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Prof. univ. dr. ing. Mihai 

Cernat, Doctor Honoris 

Causa al USV 

 

Prof. univ. dr. Mihai Cernat, 

de la Catedra de Inginerie 

Electrică și Fizică Aplicată a 

Facultății de Electrotehnică și 

Știința Calculatoarelor, Uni-

versitatea Transilvania din 

Brașov, a fost omagiat pentru 

îndelungata activitate didacti-

co-științifică depusă în ser-

viciul învățământului superior 

din România, pentru con-

tribuțiile aduse la dezvoltarea 

învățământului superior de 

electrotehnică, sisteme elec-

trice, electromecanică și ener-

getică, dar și pentru contri-

buția avută în dezvoltarea 

relațiilor de colaborare dintre 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și Uni-

versitatea Transilvania din 

Brașov, precum și cu uni-

versități din Germania. Per-

sonalitatea Profesorului Cer-

nat este cunoscută membrilor 

comunității academice suce-

vene datorită faptului că, în 

special după anul 2000, el a 

participat activ la organizarea 

Conferinței Internaționale 

„Development and Appli-

cation Systems”. Totodată 

este unul din evaluatorii de 

înaltă ținută ai colectivului 

redacțional al revistei noastre 

științifice Advances in Elec-

trical and Computer 

Engineering. Aportul său la 

dezvoltarea relațiilor dintre 

instituțiile de învățământ din 

România și spațiul german nu 

se limitează însă numai la 

universitatea suceveană, Prof. 

univ. dr. Mihai Cernat fiind 

unul din inițiatorii și 

organizatorul principal al con-

ferinței internaționale „Opti-

mizarea echipamentelor elec-

trice si electronice” - OPTIM, 

organizată de Facultatea de 

Electrotehnică și Știința Cal-

culatoarelor, Universitatea 

Transilvania din Brașov, îm-

preuna cu facultățile de Elec-

trotehnică din Timișoara și 

Cluj-Napoca, membru al unor 

Comisii de analiză și susținere 

ale tezelor de doctorat la 

Universități din România, 

Germania, Bulgaria și Africa 

de Sud, colaborator si 

evaluator în cadrul unor pro-

iecte de cercetare științifică, 

autor și co-autor de manuale și 

monografii cu caracter didac-

tic. Profesorul Mihai CER-

NAT este unul dintre 

profesorii eminenți ai în-

vățământului universitar ro-

mânesc și un om de știință care 

s-a făcut remarcat prin 

realizări deosebite în do-

meniul ingineriei electrice. A 

fost mereu un apropiat 

universității noastre. Prin 

acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa domnului Prof. 

univ. dr. ing. Mihai Cernat, 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava aduce 

strălucire corpului său aca-

demic, căruia i se alătură astfel 

o personalitate cu o contri-

buție importantă la dez-

voltarea învățământului supe-

rior și cercetării științifice din 

domeniile: Bazele electro-

tehnicii, Aparate electrice, 

Echipamente electrotehnice, 

Mașini electrice, Măsurări 

electrice. Este meritatul gest 

de recunoaștere a succesului 

unei vieți dedicate studiului, 

creației științifice și tehnice, 

dar mai ales muncii oneste, 

responsabile și eficiente pusă 

în folosul studenților și 

întregii comunități academice  .  

Evenimente  

 3 mai 2018 
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Salonul Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorum 

2018 

 

Cea de a V-a ediţie a Salonului 

Internaţional de Carte Alma 

Mater Librorum, organizat 

anul acesta de către Biblioteca 

USV, în parteneriat cu Pri-

măria Municipiului Suceava şi 

Consiliul Local Suceava, a 

marcat, printr-o serie de eveni-

mente speciale, Centenarul 

Marii Uniri 1918-2018. Peste 

25 de edituri şi case editoriale 

de prestigiu din România, 

Republica Moldova şi Ucraina 

şi-au anunţat participarea cu 

standuri de carte, lansări şi 

prezentări de carte, întâlniri cu 

autori, dialoguri cu studenţii şi 

profesorii suceveni, la toate 

acestea publicul larg din 

Suceava fiind invitat per-

manent. Anul acesta, Editura 

Tritonic din Bucureşti a fost 

invitatul de onoare al Sa-

lonului Internaţional de carte 

Alma Mater Librorum. Printre 

editurile prezente la Suceava 

la începutul lunii mai s-au 

aflat Editura Academiei Ro-

mâne, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Memorialul Ipo-

teşti – Centrul Naţional de 

Studii Mihai Eminescu, Edi-

tura Junimea din Iaşi, Editura 

Curtea Veche Bucureşti, Edi-

tura Cygnus Suceava, Editura 

Niculescu Bucureşti, edituri 

universitare din Iaşi, Cernăuţi, 

Chişinău, Bucureşti, Suceava, 

Case editoriale din Iaşi, Su-

ceava, edituri cu carte reli-

gioasă ş. a. Printre momentele 

de forţă ale Salonului Inter-

naţional de Carte Alma Mater 

Librorum amintim: lansările 

de carte în prezenţa oaspeţilor 

speciali, prof. univ. dr. Andrei 

Marga şi scriitorul-jurnalist 

Stelian Tănase, organizarea 

standului Cărţile Voroneţului, 

prezentarea Editurii Didactice 

şi Pedagogice, Concertul ex-

traordinar de pian şi violoncel 

(Edit Arva la pian şi Emerich 

Ghercă la violoncel) la Au-

ditorium „Joseph Smith”, pre-

cum şi spectacolul de teatru 

Trei surori, de Anton Pav-

lovici Cehov, la Teatrul 

Municipal „Matei Vişniec”, 

partener în organizarea Sa-

lonului Internaţional de Carte 

de la USV. Întâlnirile cu 

cititorii propuse de către scri-

itorul – jurnalist Stelian Tă-

nase, 100 de ani de la Marea 

Unire şi de profesorul Andrei 

Marga, Reafirmarea identi-

tăţilor în Europaau au avut loc 

în cursul zilei de 3 mai, la Uni-

versitate. Vineri, 4 mai, în Sala 

Mare a Primăriei Municipiului 

Suceava, a avut loc Şedinţa 

festivă cu participarea Editurii 

 3-4 mai 2018 
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Nicodim Caligraful – Mănăs-

