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_____ USV: Teste COVID 
pentru profesori și 
studenții căminiști 

www.radiotop.ro 
07.09.20 

Educație Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a pus în dezbatere 
publică planul de măsuri pentru începerea noului an academic, iar acesta 
prevede, printre altele, posibilitatea testării pentru noul coronavirus a 
profesorilor și a studenților căminiști. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de 
prorectorul USV, Mihai Dimian. El a mai spus: „Noi vom deconta 
contravaloarea unui test Real Time PCR la începutul anului universitar, dar și a 
unui test pentru detectarea anticorpilor împotriva COVID-19. Este important 
de știut, chiar dacă în momentul de față nu ai boala, anticorpii îți spun, poate 
ai avut-o în ultimele trei luni. Și-atunci poate ești mai sigur pe tine căind vii la 
studii, știind că ai trecut deja prin boală, chiar dacă nu ai avut simptome grave 
sau au fost simptome foarte ușoare și nu ți-ai dat seama că ai avut boala”. 
Prorectorul Dimian a adăugat: „Sigur, decontăm în limita unei anumite sume. 
Există o anumită limitare. Nu decontăm probabil toată suma. Depinde de cât 
costă fiecare. Cred că 200 sau 250 de lei pentru testul PCR și 100 de lei pentru 
testul de anticorpi”. La Universitatea „Ștefan cel Mare” noul an academic va 
debuta luni, 5 octombrie. 

Oana Nuțu Organizarea noului an 
universitar la USV, în 
dezbatere publică 

www.obiectivdesuceava.ro 
04.09.20 

Suceava Ideile de la care pornește proiectul de Hotărâre de Senat care vizează 
organizarea noului an universitar, în condiții de pandemie, sunt reducerea 
densității studenților în campus și efectuarea cursurilor înaintea 
laboratoarelor. Semestrele au fost împărțite în două jumătăți, iar populația 
școlară în două grupuri, care vor efectua alternativ activități de regulă on-site 
(vor avea acces și în cămine), respectiv, de regulă on-line (NU vor avea acces 
în cămine). Orele on-site vor avea o durată de 45 de minute, vor fi programate, 
de regulă, în module de 3 ore fizice, fără pauze, iar examinările de orice fel vor 
fi efectuate doar în campus. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a lansat în urmă cu câteva zile 
o dezbatere publică pe baza proiectului de Hotărâre de Senat care vizează 
organizarea noului an universitar, în condiții de pandemie. Dezbaterea publică 
se va încheia luni, 7 septembrie 2020, ora 16:00. 
„Ideile de la care pornește proiectul sunt reducerea densității studenților în 
campus și efectuarea, de regulă, a cursurilor înaintea laboratoarelor. 



Semestrele au fost împărțite în două jumătăți, iar populația școlară în două 
grupuri, A și B. Cele două grupuri vor efectua alternativ activități de regulă on-
site (vor avea acces și în cămine), respectiv, de regulă on-line (NU vor avea 
acces în cămine). Sintagma <de regulă> nu este deloc întâmplătoare, pentru 
că pot exista multiple excepții, reglementate în proiect”, informează 
reprezentanții USV. 
Activitatea la masterat, doctorat și ID se va desfășura normal (cursurile putând 
fi susținute și on-line). Examinările de orice fel vor fi efectuate doar în campus. 
Orice activitate on-line va fi înregistrată, iar înregistrarea va fi predată, de 
regulă, săptămânal, directorului de departament. Întocmirea listelor de 
prezență la activitățile on-site este obligatorie (va fi utilizată și în cazul 
eventualelor anchete epidemiologice). 
secretariate 
Orele on-site vor avea o durată de 45 de minute, vor fi programate, de regulă, 
în module de 3 ore fizice, fără pauze (echivalent cu 4 ore de activitate 
didactică). Durata orelor și pauzelor pentru activitatea on-line va rămâne cea 
normală. 
Proiectul de HS cu toate detaliile se găsește la adresa 
https://usv.ro/dezbatere-publica/. Sugestii și propuneri pe marginea 
proiectilului pot fi transmise pe adresa de email a decanului facultății din care 
fac parte studenții care vor să își facă cunoscută părerea. „Exprimă-ți opinia! 
Părerea ta contează!” este îndemnul USV. 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR) consideră că publicarea 
recomandărilor din Ghidul pentru învățământul universitar a avut loc fără o 
consultare prealabilă a beneficiarilor principali ai învățământului superior, 
studenții. „În urma publicării în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 5487/ 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, Alianța Națională a 
Organizațiilor Studențești din România constată că publicarea recomandărilor 
a avut loc fără o consultare prealabilă a beneficiarilor principali ai 
învățământului superior, studenții, proiectul de act normativ pus anterior în 
dezbatere vizând exclusiv învățământul preuniversitar… Luând în calcul 
recomandările pe care în anumite cazuri le considerăm prea generale și 
insuficiente, credem că se impune de urgență realizarea unei consultări cu 
studenții în universitățile în care acest demers nu a fost deja realizat pentru a 
determina scenariul și modul de funcționare a serviciilor auxiliare 



