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N.B. USV va acorda 
subvenții de 1400 
lei/an 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că, pe lângă 
posibilitatea cazării în căminele proprii, începând cu noul an universitar 
USV vine în sprijinul studenților care se vor caza pe cont propriu prin 
oferirea unei subvenții de cazare. 
 
Potrivit USV, conform OUG 73/2004, studenții de 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 vederea 
acoperirii parțiale a cheltuielilor de cazare. 
 
Potrivit legislației în vigoare, cuantumul maxim al subvenției este 
echivalent cu valoarea alocației de cazare în cămine. În acest an 
universitar, suma prevăzută este de 1400 lei/an. 
 
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească studenții care vor dori să 
obțină subvențiile individuale pentru cazare sunt: 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, 
precizează sursa citată. Subvenția nu se acordă pe perioadele de 
vacanță. 
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Cursuri și cazare pe 
serii la USV, în noul 
an universitar 
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Știri În noul an universitar, facultățile Universității Ștefan cel Mare Suceava 
vor fi împărțite în 2 grupe, care vor urma învățământul fizic separat. 
 
De asemenea, studenții căminiști vor fi cazați cu schimbul. 
 



La schimbarea grupelor se va face dezinfecția tuturor spațiilor de studiu 
și de cazare. 
 
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, activitățile de 
cercetare și cele desfășurate în proiectele contractate se vor desfășura, 
de regulă, față în față. 
 
În cazuri motivate, decanul poate aproba desfășurarea cursurilor sau 
proiectelor didactice în mod online, iar rectorul poate aproba solicitările 
privind munca la domiciliu. 
 
În următorul an universitar, orele de activitate față în față vor avea o 
durată de 45 minute, iar cele online de 50 minute. 
 
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 față în față, cu 
formații de studiu potrivite cu capacitatea sălilor în care se va desfășura 
examinarea. 
Cantina USV va funcționa, în principal, asigurând servirea mesei doar la 
caserole, pentru a fi consumate în afara incintei. 
 
Un număr limitat de locuri va putea fi asigurat la mesele din interior, în 
condițiile respectării normelor sanitare în vigoare. 
 
Totodată, în anul universitar următor, menținerea burselor studenților 
nu va fi condiționată de prezență. 



 

 

USV participă alături 
de parteneri din 
Ungaria, Slovacia și 
Ucraina într-un 
proiect cu fonduri 
europene privind 
conservarea 
resurselor naturale, 
reducerea emisiei 
de gaze cu efect de 
seră și a poluării 
râurilor 
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Social Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că face parte 
dintr-un proiect european (alături de parteneri din Ungaria, Slovacia și 
Ucraina) având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în 
regiunea transfrontalieră, în special conservarea resurselor naturale, 
acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării 
râurilor. 
 
Cel mai important aspect al proiectului este crearea unui sistem inovativ 
de producere a energiei termice (Universitatea din Uzhhorod, Ucraina), 
unui sistem inovativ de stocare a energiei (Universitatea Tehnică din 
Kosice, Slovacia), laboratoare de energie înființate pentru comunitățile 
din Nyiregyhaza, Suceava și Uzhhorod, care vizează soluții pentru 
monitorizarea energiei, dezvoltarea de concepte și soluții noi pentru 
comunitățile pilot. 
 
Bugetul total al proiectului este de peste 1,1 milioane de euro, bugetul 
USV fiind aproximativ 124.000 euro (600.000 lei). 
[…] 
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 
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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 
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. 

 

 

Festivalul Filmului 
Francez pe marile 
ecrane din 11 orașe 
din România 
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Știri 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. 
LISTA ORAȘELOR ȘI LOCUL PROIECȚIILOR 
    BUCUREȘTI: 23 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE: Proiecții  în interior și în 
exterior: CINEMA ELVIRE POPESCO, Bd. Dacia nr. 77 & CINEMA SUB 
CLAR DE LUNĂ, Calea Victoriei 192A 
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    CLUJ-NAPOCA: 24 – 27 SEPTEMBRIE: Proiecții  în interior: CINEMA 
VICTORIA, Bd. Eroilor nr. 51 
 
    IAȘI: 23 – 27 SEPTEMBRIE: Proiecții  în exterior: GRĂDINA 
INSTITUTULUI FRANCEZ, Bd. Carol I nr. 26 
 
    TIMIȘOARA: 1 – 4 OCTOMBRIE: Proiecții  în exterior: FABER, Splaiul 
Peneș Curcanul nr. 4-5 
 
    ARAD: 1 – 4 OCTOMBRIE: Proiecții  în interior: CINEMA ARTA, Str. 
Vasile Alecsandri nr. 2 
 
    BRAȘOV: 24 – 27 SEPTEMBRIE: Proiecții  în interior: CINEMA ONE, Str. 
Zaharia Stancu nr. 1, Centrul comercial Coresi 
 
    BRĂILA: 29 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE: Proiecții  în exterior: 
SUNRISE MARINA BISTRO, Str. Danubiu nr 20C 
 
    CONSTANȚA: 1 – 4 OCTOMBRIE: Proiecții  în interior: CINEMA JEAN 
CONSTANTIN, Bd. Ferdinand nr. 56 
 
    SFÂNTU GHEORGHE: 1 – 4 OCTOMBRIE: Proiecții  în interior: CINEMA 
ARTA BY CITYPLEX, Str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 10 
 
    SIBIU: 3 – 4 OCTOMBRIE: Proiecții în interior: HABITUS, Piața Mică nr. 
4  
    SUCEAVA: 30 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE: Proiecții în interior: 
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA, Auditorium Joseph 
Schmidt, Str. Universității nr. 13 
 
    Organizat de: INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA (București, Cluj-
Napoca, Iași, Timișoara) 



    Co-organizatori: Cinema Victoria, Centrul Municipal de Cultură Arad, 
Alianța Franceză Brașov, Cinema One, Cinefeel Brăila, Alianța Franceză 
Constanța, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean 
Constantin”, Arta by Cityplex, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