tirea Putna, a Profesorului 

univ. dr. Mihai Iacobescu, cu 

volumul Scrisori din Buco-

vina, şi a Profesorului Andrei 

Marga, cu volumele Ordinea 

viitoare a lumii - Editura 

Niculescu, 2017 şi  Raţiune şi 

voinţa de raţiune – Editura 

Academiei Române, 2017. 

Parteneri principali ai eve-

nimentului au fost Asociaţia 

SEVA şi Radio Top Suceava.  

 

Expoziţie de fotografie la 

USV  

 

Sub genericul „Maroc: o na-

tură splendidă și o cultură 

autentică”, Anissa Taouil Ha-

ssouna a expus la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava o serie de foto-

grafii pe care artista le-a reali-

zat în orașe din diferite zone 

ale Marocului, care surprind 

monumente, stilul de viață al 

oamenilor și spații naturale 

splendide. De asemenea, ea a 

prezentat publicului sucevean 

câteva obiecte artizanale, pre-

cum portul tradițional al 

femeilor, „Takchita” și „Gan-

doura”, eșarfe berbere și arti-

cole de încălţăminte, obiecte 

decorative din lemn și ce-

ramică. În plus, vizitatorii au 

putut răsfoi și colecția de 

poezie My Book of Many 

Colors (2017), scrisă în cinci 

limbi, pentru a îşi face o idee 

despre literatura marocană, 

despre caracteristicile, temele 

și tehnicile ei. Pe lângă faptul 

că este studentă Erasmus în 

cadrul Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării, spe-

cializarea limba spaniolă, Ani-

ssa Taouil Hassouna este 

profesor de limba engleză la 

Facultatea de Litere Moha-

mmedia, din cadrul Uni-

versității Hassan II-Casa-

blanca, pictor și poet. În des-

chiderea expoziției sale, ea a 

declarat: „Sper, prin expoziția 

mea, să ofer o perspectivă 

asupra Marocului, poporului 

său, naturii splendide și cul-

turii autentice. Marocul merită 

vizitat pentru istoria sa bogată, 

oamenii toleranți, ospitalieri și 

generoși și atracțiile naturale 

magice. Sunteți toți invitați să 

îl vizitați și să vă bucurați de 

el, cum mă bucur eu de viața 

mea aici în România, o țară a 

cărei cultură are multe lucruri 

în comun cu cea marocană“.  

 

Primăvara Inovaţiei la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a găzduit, a 

doua ediţie a manifestării 

„Printemps de l’innovation du 

français”, sub titlul „Nou-

velles pratiques de classe et 

enseignement du français”, cu 

scopul de a facilita interac-

ţiunea între generaţii, între 

organizaţii, între spaţiile 

culturale, ca vector al crea-

tivităţii şi al progresului 

educaţional. Peste 100 de pro-

fesori din județele Suceava, 

Botoșani, Neamţ şi Iași, 

alături de experţi internaţio-

nali specializaţi în didactica 

limbii franceze, de reprezen-

tanţi ai unor instituţii culturale 

şi inspectorate şcolare, dar şi 

de studenţi ai Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe ale Comuni-

cării au participat la acest 

4-5 mai 2018 

 

 

3-11 mai 2018 
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eveniment, care și-a propus, 

într-o atmosferă convivială, să 

abordeze şi să disemineze 

câteva strategii inovatoare de 

predare a limbii franceze şi de 

transmitere a valorilor din 

civilizaţiile francofone. Ime-

diat după ceremonia de des-

chidere, desfăşurată în prezen-

ţa doamnei Sarah Delbois, şef 

de misiune pentru limba 

franceză la Institutul Francez 

din România, Bruno Devau-

chelle, specialist în ştiinţele 

educaţiei de la Universitatea 

din Poitiers (Franţa), a susţinut 

o conferinţă pornind de la 

întrebarea „Se poate asocia 

inovația cu numericul atunci 

când vorbim despre educație 

și formare?” Tema web-

inarului propus de Cynthia 

Eid, vicepreședintă a Fede-

rației Internaționale a Profe-

sorilor de limba franceză 

(FIPF), a fost tot inovaţia, 

văzută ca „misiune posibilă” 

în procesul didactic. Cele două 

intervenţii, moderate de Marc 

Oddou – fondator „MOddou 

FLE”, expert asociat al CIEP, 

autor, consultant, formator, 

conceptor-realizator de pro-

iecte numerice şi, mai ales, 

unul dintre principalii organi-

zatori şi promotori ai eveni-

mentului – au fost completate 

de şase ateliere. Aurélien 

Amigues, Margot Berthelin, 

Lou Boisard, Sylvain Grille, 

Darko Ristovski, ca şi Marc 

Oddou, au stimulat parti-

cipanţii la aceste ateliere să 

reflecteze la impactul pe care 

îl poate avea exploatarea unor 

elemente (cum ar fi reţelele de 

socializare, jocul, muzica, 

documentul audiovizual, trata-

rea erorii, stereotipurile despre 

Franţa şi francezi) asupra orei 

de limba franceză în şcoli, 

licee sau la universitate şi, 

implicit, asupra dezvoltării 

competenţelor elevilor şi stu-

denţilor. Mizând pe impli-

carea unei tinere echipe de 

profesori din judeţul Suceava, 

dar şi pe lunga şi frumoasa 

colaborare dintre Literele Uni-

versităţii „Ștefan cel Mare” şi 

Asociația Română a Profe-

sorilor Francofoni, dinamica 

preşedintă a Filialei Suceava a 

acestei Asociaţii, prof. dr. 

