor de anticorpi pentru noul coronavirus, pe 
bază de documente justificative, dar nu mai mult de 100 de lei/test și 
nu mai mult de 2 teste pe durata întregului an universitar. 
Cantina/restaurant va funcționa, în principal, în regim de catering și va 
asigura servirea mesei doar la caserole. La mesele din interior va putea 
fi asigurat un număr limitat de locuri, în condițiile respectării normelor 
sanitare. Dacă nu sunt locuri disponibile, staționarea în spațiul de 
servire a mesei este interzisă. 

Oana Șlemco Rector, despre 
legislația COVID-19: 
„E o mare 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, 
atrage atenția că școlile mari și universitățile sunt dezavantajate de 
legislația pentru prevenirea infecțiilor cu SARS-COV-2. Și asta pentru că www.ziar.com 



superficialitate. O 
universitate cu 30.
000 de studenți se 
închide la fel ca o 
școală cu 40 de 
elevi” 

12.09.20 toate unitățile de învățământ din România se închid dacă înregistrează 
trei cazuri de COVID-19, indiferent dacă au 40 de elevi sau 30.000 de 
studenți.  
 
Ministerele Sănătății și Educației și-au dat mâna și au întocmit două 
ghiduri pentru prevenirea infectărilor cu SARS-COV-2 în grădinițe, școli 
și universități, după reluarea cursurilor.  
 
Cele două ghiduri au fost publicate în Monitorul Oficial ca anexe la 
Ordinul nr. 5487/1494/2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare 
a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2.  
 
Între altele, actul normativ prevede că toate școlile și universitățile se 
închid dacă înregistrează trei cazuri de infectare cu SARS-COV-2. „La 
apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase 
diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare 
ale unității de învățământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut 
al ultimului caz”, se arată în ghidul privind măsurile sanitare și de 
protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 
pandemiei COVID-19.  
 
„La apariția a 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în 
formații de studiu diferite ale aceleiași instituții de învățământ superior, 
se suspendă activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune 
prezența fizică la nivelul întregii instituții, pe o perioadă de 14 zile de la 
data de debut a ultimului caz”, se arată în ghidul privind instituirea de 
măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în 
perioada pandemiei de COVID-19.  
 
Așadar, pentru specialiștii care au întocmit ghidurile nu există nici o 
diferență între școala din cătunul Țâmpoceni al Sucevei care are 20 de 
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copii și două cadre didactice, și Universitatea „Ștefan cel Mare”, care are 
peste 9.000 de studenți și 1.000 de cadre didactice.  
 
„Am citit ambele ghiduri și am constatat că specialiștii noștri nu s-au 
gândit să facă o diferență între o universitate de 30.000 de studenți și 
3.000 de cadre didactice și o școală cu 40 de elevi și 5 profesori. 
Incredibil, au impus aceeași regulă pentru toți”, a declarat rectorul 
Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, fost ministru al Educației. 
Universitarul a mai spus că riscul de închidere a instituțiilor academice 
după debutul anului universitar este foarte mare. „În Suceava se intră 
în scenariul roșu dacă sunt trei cazuri la mia de locuitori, iar la noi în 
universitate, 0,3 la mie. (...) Este greu de crezut că atunci când ai 9.300 
de studenți nu ajungi extrem de repede la o incidență a infectării de 3”, 
a mai spus fostul ministru. Acesta a arătat că USV este pregătită să 
funcționeze și în scenariul roșu, dar speră, totuși, ca specialiștii să revină 
asupra ghidurilor.  
 
„Sperăm ca autoritățile să mai gândească puțin acest ghid și să-l facă 
echivalent cu al localității. Mă așteptam să scrie în acest ghid tot trei 
cazuri confirmate la mia de studenți sau de profesori. Ghidul nu 
vorbește nimic despre personalul auxiliar, administrativ. (...) E o mare 
superficialitate în legătură cu învățământul superior. (...) Avem 
autonomie universitară, dar nu suntem toți rectorii medici epidemiologi 
ca să luăm decizii (n.red sanitare). Ne vom sfătui cu reprezentanții DSP. 
Să sperăm că vom avea un dialog bazat pe argumente științifice”, a mai 
spus Valentin Popa. 
 
Citeste mai mult: adev.ro/qgisw4 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează proiectul 
transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area - NESiCA. 
Proiectul face parte din cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 „Protecția mediului, atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”, având ca prioritate 
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Carpathian area - 
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utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – 
conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de 
gaze cu efect de seră și a poluării râurilor. 
poza 
 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în 
calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din 
Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative European din Ucraina, 
Universitatea Tehnică din Kosice - Slovacia, Universitatea din 
Nyíregyháza - Ungaria și Universitatea Națională Uzhgorod – Ucraina, 
ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Perioada de 
implementare a proiectului este de 24 luni, bugetul total al proiectului 
fiind de 1.104.707,30 € (5.335.736,25 Lei) din care alocat de Uniunea 
Europeană 994,236.56€ (4.802.162,58 Lei), bugetul USV fiind de 
124,313.72 € (600,435.26 Lei). 
 