studențești”, precizează reprezentanții ANOSR într-un comunicat de presă. 
Cea mai mare nemulțumire a reprezentanților studenților este că, potrivit 
ghidului, Senatul Universitar stabilește cu doar o săptămână înainte de 
începerea anului universitar care dintre cele trei scenarii le va implementa, 
considerând că este „o perioadă absolut derizorie pentru a pretinde pregătirea 
studenților pentru noul an universitar”. ANOSR a solicitat universităților să 
publice cu cel puțin 14 zile înainte de începerea anului universitar scenariul 
ales și modalitatea completă și detaliată de implementare a acestuia, cu o 
consultare prealabilă cel puțin a studenților reprezentanți și a organizațiilor 
studențești implicate. 

V.I. Adomnicăi Campusul universitar 
de la Moara ar putea 
obține finanțare în 
cadrul ZUF 

www.crainou.ro 
04.09.20 

Actualitate Noul campus universitar de la Moara al Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, cât și înființarea unei companii metropolitane de transport public de 
călători vor face parte din portofoliul de proiecte al viitoarei Zone Urbane 
Funcționale (ZUF). Ion Lungu, primarul Sucevei, a declarat că Banca Mondială 
acordă autorităților administrației publice locale sprijin financiar pentru 
întocmirea „Strategiei de dezvoltare urbană în perioada 2021-2027”, în acest 
sens urmând a fi constituită Zona Funcțională Urbană (ZUF). Edilul-șef 
sucevean susține că organismul va funcționa pe structura Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană” Suceava. Membre ale 
Asociației sunt municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Adâncata, 
Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți, Bosanci, Verești, Siminicea, 
Stroiești, Dumbrăveni, Hânțești, Udești și Dărmănești, Consiliul Local al 
comunei Șcheia votând împotriva aderării la această structură. Conform 
șefului executivului sucevean, pe POR este disponibilă o sumă de 400 de 
milioane de euro, stimulent pentru municipiile reședință de județ care vor 
promova investiții în cadrul Zonei Urbane Funcționale. Rolul decizional în ZUF 
va reveni Adunării Generale, care va fi acompaniată de aparatul tehnic. 
„Aparatul tehnic al acestei Zone Urbane Funcționale va identifica și selecta 
proiectele prioritare și le va trimite la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru 
evaluare. În acest sens, vor trebui elaborate procedurile de selecție, 
procedurile de monitorizare, documentele strategice la nivelul ZUF și 
prevederile mecanismului de consultare partenerială. Pare un limbaj de lemn 
aferent proiectelor europene, dar acestea sunt deosebit de importante și 
trebuie parcurse. Aici, ne dorim să facem acel proiect de transport public 
metropolitan. La fel de important – și am prins și în strategia mea electorală – 
avem șanse reale să putem finanța, parțial, Campusul universitar de la Moara. 
Din simulările care s-au făcut, cât și din estimările mele, cred că se poate 



prinde o sumă de 20 de milioane de euro, pentru începerea lucrărilor” a 
declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. 

_____ Studiază ITALIANA la 
USV! 

www.suceavalive.ro 
04.09.20 

Social Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava vă oferă posibilitatea de a studia Limba și Literatura 
Italiană în cadrul specializărilor de Limbă și Literatură: ROMÂNĂ-ITALIANĂ, 
FRANCEZĂ-ITALIANĂ și, din această sesiune de admitere, ENGLEZĂ-ITALIANĂ. 
Candidații interesați vor începe studiul limbii italiene de la nivelul 0, nefiind 
necesară cunoașterea acesteia, iar cei care o cunosc deja vor avea posibilitatea 
perfecționării limbii italiene. Viitorii studenți la italiană vor avea șansa de a 
face cursuri cu lector nativ italian, vor avea posibilitatea de a studia în mari 
universități italiene prin programul Erasmus+, vor participa la cursuri 
interesante de limbă, literatură și cultură italiană, precum și la activități 
extracurriculare: Le Giornate del Film Italiano, L’Italiano Musicale, La Prova 
della Cucina Italiana. 
Înscrierile se pot face în perioada 7-11 septembrie, în corpul A, sala A108, între 
orele 08:00-16:00. Colectivul de italiană vă așteaptă cu drag! 