Daniela-Irina Melisch, a atras 

în organizarea envenimentului 

„Printemps de l’innovation du 

français” parteneri institu-

ţionali de nădejde: Institutul 

Francez din România, Agenţia 

Universitară a Francofoniei, 

prin Centrul de reuşită uni-

versitară din USV, şi Inspec-

toratul Şcolar Suceava. Re-

vista „Le français dans le 

monde”, Editura Hachette 

FLE şi distribuitorul naţional 

Sitka Alaska au contribuit, de 

asemenea, la reuşita acestei 

manifestări, cu premii şi o 

expoziţie cu vânzare.     

 

Bronz pentru USV la Tur-

neul Internațional de Fotbal 

„Carpathian Space” 

 

Orașul Ivano-Frankivsk din 

Ucraina a găzduit turneul 

internațional de fotbal pentru 

studenți Carpathian Space, la 

care au participat echipe 

reprezentative din Ucraina, 

Lituania, Polonia și România. 

Ca urmare a implementării 

strategiei de internaționalizare 

a Universității „Ștefan cel Ma-

re”, inclusiv prin realizarea 

unor acțiuni de cooperare cu 

parteneri din Europa Centrală 

și de Est, prin inițiativele 

dezvoltate la nivelul statelor 

din regiunea carpatică și 

colaborările interinstituționa-

le, România a fost reprezen-

tată de echipa de fotbal a 

universității sucevene. Având 

în componență studenți de la 

mai multe facultăți, coor-

donați de conf. univ. dr. Bog-

dan Grosu și asist. univ. dr. 

Florin Onesim, echipa USV a 

reușit să facă o impresie 

frumoasă, situându-se pe po-

ziția a treia, asigurându-și 

astfel medalia de bronz. Echi-

pa a fost formată din: Corniță 

Nicolae – Facultatea de Edu-

cație Fizică și Sport (FEFS), 

anul I, Sili Alexandru – Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor 

(FIESC), anul III, Hariton 

Ionuț - FEFS, anul I, Plohoi 

Mark – Facultatea de Științe 

Economice și Administrație 

Publică (FSEAP), anul II, 

Tulei Vladimir – Facultatea de 

4-6 mai 2018 
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Litere și Științe ale Co-

municării (FLSC), anul II, 

Chicaroș Tudor – Facultatea 

de Inginerie Mecanică, Me-

catronică și Management 

(FIM), anul III, Vicol Dumitru 

– FIESC, anul II, Susanu 

Marin – FEFS, anul II, Susanu 

Victor – FSEAP, anul I, 

Moraru Vadim – FSEAP, anul 

II, Frunză Daniel – FIG, anul 

I, Buium Alexandru – FIM, 

anul II, Andreica Vasile – 

FIM, anul II. Reprezentanții 

USV au apreciat în mod 

deosebit organizarea impe-

cabilă și seriozitatea organi-

zatorilor. Acest fapt, precum 

și satisfacția de a se afla pe 

podium, au determinat ca 

studenții să revină la Suceava 

nu doar cu medalii, ci și cu o 

experiență care să le dezvolte 

spiritul de echipă, cel com-

petitiv și dorința de a fi mai 

buni atât pe plan sportiv, cât și 

academic. „A fost o competiție 

caracterizată de o organizare 

impecabilă, staff-ul ucrainean 

dând dovadă de o mobilizare 

și de o seriozitate maximă. 

Din fericire, băieții noștri au 

practicat un joc bun, bazat pe 

emulație, care le-a adus la 

sfârșitul competiției satisfac-

ția de a se afla pe podium, 

obținând medalia de bronz. 

Sperăm că, la următoarea 

participare, rezultatele ob-

ținute vor fi și mai bune, vor 

asigura o vizibilitate pe mă-

sură sportului universitar 

sucevean și vor contribui la 

promovarea imaginii Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava”, a declarat asist. 

univ. dr. Florin Onesim.   

 

OSF Global  Services în dia-

log cu studenții USV 

 

Compania multinațională de 

dezvoltare software, soluții 

eCommerce și cloud, OSF 

Global Services, a organizat  

în parteneriat cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, evenimentul „Ziua Porților 

Deschise la USV”. Eveni-

mentul a constituit o oportuni-

tate pentru studenții care 

urmează cursurile programe-

lor de studii Calculatoare, 

Automatică și informatică 

aplicată, Electronică aplicată 

și Informatica economică, să 

afle cât mai multe despre 

compania OSF și despre 

posibilitățile de dezvoltare 

profesională în domeniul IT. 