Ca obiectiv general, proiectul asigură promovarea eficienței energetice 
și a surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice 
în comunități, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din 
regiunile de frontieră ale celor patru state[…] 
Prin implementarea proiectului, se dorește obținerea unei situații 
regionale îmbunătățite în ceea ce privește utilizarea durabilă a 
resurselor mediului în zona transfrontalieră (Suceava – Maramureș - 
Satu Mare), datorită soluțiilor energetice eficiente și inovatoare din 
comunități, furnizate ca urmare a cooperării cu universitățile și 
instituțiile competente precum și o capacitate crescută în domeniul 
sistemelor de producere a energiei din resurse regenerabile în 
comunități și instituții de învățământ din regiunile de frontieră. 
 
Potrivit coordonatorului proiectului din partea Universității sucevene, 
șeful de lucrări dr.ing. Constantin UNGUREANU, se are în vedere 
dezvoltarea conceptului de Joint Energy și a unei platforme web pentru 
comunități, studenți și cadre didactice. Aceasta va promova activitățile 
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propuse prin proiect și sursele regenerabile de energie, urmărind 
eficiența energetică și a surselor regenerabile de energie prin activități 
de educație în universități și comunități. Vor fi dezvoltate 3 laboratoare 
în fiecare regiune: Nyiregyhaza (HU), Suceava (RO) și Uzhhorod (UA). 
Câte trei comunități din fiecare regiune (România, Ungaria, Slovacia și 
Ucraina) vor beneficia de planuri de măsuri și soluții inovatoare privind 
eficiența energetică și monitorizarea energiei cu echipamente de ultimă 
generație. Membrii comunităților respective vor participa la workshop-
uri și tururi educaționale în zona de frontieră la obiective reprezentative 
din categoria surselor regenerabile. 

 Echipa de handbal 
CSU Universitatea 
Suceava a promovat 
în Liga Națională 

www.svnews.ro 
13.09.20 

Sport Suceava are din nou echipă în Liga Națională de handbal masculin. CSU 
Universitatea Suceava a promovat după ce a învins sâmbătă cu 35-27 
(16-13) formația Unirea Sânnicolau Mare. Universitarii suceveni au 
beneficiat și de succesul celor de la Magnum Botoșani în fața echipei din 
Alexandria, scor 30-26, și cu două victorii revin in primul eșalon al 
handbalului din Romania. 
 

www.ziar.com 
13.09.20 

www.centruldepresa.ro 
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www.bitnews.ro 
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Gabriel 

Toderașcu 

CSU Suceava a 
cucerit două medalii 
la Naționalele de 
seniori 

www.monitorulsv.ro 
12.09.20 

Sport local Clubul Sportiv Universitar din Suceava a reușit să puncteze la 
Campionatul Național de Atletism prin Marius Mustață și Ștefan Mura. 
Aflați în primul an în care concurează la seniori, cei doi au reușit să urce 
pe podiumul de premiere al competiției desfășurate pe Cluj Arena. 
Astfel, Marius Musteață a cucerit argintul în proba de aruncarea 
greutății, cu un rezultat de 18,37 metri, în vreme ce Ștefan Mura a prins 
ultima treaptă a podiumului de premiere la aruncarea discului, cu 52,91 
metri. 
 
„Marius și Ștefan sunt doi sportivi tineri, de perspectivă, care sunt 
studenți în cadrul unității de învățământ sucevene. Ambii sunt pe un 
drum bun și se pregătesc pentru Campionatele Mondiale Universitare 
de anul viitor. În încheiere, doresc să mulțumesc pentru sprijin 
Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava și rectorului Valentin Popa”, 
a declarat antrenorul Ioan Zanfirache. 



 
Citește mai mult pe Monitorul de Suceava: 
https://www.monitorulsv.ro/Sport-local/2020-09-12/CSU-Suceava-a-
cucerit-doua-medalii-la-Nationalele-de-seniori#ixzz6Y0GvIven 
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on 
Facebook 

 

 

Festivalul Filmului 
Francez pe marile 
ecrane din 11 orașe 
din România 

www.rfi.ro 
11.09.20 

Eveniment Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize în 11 
orașe din România și va avea loc pe marile ecrane, atât în interior, cât și 
în aer liber, în perioada 23 septembrie - 4 octombrie! În urma noilor 
reglementări care permit redeschiderea sălilor de cinema, Institutul 
Francez anunță că se alătură   încă 3 orașe la lista comunicată la 
începutul lunii: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, 
Brăila, Constanța, Sfântu Gheorghe, Sibiu și Suceava. În contextul actual, 
organizatorii pun accentul pe respectarea strictă a regulilor sanitare, 
pentru siguranța tuturor. 
 
Festivalul se desfășoară sub deviza „Le film français au feminin”/ „Filmul 
francez la feminin” și propune publicului o selecție de filme cu totul 
specială, punând în valoare creația feminină din cinematografia 
franceză – actrițe și regizoare consacrate sau debutante, personaje 
feminine remarcabile. 
 
[….] 
 
SUCEAVA 
 
30 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 
 
Proiecții în interior: UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA, 
Auditorium Joseph Schmidt, Str. Universității nr. 13 
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