_____ Peste 100 de tineri 
vor participa online la 
Târgul Internațional al 
Inovării și Educației 
Creative pentru 
Tineret (ediția a IV-a), 
organizat de USV 

www.newsbucovina.ro 
02.09.20 

Social Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 3 – 5 
septembrie 2020, cea de-a IV-a ediție a Târgului Internațional al Inovării și 
Educației Creative pentru Tineret, care reunește tineri preocupați de domeniul 
inventicii și inovării. 
Potrivit unui comunicat al USV, contextul epidemiologic mondial face ca la 
această ediție să participe peste 100 de tineri din țară și din Republica Moldova 
într-un format online, structurat în jurul unui nucleu de 35 de persoane care 
vor activa în universitatea suceveană. 
Sursa citată arată că manifestarea este finanțată prin intermediul proiectului 
EXCALIBUR (Excelență în Cercetare Avansată, Leadership în Inovare și 
Brevetare pentru dezvoltarea Universității și a Regiunii), proiect de dezvoltare 
instituțională și de finanțare a excelenței în CDI, dezvoltarea sistemului 
național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul Performanță instituțională și 
Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-
2020. 
Astfel, USV își propune sprijinirea activității creative a tinerilor și punerea în 
valoare a acestuia, formarea de deprinderi și abilități în domeniul creativității 
și inovării, schimbul de experiență la nivel zonal în scopul dezvoltării unui 
învățământ care să dezvolte potențialului creativ al tinerilor studenți și 
cercetători. 



În prima parte a  manifestării va fi organizat un Târg de inventică pentru tinerii 
studenți și cercetători, la care s-au înscris peste 60 de lucrări din 15 facultăți și 
centre ce cercetare din Romania și Republica Moldova. Aceste lucrări vor fi 
prezentate, dezbătute și jurizate. A doua parte constă într-o serie de 
prezentări pe domeniul inovării, creativității și inventicii, susținute de 
personalități și cercetători consacrați, reprezentanți ai unor instituții și 
organizații profesionale de profil. Sunt programate prezentări ale prof. univ. 
dr. ing. Neculai Eugen Seghedin – prorector al Universității Tehnice „Gh. 
Asachi” Iași, prof. univ. dr. Mihai Dimian – prorector al Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară – Universitatea 
București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Tatiana Radu – șef 
serviciu în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci București, conf. univ. 
dr. ing. Andrei Sandu – din partea Forumului Inventatorilor Români, prof. univ. 
dr. ing. Marian Poboroniuc – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, șef lucrări 
dr. ing. Corneliu Birtok Băneasa – inventator Universitatea Tehnică Timișoara, 
conf. univ. dr. ing. Silviu Mihai Petrișor – inventator Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, precizează USV. 
La edițiile anterioare, manifestarea s-a bucurat de participarea tinerilor din 
peste 12 țări din Europa și Asia, reunind anual peste 50 de brevete de invenție, 
evaluate de un juriu național. Salonul de inventică din acest an cuprinde 60 de 
brevete prezentate de studenți și tineri cercetători din Sibiu, Cluj-Napoca, 
Deva, Timișoara, Iași, Chișinău și București. 

_____ Aproape 350 de locuri 
fără taxă disponibile 
pentru sesiunea de 
admitere septembrie 
2020 la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din 
Suceava 

www.newsbucovina.ro 
31.08.20 

Social Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava anunță că sesiunea septembrie a 
concursului de Admitere USV 2020 debutează luni, 7 septembrie, și se va 
desfășura până pe 15 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru 
specializările unde nu există probe, respectiv 11 septembrie, pentru 
specializările unde există probe. 
Astfel, oferta USV pentru această sesiune conține un total de 343 de locuri fără 
taxă, dintre care 206 la studiile de licență, iar 137 la studiile de masterat. 
Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 824 la 
licență (forma de învățământ cu frecvență), 337 la masterat, 144 la conversie 
profesională și 214 la licență ID. 
Sursa citată precizează că pentru etnicii români de pretutindeni, în sesiunea 
septembrie mai sunt disponibile 86 de locuri la ciclul de studii de licență și 96 
la cel de masterat. 
În ceea ce privește studiile doctorale, USV scoate la concurs 33 de locuri 
(dintre care 17 cu bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență, și 16 fără 



bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă). Alte 
11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (7 dintre acestea fiind 
cu bursă), la care se mai adaugă 79 de locuri cu taxă. 
Comunicatul USV ține să menționeze că, începând cu această sesiune de 
admitere, candidații vor putea opta și pentru programele de studiu recent 
intrate în oferta educațională a USV: Autovehicule rutiere, în cadrul Facultății 
de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, învățământ cu frecvență, 
cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți/an, Limba și literatura engleză – 
Limba și literatura modernă (spaniolă, italiană), în cadrul Facultății de Litere și 
Științe ale Comunicării, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare 
de 60 studenți/an, și Rețele și software de telecomunicații, în cadrul Facultății 
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, învățământ cu frecvență, cu o 
capacitate de școlarizare de 50 studenți/an.[…] 
USV reamintește că toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai 
USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, 
însoțite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de 
minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii 
studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei. De 
aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de 
bacalaureat în original, sau – pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu 
a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în original, 
studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate. […] 