De asemenea, dezbaterile in-

teractive și ilustrările proiec-

telor tehnice au avut scopul de 

a oferi sfaturi practice referi-

toare la procesul de recrutare 

și provocările asociate pro-

fesiei de programator. Vizita 

studenților la sediul companiei 

a cuprins o prezentare a pro-

filului de activitate și un tur 

ghidat, cu o sesiune de cunoaș-

tere directă a echipei de pro-

fesioniști care lucrează în 

producție. Menționăm că acest 

eveniment a fost precedat de 

7 mai 2018 
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vizita membrilor Asociației 

FIRESC a studenților Facul-

tății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor la se-

diul local al companiei OSF 

din Suceava în data de 25 

aprilie 2018. Toate aceste ex-

periențe au avut scopul de a 

aduce în prim-planul studen-

ților varietatea de oportunități 

și modul în care ar trebui să se 

pregătească pentru întâmpina-

rea lor, dar și posibilitățile de 

a accesa locurile de muncă din 

domeniul IT fără a avea 

experiență anterioară într-o 

firmă, beneficiile reale și 

perspectivele de dezvoltare în 

carieră. Aceste evenimente se 

desfășoară în contextul dez-

voltării continue a sectorului 

de IT din regiune, ceea ce a 

generat o cerere masivă de 

personal bine pregătit în do-

meniu. Se poate ușor constata 

că majoritatea personalului 

din firmele de IT din regiunea 

noastră este format din stu-

denți sau absolvenți ai fa-

cultăților de profil din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, iar solicitările 

de personal ale firmelor din 

zonă se îndreaptă în primul 

rând către aceasta. De aceea, 

USV, prin Facultatea de 

Inginerie Electrica si Știința 

Calculatoarelor, tratează ali-

nierea procesului formativ la 

cerințele actuale ale pieței 

muncii și informarea periodică 

a studenților privind oportuni-

tățile în dezvoltarea carierei ca 

principală prioritate. Toate 

acestea nu se pot realiza, însă, 

decât prin parteneriate active 

cu potențialii angajatori, așa 

cum este și cazul parteneria-

tului cu Compania multinațio-

nală de dezvoltare software, 

soluții eCommerce și cloud, 

OSF Global Services.   

 

Zile și Nopți Studențești 

 

Cea de a VIII-a editie a Fes-

tivalului Zile și nopti 

studentesti (ZNSt) a debutat 

cu un concert al trupelor 

Subcarpati și Odyssey, pe 

Esplanada USV din fata 

Corpului A. Pe parcursul celor 

trei săptămâni de festival 

organizatorii au propus mai 

mult de 100 de evenimente: 

concursuri studențești indivi-

duale și pe echipe, evenimente 

educaționale extra-curricula-

re, spectacole de muzică și 

teatru, jocuri și activități 

sportive, noaptea muzeelor, 

conferințe și ateliere de lucru, 

acțiuni civice și seri sociale. 

Intrarea la aceste evenimente a 

fost liberă, în limita locurilor 

disponibile. Festivalul „Zile și 

nopți studențești” este un pro-

iect coordonat de Asociația 

Studenților din Universitatea 

Suceava (ASUS), împreună cu 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților Suceava, 

cu implicarea activă a 

Grupului de Inițiativă al Stu-

denților din Basarabia 

(GIRB), Asociației Studen-

ților din Facultatea de Ingi-

nerie Electrică și Știința Cal-

culatoarelor (FIRESC), Aso-

ciaţiei Europene a Studenților 

în Drept (ELSA), Asociației 

Internaționale a Studenților în 

Științe Economice și Comer-

ciale (AIESEC), Clubului de 

Marketing și Asociației Stu-

denților Implicați în Dezvol-

tarea Carierei (ASTIDC). 

ZNSt @ USV 2018 a propus o 

abordare non-formală, cu 

scopul de a atrage și implica 

studenții și elevii în activități 

extracurriculare de natură edu-

cațională, culturală, sportivă, 

socială și civică, și de a 

dezvolta voluntariatul și apti-

tudinile organizatorice ale 

studenților Universității „Ște-

fan cel Mare” Suceava. 

 

Conferinţa studențească 

națională PERFORMED  

 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a participat la Conferința 

studențească națională PER-

FORMED – Performanță și 

calitate în educație, ediția a 

VIII-a, și la Expoziția 

lucrărilor artistice ale 

studenților de la programul 

Pedagogia Învățământului 

Primar și Preșcolar, ediția a 

VI-a. Evenimentele au fost 

organizate de Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului 

7-27 mai 2018 

 

 

10 mai 2018 
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Didactic din cadrul Uni-

versității „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, sub coordonarea 

doamnei conf. univ. dr. 

Liliana Mâță, beneficiind de 

prezența a peste 30 de studenți 

de la Universitatea din Bacău, 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați și Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. În sesiunile de 

comunicari, studenții au 

prezentat rezultatele cercetă-

rilor din domeniul educa-

țional, pe care le-au realizat 

împreună cu profesorii coor-

donatori din universitățile 

amintite. Conferința a prilejuit 

intercunoaștere între studenții 

celor trei universități și co-

nectarea cu inovația din 

domeniul educațional. USV a 

fost reprezentată de Greciuc 

Marilena-Artemizia (Șerban) 

și Vieriu Ancuța, studente în 

anul II, programul Manage-

mentul Instituțiilor Educațio-

nale, care, sub îndrumarea 

conf. univ. dr. Otilia Clipa, au 

propus lucrări de cercetare 

privind corelațiile dintre 

leadership, motivație și per-

formanță în educație, precum 

și leadership și învățare în 

managementul școlar, lucrări 

foarte apreciate pentru partea 

teoretică bine documentată și, 

mai ales, pentru partea de 

analiză statistică realizată. 

Ambele studente USV s-au 

clasat pe podium: premiul I 

(Greciuc Marilena-Artemizia 

(Șerban) și premiul al III-lea 

(Vieriu Ancuța). Menționăm 

faptul că premierea câști-

gătorilor s-a realizat cu spri-

jinul Ministerului Educației 

Naționale, printr-un proiect 

coordonat de conf. univ. dr. 

Liliana Mâță. Evenimentul 

național a avut un impact 

pozitiv în rândul studenţilor 

Facultăţii de Ştiinţe ale Edu-

caţiei, care au luat contact cu 

teme de cercetare actuale din 

domeniul educațional din alte 

universități și au putut valida 

faptul că există un învățământ 

de calitate în școala su-

ceveană. Mai mult decât atât, 

participarea la această con-

ferinţă a permis inițierea unor 

discuții privind realizarea de 

parteneriate între studenţii 

Universităţii „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și studenţii 

din celelalte universități par-

ticipante, privind dezvoltarea 

unor proiecte de cercetare în 

domeniul educaţional. 