Cosmin 

Romega 

Aproape 400 de 
studenți au efectuat 
stagii de practică la 
EGGER Rădăuți, fiind 
angajați, cu carte de 
muncă 

www.monitorulsv.ro 
31.08.20 

Local […] Importanța oferirii acestei „deschideri” către o profesie, către un serviciu 
bun, au înțeles-o din start cei de la EGGER Rădăuți, care, din 2009 până acum, 
au oferit această șansă unui număr foarte mare de studenți ai Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava – aproximativ 400, prin efectuarea de stagii de 
practică la fabrica din Rădăuți, în condiții foarte bune. 
Mai exact, pe perioada vacanței de vară, de la începutul lunii iulie până la final 
de septembrie, studenții înscriși la stagiile de practică EGGER au devenit 
salariați ai companiei, cu contract de muncă pe perioadă determinată, au 
beneficiat de salarii, tichete de masă și transport gratuit de la locuință la sediul 
companiei, dus/ întors. 
Anul acesta, din cauza pandemiei, practica celor 40 de studenți înscriși se 
desfășoară doar 2 luni, cu respectarea tuturor măsurilor impuse pentru 
prevenirea răspândirii virusului COVID-19 (atât cerințele prevăzute de lege, cât 
și cele suplimentare, implementate în cadrul companiei). 



Pentru a vedea cât de importantă este practica în formarea unui student – 
viitor angajat, am luat legătura cu reprezentanții a trei facultăți din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, în cadrul căreia există o mare 
deschidere către colaborările de acest gen.[…] 

_____ Niciun jucător de la 
CSU din Suceava nu 
este pozitiv la 
coronavirus 

www.svnews.ro 
30.08.20 

Sport Toți jucătorii echipei locale de handbal au fost testați pentru a se afla dacă 
vreunul dintre ei este infectat cu Covid-19. Rezultatele au arătat că nici un 
jucător nu are virusul. Vestea îmbucurătoare este că nici în rândul celorlalte 
persoane din stafful CSU Suceava nu s-a confirmat vreun caz, astfel încât 
pregătirile pentru meciurile de baraj de la mijlocul lunii septembrie pot 
continua în condițiile impuse de normele sanitare actuale. 
„Între timp, noi am intrat în cantonament, iar toți jucătorii sunt cazați la 
căminul Universității <Ștefan cel Mare>. Dacă va fi nevoie, vom mai face un 
test înaintea turneului de promovare, dar în mod normal nu ar trebui să avem 
cazuri de infectare pentru că evităm pe cât posibil contactul cu persoanele din 
exterior. Antrenamentele le derulăm în condițiile impuse de autorități pe timp 
de pandemie și sperăm ca până pe 11 septembrie să atingem vârful de formă”, 
a explicat Adrian Chiruț. 
Antrenorul sucevean a menționat faptul că lipsa unor jocuri de pregătire este 
lucrul cel mai îngrijorător în acest moment, stabilirea relațiilor de joc și a 
omogenității echipei fiind o chestiune foarte importantă. 
„Regulile impuse ne-au împiedicat să disputăm vreo partidă amicală de 
pregătire. Pentru echipa noastră este destul de complicat pentru că am 
transferat 10 noi jucători. Chiar dacă sunt cu toții jucători de valoare, schemele 
de joc și sincronizarea în teren nu sunt lucruri simple. Totuși, am încredere că 
la turneul de promovare ne vom prezenta pregătiți și cred că avem jucători 
care pot face diferența pe teren” a mai adăugat Adrian Chiruț. 
Turneul de promovare în Liga Zimbrilor va avea loc în perioada 11-13 
septembrie la Sfântu Gheorghe. Pentru cele două locuri promovabile, la baraj 
se vor lupta patru formații, CSU Suceava, Magnum Botoșani, CSM Alexandria 
și Unirea Sânnicolau. 

O.N. Facultățile din cadrul 
USV primesc cereri 
pentru subvenții de 
cazare din partea 
studenților de la 
buget 

www.obiectivdesuceava.ro 
21.08.20 

Suceava Solicitanții pentru subvenția individuală de sprijin pentru cazare trebuie să 
depună dosarele cu actele doveditoare la secretariatele facultăților de care 
aparțin, până la data de 25 septembrie  
Locurile de cazare puse la dispoziție de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava (USV) în căminele studențești au fost distribuite celor zece facultăți, 
care, la rândul lor, le-au repartizat studenților care le-au solicitat. În cazul 