 

Conferință cu participare 

internațională la USV 

 

Facultatea de Științe Eco-

nomice și Administrație Pu-

blică din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a organizat cea de a XIV-a 

ediție a Conferinței Interna-

ționale Strategies and De-

velopment Policies of Terri-

tories: International, Country, 

Region, City, Location Chal-

lenges. Tema propusă de 

organizatori a fost una de larg 

interes pe plan internațional. 

Dezvoltarea teritorială este un 

act de patriotism, de voință și 

de cultură, iar dezideratul este 

ca România să fie o țară cu un 

teritoriu funcțional, adminis-

trat eficient, care asigură 

condiții atractive de viață și 

locuire pentru cetățenii săi, cu 

un rol important în dez-

voltarea zonei de sud-est a 

Europei. Organizarea acestei 

conferințe la Suceava de către 

Facultatea de Științe Eco-

nomice și Administrație Pu-

blică a permis realizarea unui 

schimb de idei și opinii în 

măsură să sprijine elaborarea 

unor strategii privind dez-

voltarea teritoriului național și 

internațional. Printre temele 

dezbătute în cadrul lucrărilor 

conferinței am regăsit: asi-

gurarea unei integrări funcțio-

nale a teritoriului național în 

spațiul european prin spriji-

nirea interconectării eficiente 

a rețelelor energetice, de trans-

porturi și broadband, creșterea 

calității vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edili-

tare și a serviciilor publice în 

vederea asigurării unor spații 

urbane și rurale de calitate, 

atractive și incluzive, dezvol-

tarea unei rețele de localități 

competitive și coezive prin 

sprijinirea specializării teri-

toriale și formarea zonelor 

urbane funcționale, protejarea 

patrimoniului natural și 

construit și valorificarea ele-

mentelor de identitate terito-

rială, creșterea capacității 

instituționale de gestionare a 

proceselor de dezvoltare teri-

torială, centralizarea și con-

centrarea informațiilor nece-

sare pentru gestionarea poli-

ticilor de dezvoltare regional 

și amenajarea teritoriului. 

Conferința a beneficiat de 

participarea unui număr 

important de cadre didactice și 

studenți de la Facultatea de 

Științe Economice și Admi-

nistrație Publică din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, Universitatea 

din Parma (Italia), Academia 

de Studii Economice a Moldo-

vei și Universitatea Tehnică a 

Moldovei (Republica Moldo-

va), Universitatea Națională 

„Yurii Fedkovici” din Cernă-

uți, Universitatea Națională de 

Comerț și Economie din Kiev 

(Ucraina), Universitatea Na-

țională de Economie din 
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Sankt-Petersburg, Universita-

tea de Stat din Sud-Vest, 

Kursk  (Federația Rusă), Insti-

tutul Catolic, Facultatea de 

Studii ale Afacerilor (Slo-

venia),  Academia de Studii 

Economice din București, 

Universitatea „Babeş-Bolyai“ 

Cluj-Napoca, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

Universitatea de Vest din Ti-

mișoara, Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești și Universi-

tatea „Constantin Brâncuși” 

Târgu Jiu. 

 

Cariera în IT: dialog elevi- 

universitari-angajatori 

 

Elevi suceveni din cadrul C-

olegiului Național „Ștefan cel 

Mare” și Liceului Teoretic 

Filadelfia s-au întâlnit cu re-

prezentanți ai Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și ai companiei Pentalog. 

Firma Pentalog este unul din-

tre liderii europeni în ceea ce 

privește furnizarea de produse 

software și consultanță în 

domeniul IT, dar și unul dintre 

partenerii industriali impor-

tanți ai Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calcula-

toarelor din cadrul USV. La 

aceste întâlniri, compania 

Pentalog a fost reprezentată de 

Ana Păduraru, Business 

Analist, și Daniel Anton Cas-

travete, front-end developer, 

ambii fiind coordonatori de 

specialitate ai programului 

PentaStagiu. Din partea Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava au participat prof. 

univ.dr. ing. Ștefan-Gheorghe 

Pentiuc, decanul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, conf. dr. ing. 

Mirela Danubianu, director al 

Departamentului de Calcula-

toare, însoțiți de David Ghe-

rasim și Alexandru Maciuc, 

studenți de excepție ai pro-

gramului Automatică și in-

formatică aplicată (anul IV de 

studiu) şi laureați ai mai mul-

tor concursuri de robotică. 

Aceste întâlniri succed altor 

două dialoguri similare între 

reprezentanții companiei Pen-

talog, cei ai Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava și 

elevi ai Colegiului National de 

Informatică „Spiru Haret" Su-

ceava şi ai Colegiului Național 

„Petru Rareș” Suceava, care 

au avut loc la începutul acestei 

primăveri. Dialogul s-a purtat 

în liceele sucevene și a avut ca 

subiect principal cariera pro-

fesională în IT, practicarea 

acestei profesii în România şi 

provocările specifice la care 

trebuie să facă față un viitor 

specialist IT. Au fost prezenta-

te elevilor posibilitățile de 

formare în IT în cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, ale cărei pro-

grame în domeniu sunt situate 

pe poziții fruntașe în ierarhia 

națională, și realizările de ex-

cepție în robotică ale stu-

denților suceveni. Reprezen-

tanții companiei Pentalog le-

au arătat elevilor, din interior, 

cum se desfășoară viața unui 

specialist IT în cadrul unei fir-

me multinaționale, definind 

piața de profil ca fiind una di-

namică și competitivă. A fost 

atins și subiectul beneficiilor 

salariale, comparativ cu alte 

domenii, fiind prezentată plaja 

de valori în care se încadrează 

salariul unui IT-ist, concluzio-

nându-se că este mai profitabil 

pentru un tânăr din IT, dar și 

pentru țară, ca activitatea aces-

tuia să se desfășoare în Româ-

nia. Prezentat din interior, lu-

crul în domeniul IT presupune 

combinarea competențelor 

tehnice generale cu cele soft-

ware. Reprezentanții Pentalog 

le-au prezentat elevilor etapele 

elaborării unui produs soft-

ware, pornind de la o nevoie 

identificată în piață, după care 

urmează cercetare și analiză. 

Mai întâi, produsului soft, de-

finit din punct de vedere busi-

ness, îi sunt trasate specificații 

exacte; ulterior, acesta merge 

spre echipa de dezvoltare, apoi 

este testat pentru a se asigura 

implementarea conformă cu 

specificațiile, astfel încât utili-

zatorii finali să se bucure de o 

experienţă pozitivă. În vede-

rea sprijinirii și consolidării 

pieței de IT, Pentalog oferă un 

program de stagii pe 9 tehno-

logii, care este destinat atât 

studenților, cât și persoanelor 

care iau în considerare schim-

barea profesiei. Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prin baza 

materială de care dispune, prin 

calitatea și pregătirea cadrelor 

didactice, prin stagiile în țară 

și străinătate pe care le oferă 

studenților, constituie cadrul 

și punctul de start pentru o 

excelentă carieră în domeniul 

IT. Concluzia generală a aces-

tor dialoguri a fost că diferența 

dintre mediocritate și exce-

lență în IT este dată de efortul 

depus încă din liceu și facul-

tate, de pasiune, de implicare 

şi studiu pe parcursul întregii 

vieți, şi este recompensată prin 

beneficii salariale corespunză-

toare. 
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Fun Mechanics 

 

Facultatea de Inginerie Me-

canică, Mecatronică şi Ma-

nagement din cadrul Univer-

sităţii „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a organizat cea de-a 

IV-a ediţie a concursului de 

creativitate tehnică Fun Me-

chanics. Evenimentul a fost 

organizat de un colectiv co-

ordonat de şef lucrări dr. ing. 

Luminiţa Irimescu, în parte-

neriat cu Sindicatul „Univers” 

al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava. Pe durata 

celor 6 ore de concurs, stu-

denţii anului I, pasionați de 

mecanică, și-au validat înde-

mânarea, ambiția și creati-

vitatea tehnică, realizând o 

aplicație tehnică dată. Locul I 

a fost ocupat de echipa for-

mată din: Bogdan Demec, 

Alexandru Olaru, Ionel Sa-

ghin, Alexandru Tănase și 

Claudiu Turcanu, studenţi la 

programul de studii Tehno-

logia Construcțiilor de Mașini, 

coordonați de Daniel Policiuc. 

Locul II a fost ocupat de 

echipa formată din: Alexandra 

Apetri, Tudor Chicaroș, An-

drei Piscuc, Diana Rusu, 

Dragoș Rusu și Iulian Viziteu, 

studenți la programul de studii 

Mecatronică. Locul III a re-

venit echipei formată din: An-

drei Baranețchi, Daniel Cutu-

han, Dumitru Maftean, Raul 

Micuțaru, Vlad Mutescu și 

Mihai Seremet, studenți la 

programul de studii Teh-

nologia Construcțiilor de Ma-

șini. Concursul Fun Mecha-

nics are drept scop prezentarea 

aplicaţiilor în ingineria me-

canică dintr-o perspectivă 

practică, contribuind, astfel, la 

dezvoltarea pasiunii, spiritului 

de echipă şi talentului tehnic al 

studenţilor din anul I. 

 

Academician Grigore Be-

lostecinic, Doctor Honoris 

Causa al USV 

 

Rectorul Academiei de Ştiinţe 

Economice din Republica 

Moldova (ASEM), Academi-

cian Grigore Belostecinic, a 

fost distins cu titlul Doctor 

Honoris Causa al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

pentru contribuțiile excepțio-

nale aduse în domeniul econo-

miei, pentru merite deosebite 

în cercetare și în activitatea 

didactică, pentru contribuții la 

amplificarea colaborării inter-

naționale a Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava. 

Personalitate marcantă în do-

meniul fundamental Științe 

economice, domnul Academi-

cian Grigore Belostecinic re-

prezintă pentru economiștii 

moldoveni și români un model 

de carieră științifică și pro-

fesională, în cadrul căreia se 

împletesc armonios cercetarea 

științifică de cel mai înalt 

nivel, orientată asupra proble-

melor stringente din economia 

Moldovei și asupra tendințelor 

și proceselor marcante din 

economia mondială, cu deci-

zia responsabilă și acțiunea 

competentă în domeniul eco-

nomic. Două instituții și-au 

pus amprenta decisiv asupra 

destinului profesional al eco-

nomistului Grigore Beloste-

cinic – Academia de Științe a 

Moldovei, cel mai înalt for de 

știință și cultură la nivel na-

țional și Academia de Studii 

Economice din Chișinău, cea 

mai importantă instituție de 

învățământ economic din 

Moldova. Nu putem ignora și 

faptul că Domnul Grigore 
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Belostecinic a fost ales mem-