studenților care nu au solicitat sau nu au primit un loc de cazare în căminele 
USV, universitatea suceveană oferă subvenții individuale de sprijin pentru 
cazare în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor de cazare. „În conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 73/2004, studenții din învățământul universitar de 
stat, cursuri de zi, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte 
spații decât căminele studențești aparținând universității, pot primi lunar o 
subvenție individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parțiale a 
cheltuielilor de cazare”, precizează reprezentanții Serviciului social din cadrul 
USV. 
Pot beneficia de subvenția pentru cazare studenții care sunt fără taxă și 
îndeplinesc următoarele condiții: nu au domiciliul sau reședința în localitatea 
în care se află instituția de învățământ superior la care studiază; provin din 
familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul 
minim brut pe economie; au vârsta de până la 29 ani; optează pentru 
subvenție și nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele 
studențești ale instituției de învățământ superior în care frecventează 
cursurile. 
Solicitanții pentru subvenția individuală de sprijin pentru cazare trebuie să 
depună dosarele cu actele doveditoare la secretariatele facultăților de care 
aparțin, până la data de 25 septembrie. 
Potrivit USV, studenții pot beneficia de subvenția individuală de sprijin pentru 
cazare pe durata legală a studiilor (cu excepția vacanțelor de vară), dacă sunt 
îndeplinite anual condițiile în care aceasta le-a fost acordată. 

Otilia 

Bălinișteanu 

„Casele vechi fac 
parte din vraja 
Bucovinei” 

www.ziarullumina.ro 
19.08.20 

Educație și 
cultură 

Absolventă de Turism și Servicii, într-o perioadă în care călătoriile se puteau 
rezuma strict la spațiul românesc, mai multe burse, după 1989, la Viena și 
München, dar și în Japonia, locuri în care a înțeles mecanismele cele mai fine 
ale domeniului turismului și ecoturismului, doctorat în managementul 
resurselor umane și un domeniu în care s-a perfecționat continuu - 
managementul turismului. Conf. univ. dr. Carmen Chașovschi, directorul 
Centrului de Resurse și Cercetare în Turism de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, are o experiență ce acoperă domenii diverse, spații 
culturale foarte diferite și expertiză în înțelegerea și promovarea turismului. 
Am discutat, în acest interviu, despre strădaniile sale pentru păstrarea 
armoniei între vechi și nou în satele din Bucovina și pentru integrarea corectă 
a culturii tradiționale în strategiile turistice ale zonei. 
Dintre numeroasele proiecte, cel mai interesant atât prin latura de salvgardare 
a patrimoniului construit, cât mai ales prin latura sa educațională, l-ați inițiat 



în 2011 și derulat cu studenții de la Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică din Suceava: „Salvează Satul Bucovinean. Adoptă o 
casă!” Cum s-a înfiripat proiectul acesta?  
Ideea s-a născut în 2009, după o perioadă în care am lucrat în Transilvania 
pentru un proiect al guvernului german în România, care avea drept scop 
protejarea peisajului cultural al satului transilvănean. Atunci am realizat 
pentru prima dată că, de fapt, în Bucovina și Maramureș situația era mult mai 
gravă decât în Transilvania: ambele destinații, renumite pentru autenticitate, 
cultură tradițională, se confruntau cu schimbări majore în peisajul construit, 
cu deteriorarea rapidă a acestuia. Dacă în satele săsești unele modificări ale 
caselor de cărămidă erau reversibile, casele din Bucovina și Maramureș 
deveneau lemn de foc.  
Din 2010 m-am tot gândit la o serie de propuneri de conservare a caselor. Din 
păcate, recomandările valabile pentru Transilvania nu au fost valabile și 
pentru Bucovina. Dacă în Transilvania era vorba de schimbări ale fațadelor, ale 
porților de lemn, în Bucovina, poluarea arhitecturală era dată de construcții 
noi, cu forme și culori atipice, cu volume prea mari față de peisajul existent. 
Drept urmare, am făcut echipă cu arh. Liliana Cazacu și cu Violeta Enea, de la 
Muzeul Bucovinei, și am încercat să formulăm propuneri potrivite zonei: 
volume și forme similare cu casele tradiționale ale zonei, culori neutre, 
preluarea de elemente decorative specifice. Am lucrat circa un an, în timpul 
nostru liber, până când am reușit să finalizăm broșura „Satul Bucovinean ca 
Destinație Turistică. Cum îl protejăm și promovăm”, care conține 
recomandări și pentru cei ce vor să construiască, dar și pentru autoritățile 
locale, despre cum ar trebui să păstreze spațiul public și să îl amenajeze de o 
manieră atractivă.[…] 

D.L. Prof. univ. dr. Mihai 
Dimian se adresează 
politicienilor care vor 
să colaboreze cu USV 

www.crainou.ro 
17.08.20 

Actualitate Depolitizați învățământul preuniversitar și creșteți calitatea acestuia prin 
investiții masive în baza materială!, le transmite el acestora 
 Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, a constatat că, în ultima perioadă, mai mulți politicieni locali au vorbit 
despre colaborarea cu USV ca factor în dezvoltarea municipiului și a zonei, și 
le-a transmis acestora un mesaj pe pagina sa de socializare 
Într-un text intitulat „Despre politică și universitate”, formulat după ce, spune 
Mihai Dimian, a observat „declarațiile referitoare la colaborarea cu 
universitatea a numeroși candidați aflați în precampanie electorală”, 
prorectorul a subliniat că „există o dorință sinceră și puternică în cadrul 
universității pentru a colabora în scopul dezvoltării zonei și, bineînțeles, a 



universității, atât timp cât aceste demersuri nu au condiționări politice sau 
interese personale”. Potrivit lui, Universitatea trebuie să fie un loc al libertății 
de gândire și de exprimare și, drept urmare, orice intenție de politizare a 
universității (chiar dacă poate aduce beneficii pe termen scurt) distruge însăși 
ideea de universitate. „Calea cea mai bună prin care administrațiile publice 
locale și județene pot sprijini universitățile este prin depolitizarea 
învățământului preuniversitar și prin investiții masive în baza materială a 
învățământului preuniversitar pentru a crește calitatea acestuia, motivația 
elevilor pentru studiu, pentru a oferi elevilor din mediul rural șansa unei 
educații adecvate și de a diminua astfel semnificativ abandonul școlar”. Printre 
altele, el a arătat că deși este de dorit și de încurajat implicarea cadrelor 
universitare în politică și în administrația publică, modelul practicat până acum 
dăunează educației superioare. „Partidele au ales persoane care dețineau 
funcții de conducere, urmărind, cu precădere, extinderea bazinului electoral 
și a sferei de influență în instituția respectivă și nu atragerea de expertiză în 
partid. Acest lucru este demonstrat analizând raportul dintre numărul 
rectorilor/ prorectorilor și președinți de senat universitar desemnați candidați 
sau miniștri comparativ cu cel al foștilor rectori/ prorectori și președinți de 
senat. „Dacă expertiza și nu influența politică te interesează, atunci faptul că 
persoana respectivă nu mai este într-o astfel de funcție nu ar trebui să conteze 
atât timp cât a avut rezultate deosebite în exercitarea funcției”. Conform 
prorectorului Dimian, folosirea funcțiilor politice și administrative pentru 
obținerea de titluri (doctorate) sau funcții academice trebuie să dispară din 
modul de a gândi al politicienilor români. „Au făcut deja foarte mult rău 
învățământului superior românesc astfel de abordări, iar obținerea fiecărui 
astfel de titlu sau funcție nemeritată a distrus eforturile și rezultatele a mii de 
cadre universitare oneste și profesioniste și a alungat din țară foarte mulți 
tineri valoroși”. 

Oana Roxana 

Lupu 

Competiție 
internațională pentru 
elevii pasionați de 
astronomie și 
astrofizică 

www.gorjeanul.ro 
17.08.20 

_____ Elevii pasionați de astronomie și astrofizică sunt invitați să participe la selecția 
pentru lotul ce va reprezenta România la Global e-Competition on Astronomy 
an Astrophysics (GeCAA), o competiție internațională ce se va desfășura în 
această toamnă și își propune să îndeplinească misiunea Olimpiadei 
Internaționale de Astronomie și Astrofizică (IOAA-2020), suspendată din cauza 
pandemiei COVID – 19. 
Pe baza acordului Comitetului Internațional al Olimpiadei Internaționale de 
Astronomie și Astrofizică, ce organizează această competiției internațională, 
Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava a fost desemnată să realizeze 



selecția a 20 de elevi din România pentru participarea la etapa internațională 
a Global e-Competition on Astronomy an Astrophysics. La această selecție se 
pot înscrie atât elevi juniori, cât și seniori în domeniul astronomiei și 
astrofizicii. Candidații care doresc să participe la etapa de selecție trebuie să 
trimită până pe 21 august 2020, pe adresa de e-mail observator@usv.ro, 
următoarele documente semnate și scanate: fișa de autoevaluare/evaluare, 
portofoliul candidatului, copie după cartea de identitate/certificat de naștere, 
cerere tip. Selecția se va realiza în urma evaluării portofoliilor elevilor, 
evaluare ce va avea loc în intervalul 22 – 26 august 2020. Publicarea listelor 
finale ale elevilor selectați pentru participare la GeCAA-2020 va fi pe 27 august 
2020, pe site-ul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Competiția 
propriu-zisă se va desfășura în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2020, 
online, și va consta în probe individuale și o probă pe echipe. La probele 
individuale, ce vor avea loc în perioada 25 – 27 septembrie 2020, vor participa 
doar primii 10 elevi calificați în ordinea descrescătoare a punctajului. La proba 
pe echipe, ce se va desfășura în perioada 28 septembrie – 12 octombrie, vor 
participa următorii 10 elevi calificați în ordinea descrescătoare a punctajului. 
Competiția nu are caracterul oficial de olimpiadă internațională, deși își 
propune să suplinească absența acesteia din acest an. 