bru corespondent al Academi-

ei de Științe din Moldova în 

anul 2007, iar din anul 2012 

este membru titular. Propu-

nerea de acordare a Titlului 

Onorific de Doctor Honoris 

Causa al Universității „Ștefan 

cel Mare“ din Suceava dom-

nului Academician Grigore 

Belostecinic, înaintată Senatu-

lui USV în martie 2018 de 

către Consiliul Facultății de 

Științe Economice și Adminis-

trație Publică, a avut la bază 

următoarele argumente: reali-

zările importante ale domnului 

Academician Grigore Beloste-

cinic în domeniul științei, 

competența științifică, calită-

țile remarcabile de cercetător-

economist recunoscute de cel 

mai înalt for de știință și 

cultură al Republicii Moldova 

– Academia de Științe a Mol-

dovei, contribuțiile sale știin-

țifice în aria economiei gene-

rale, a managementului și a 

marketingului, recunoașterea 

profesională la nivel național 

și internațional, meritele deo-

sebite în realizarea unor 

obiective de interes public și 

utilitate socială, prestigiul și 

credibilitatea instituției pe 

care, cu onoare și credință, o 

reprezintă – Academiei de 

Științe Economice a Moldo-

vei, prestigiul profesional și 

uman de care Domnia Sa se 

bucură în comunitatea știin-

țifică, academică și economică 

generozitatea și dăruirea puse 

în slujba învățământului supe-

rior economic. 

 

Ultima etapă a Concursului 

„Student pentru 1 zi”, ediția 

2018  

 

Ediția a XI-a a Concursului 

pentru elevi „Student pentru 1 

zi”, organizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, s-a încheiat cu cea de-a 

treia etapă. Evenimentul a 

reunit peste 150 de elevi din 

clasele a XI-a din județele 

Neamț, Botoșani, Vaslui și 

Suceava, care și-au prezentat 

proiectele elaborate pe echipe, 

la disciplinele: Electrotehnică, 

Energetică şi Electromecani-

că, Fizică distractivă, Con-

trolul și expertiza produselor 

alimentare, Ingineria produse-

lor alimentare, Gastronomie, 

Ecologie și Protecția Mediu-

lui, Istorie, Geografie, Științe 

Socio-Umane şi Limba Fran-

ceză. Ca și în celelalte etape 

ale concursului, „studenții 

pentru 1 zi“ ai USV au fost 

însoțiți într-un tur complet de 

campus, în care au putut cu-

noaște activitatea din 

laboratoarele de specialitate, 

redacția Radio USV, Centrul 

de Natație și Kinetoterapie, 

Biblioteca USV sau Observa-

torul Astronomic, urmat de un 

prânz la Restaurantul USV și 

de un program artistic oferit de 

Casa de Cultură a Studenților, 

prin trupa de teatru Fabulinus. 

Profesorii coordonatori au 

participat la Atelierul Direc-

țiile educației pentru o nouă 

revoluție industrială, susținut 

de prof. univ. dr. Mihai Dimi-

an, Ordonatorul de credite al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Toți elevii au 

primit diplome de participare, 

iar elevii clasați pe podium au 

plecat acasă cu premii. Câști-

gătorii acestei etape sunt: Eco-

logie și protecția mediului, 

Premiul I - Andreea Clipa, 

Alexandru Hapenciuc și 

Alexandru Tucaliuc, Premiul 

II - Ilinca Toma, Iuliana Elena 

Asaftei și Alexandru Con-

stantin STAN, Premiul III – 

Alice Roberta Bordea și Ana 

Maria Popescu, Mențiune – 

Marina Izot și Cristina Izot; 

Istorie, Premiul I - Marilena-

Ioana Zuzeac, Alin Valentin 

Mocanu și Maria Ungureanu, 

Premiul II - Paul Breabăn, Ilie 

Bireș și Emilian Perdei, Pre-

miul III - Diana Lucescu, Do-

rin Moisă și Ruben-Emanuel 

Pauliuc, Mențiune - Manuela 

Loredana Agafiței, Elena An-

dreea Iftodie și Sabina Mun-

teanu; Științe Socio-Umane, 

Premiul I – Minodora Grădi-

naru, Roxana Maria Untură și 

Andreea Moroşanu, Premiul II 

– Lavinia Andone, Narcisa 

Leonte și Mihăiță Andrioaia, 

Premiul III - Raluca-Maria Fă-

dor, Marius Adrian Pavel și 

Zamfira Vicovan; Geografie, 

Premiul I – Radu Rumega, 

Mihaela Emilia Flocea și Am-

alia Cătălina Antonesi, Pre-

miul II - Adina Petronela Vițe-

laru, Bianca-Teofana Țuțu-

eanu și Sara Iulia Grigoraș, 

Premiul III – Camelia Borza, 

Beatris- Lavinia Carp și Delia-

Florina Gărgan, Mențiune – 

Bianca - Mariana Bejenaru, 

Gabriela-Alis Stoler și Mioara 

Tomoroga; Limba Franceză, 
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Premiul I - Georgiana Grămiș-

teanu, Albertina Gheorghian, 

Eduard Perlanovschi și Delia 

Pintilie, Premiul II - Nastasia 

Todiraș, Angelica Confederat, 

Maria Lupu și Darius Lungu; 