N.B. Echipa USV a câștigat 
marele premiu la 
Energy Challenge 

www.crainou.ro 
13.08.20 

Actualitate Finala națională a celei de-a VI-a ediții a Energy Challenge (competiție de 
proiecte din domeniul energiei pe teme de actualitate, precum Eficiență 
Energetică & Optimizare Rețea, Energie Verde, Digital & Smart și Produse/ 
Servicii Clienți) a fost organizată în data de 5 august 2020 de E.ON România, 
împreună cu instituțiile partenere. 
În acest an, în cadrul finalei s-au calificat cinci echipe din întreaga țară. Inițial 
programată să se desfășoare la Târgu Mureș, finala a avut loc în mediul online, 
din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de coronavirus. 
Echipa „Team Atlas”, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, și-a 
adjudecat pentru al doilea an consecutiv marele premiu, în valoare de 3.000 
de euro. Cotat de specialiștii din juriu ca fiind cel mai complex proiect din acest 
an, „Project Calypso (2.0)” este un sistem inteligent de monitorizare a apei, 
care cuprinde și un sistem de avertizare în caz de inundație. Proiectul are la 
bază un micro-controller și o multitudine de senzori, fiind proiectat astfel încât 
să aibă o precizie bună și un raport calitate-preț excelent. Echipa „Team Atlas” 
este formată din Ștefan Șovea și Andrei Ventuneac, studenți în anul al II-lea, la 
specializarea Calculatoare din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor. 



_____ Toate locurile ocupate 
din prima sesiune de 
admitere 2020 la 
Facultatea de Științe 
ale Educației de la 
USV 

www.ziar.com 
06.08.20 

Știri/Educație La Facultatea de Științe ale Educației de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, toate locurile scoase la concurs au fost ocupate din prima sesiune de 
admitere 2020, atât la cu taxă, cât și la fără taxă. Anunțul a fost făcut, la Radio 
Top, de conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa. Ea a spus că au concurat 
peste 200 de candidați pentru ocuparea celor 100 de locuri. Universitara a 
precizat că 20% dintre candidați s-au înscris on-line, însă pentru siguranță 
mulți dintre ei au ajuns și-n campus pentru a vedea dacă totul e-n regulă. Otilia 
Clipa a menționat că viitorii studenți sunt, în general, din județele Suceava, 
Botoșani și Neamț. 

_____ Universitara Otilia 
Clipa: „Cred că 
învățământul on-line 
ar trebui păstrat chiar 
unde se vine fizic” 

www.ziar.com 
06.08.20 

Educație Universitara suceveană Otilia Clipa susține că este bine că s-a fixat o dată 
pentru începerea anului școlar 2020/2021, respectiv 14 septembrie. Prezent 
în studioul Radio Top, conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, de la 
Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” a 
declarat: „Mi s-a părut asta ca fiind ceva predictibil, fiindcă fiecare părinte 
trebuie să-și pregătească un plan pentru toamna viitoare, fiecare părinte de 
copil de școală. Cred că este un lucru bun faptul că pot avea acces copiii la 
școală. Cred că ultimele luni din precedentul an școlar au fost complicate 
pentru copii, pentru că sunt materii pe care le-au pierdut, pentru că sunt 
conținuturi pe care nu le-au făcut”. Pe de altă parte, universitara consideră că 
ar fi benefic dacă s-ar păstra și învățământul on-line. Otilia Clipa a afirmat: 
„Cred că învățământul on-line ar trebui păstrat chiar unde se vine fizic. Pentru 
că dacă, de exemplu, va veni acea jumătate de clasă și nu vor găsi cu cine să 
facă pentru cealaltă jumătate de clasă, poate-i bine să fie suplinit de un anumit 
program, sau de un anumit soft. Sau poate se esențializează materia sau 
programa. Și-atunci poți preda pentru toți copiii un anumit număr de ore. Am 
văzut în multe sisteme de învățământ că se folosesc și aceste platforme, chiar 
dacă se fac orele fizic. Adică, suplinită informația. Pentru că sunt foarte multe 
informații și profesorul poate lucra la a esențializa, la a dinamiza predarea”. 
Președintele Klaus Iohannis a anunțat, aseară, că noul an de învățământ 
preuniversitar va debuta în data de 14 septembrie și că majoritatea elevilor 
vor merge efectiv la școală. El a precizat că decizia privind modul în care va 
începe școala se descentralizează și se ia la nivel de județ. Klaus Iohannis a 
subliniat că învățământul on-line nu e același lucru cu cel în clasă, dar că pentru 
o perioadă limitată de timp poate să țină loc de învățământ în clasă. 

N.B. USV anunță noi 
programe de studiu 

www.crainou.ro 
04.08.20 

Actualitate În ședința din 30 iulie 2020, Consiliul ARACIS a decis autorizarea provizorie a 
trei noi programe de studiu de licență la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 



Suceava (USV), care vor fi incluse în oferta educațională începând cu sesiunea 
de admitere septembrie 2020, anunță USV. 
Astfel, viitorii candidați vor putea opta și pentru următoarele programe: 
Autovehicule rutiere, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică 
și Management, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 
studenți/an, Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă 
(spaniolă, italiană), în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, 
învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 60 studenți/an, și 
Rețele și software de telecomunicații, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică 
și Știința Calculatoarelor, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de 
școlarizare de 50 studenți/an. 
USV reamintește că, în sesiunea de admitere care tocmai s-a încheiat, 
universitatea suceveană a oferit candidaților șansa de a se înscrie, pe lângă 
programele tradiționale, la nu mai puțin de 9 programe de studiu noi, pentru 
ciclurile licență și masterat: Echipamente și sisteme de comandă și control 
pentru autovehicule (licență), program gestionat împreună de Facultatea de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică și Management; Echipamente și sisteme medicale 
(licență), în cadrul parteneriatului dintre Facultatea de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor, Facultatea de Mecanică, Mecatronică și Management 
și Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană; Energetică și tehnologii 
informatice (licență), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor; Media digitală (licență), în cadrul Facultății de Litere și Științe 
ale Comunicării; Resurse umane (licență, 50 de studenți), la Facultatea de 
Istorie și Geografie; Științe gastronomice (licență), la Facultatea de Inginerie 
Alimentară; Drept penal și criminalistică (masterat), în cadrul Facultății de 
Drept și Științe Administrative; Globalizare și diplomație economică (masterat 
profesional), la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, și 
Securitate cibernetică (masterat profesional), la Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor. 
 
„Deschiderea acestor programe de studiu noi, pentru care înscrierile vor fi 
posibile și în sesiunea septembrie, certifică preocuparea constantă a 
Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava pentru o dezvoltare dinamică, în 
directă corelație cu cerințele unei piețe a muncii competitive, în transformare 
accelerată, adaptată paradigmelor economice, sociale și educaționale ale 
secolului XXI” precizează USV. 



N.B. Peste 3.000 de tineri 
au ales să-și facă 
studiile la USV 

www.crainou.ro 
03.08.20 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că în sesiunea de 
admitere din acest an, programele de studii ale USV au fost alese de 3061 de 
candidați. 
Concret, numărul de candidați înmatriculați la programele de licență 
(învățământ cu frecvență, studenți români) este cu 13% mai mare față de 
admiterea din iulie 2019 și cu 32% mai mare față de admiterea din iulie 2018. 
Universitatea suceveană susține că eforturile făcute constant în direcția 
diversificării programelor de studii, a atragerii unei resurse umane 
competente și a dezvoltării bazei materiale s-au concretizat în creșterea 
atractivității ofertei educaționale a USV. 
USV precizează că, de fapt, 2020 este al cincilea an consecutiv de creștere a 
numărului de studenți la USV. Celor 1990 de candidați români înmatriculați la 
programele de licență și celor 797 înmatriculați la masterat li se adaugă, ca în 
ultimii ani, un număr consistent de candidați români de pretutindeni și 
cetățeni străini, 200, la ciclul de licență, și 74, la programele de masterat. 
„Îmbucurător este faptul că, la mai multe programe de studiu, toate locurile 
scoase la concurs, însemnând întreaga capacitate ARACIS plus 10% locuri 
destinate candidaților cu domiciliul în străinătate,  au fost ocupate din această 
sesiune. Este vorba despre programele de licență: Poliție locală, Drept, 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală generală, Educație 
fizică și sport, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Psihologie și 
Administrație publică (ID) și despre programele de masterat: Management și 
administrație europeană, Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală, 
Managementul instituțiilor educaționale și Consiliere școlară și educație 
emoțională” precizează comunicatul USV. 
Sursa mai menționează că următoarea sesiune de admitere se va desfășura în 
perioada 7-15 septembrie, pentru locurile rămase disponibile la licență, 
masterat și doctorat. 
Pentru cele 14 domenii de doctorat care organizează concursul de admitere în 
sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7 – 11 septembrie. Oferta USV 
pentru viitoarea sesiune de admitere conține un total de 33 de locuri (dintre 
care 17 cu bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență, și 16 fără bursă, 
pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă). 
Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (7 dintre acestea 
fiind cu bursă), la care se mai adaugă 79 de locuri cu taxă. 

 