Fizică Distractivă, Premiul I - 

Claudiu Capra, Naomi Susanu 

și Gabriela Bodale, Premiul II 

- Daniel Brajinca, Alexandru 

Ştefănescu și Sebastian Za-

harie Matei, Premiul III – 

Claudiu Apetri, Andreea Bă-

răscu, Andreea Moraru, Men-

țiune - Diana Groza și Raluca 

Rusu; Electrotehnică, Ener-

getică și Electromecanică, 

Premiul I - Flavius Drăgoi, 

Eduard Pauliuc și Vlad Cuciu-

reanu, Premiul II - Rareș 

Rusu, Alexandru Popa și 

Alexandru Bîtîcă/ Răzvan-

Georgel Ghervan și Vlad-

Ștefănel Stoinea, Premiul III - 

Răzvan Gabriel Croitoru și 

Sebastian Narcis Popa/ Lucian 

Lupu și Andreea Ionela Ignat, 

Mențiune - Alin Zaharie 

Tilihoi/ Teodor Trofin; Gas-

tronomie, Premiul I - Rebeca 

Gelan, Premiul II - Constantin 

Lucian Toma și Ștefania 

Iasmina Zgîmbău, Premiul III 

- Elena Damian și Oana Con-

durachi, Mențiune - Ioana 

Rodica Melniciuc și Raluca 

Burlui / Ioana Ciornei și 

Andreea Butnariu; Ingineria 

produselor alimentare și 

Controlul și expertiza pro-

duselor alimentare, Premiul I - 

Radu Mîrza și Ciprian Doboș, 

Premiul II - Melina Finiș, 

Iemima Bigu și Anton 

Ailincăi, Premiul III - Elena 

Lupu și Carmen Giurgiuvea-

nu, Mențiune - Diana Macovei 

și Ioana Sandu. Menționăm 

faptul că ediția din acest an a 

Concursului „Student pentru 1 

zi” a atras peste 390 de elevi 

din clasele a XII-a și a XI-a, 

reprezentând, alături de Cara-

vana admiterii, una dintre 

activitățile tradiționale de pro-

movare a ofertei educaționale 

a USV. Toate cele trei etape au 

beneficiat de implicarea con-

ducerii USV, a cadrelor di-

dactice responsabile pe disci-

pline, precum și a echipei de 

studenți voluntari.  

 

USV – campioană națională 

universitară la handbal 

masculin  

  

Suceava a găzduit etapa finală 

a Campionatului Național 

Universitar de Handbal Mas-

culin, în cadrul căreia au 

participat șase echipe repre-

zentative din următoarele 

centre universitare: Universi-

tatea „Ovidius” din Constanța, 

Universitatea „Transilvania” 

din Brașov, Universitatea din 

Pitești, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Aca-

demia de Poliție „Al. I. Cuza” 

din București, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va. Competiția s-a desfășurat 

în Sala de Sport a Liceului cu 

Program Sportiv și în Sala de 

Sport a Școlii Gimnaziale „Ion 

Creangă” din Suceava, marți, 

15 mai 2018, în două serii a 

câte 3 echipe, iar miercuri, 16 

mai, au avut loc jocurile 

finale. În finală, echipa Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a învins-o pe cea 

a  Universității din Pitești, cu 

scorul de 39-23. Clasamentul 

final al campionatului fost ur-

mătorul: locul I – Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, locul II – Univer-

sitatea din Pitești, locul III - 

14-16 mai 2018 
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Universitatea „Vasile Alec-

sandri” din Bacău, locul IV - 

Universitatea Transilvania din 

Brașov, locul V – Universi-

tatea „Ovidius” din Constanța, 

locul VI - Academia de Poliție 

„Al. I. Cuza” din București. 

Ca urmare a acestei victorii, 

echipa USV va reprezenta 

România la Campionatul 

European Universitar de 

Handbal Masculin, competiție 

pe care a câștigat-o în anul 

2017.  Componența echipei 

sucevene, antrenată de prof. 

univ. dr. Petru Ghervan, 

Adrian Chiruț și Andrei Iulian, 

a fost următoarea: Alexa 

Iulian, Baican Florin Bogdan, 

Burlacu Gabriel Sebastian, 

Bobeică Ciprian Daniel, 

Costea Cătălin Sabin, 

Cotinghiu Gabriel, Duman 

Eduard, Olariu Andrei Marius, 

Poteră Alexandru, Polocoșer 

Ioan Sebastian, Petrea George 

Alin, Sandu Mihai Marcel, 

Tofănel Andi, Tcaciuc Vasile 

Cristian, Tîrzioru Adrian 

Ștefan.   

 

Cei mai buni studenți 

suceveni din domeniul me-

canicii, în competiție la 

Universitatea din Craiova 

 

Faza națională a celei de-a IX-

a ediții a Concursului studen-

țesc de Mecanică „Andrei 

Ioachimescu” a fost organi-

zată sub tutela Ministerului 

Educației Naționale, cu spriji-

nul Asociației Generale a 

Inginerilor din România 

(AGIR), a Academiei de Ști-

ințe Tehnice din România 

(ASTR) și a Societății Româ-

ne de Mecanică Teoretică și 

Aplicată (SRMTA). În acest 

an, evenimentul a fost găzduit 

de Facultatea de Mecanică a 

Universităţii din Craiova și a 

reunit 75 de studenți din 13 

instituții de învățământ su-

perior din Romania: Uni-

versitatea „Politehnica” din 

Bucureşti, Academia Tehnică 

Militară – București, Uni-

versitatea Tehnică de Cons-

trucții București, Universi-

tatea Politehnica Timișoara, 

Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” din Iaşi, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, Universita-

tea „Transilvania” din Brașov, 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, Universitatea 

Tehnică din Pitești, Univer-

sitatea de Petrol și Gaze din 

Ploiești, Universitatea „Luci-

an Blaga” din Sibiu si 

Universitatea din Craiova. 

Facultatea de Inginerie Meca-

nică, Mecatronică și Manage-

ment din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a participat cu un echipaj 

format din studenții Apetri 

Alexandra, Policiuc Daniel, 

Rusu Diana și Zelionii Vasile, 

coordonați de șef lucrări dr. 

ing. Luminița Irimescu. 

Zelionii Vasile, student în anul 

II la specializarea Meca-

tronică, a fost premiat cu men-

țiune la Secțiunea Mecanică 

II, fiind considerat printre cei 

mai buni studenți din concurs. 

Misiunea asumată de această 

competiție, echivalentă cu 

olimpiadele naţionale din în-

văţământul preuniversitar, 

este de a menţine un 
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învăţământ de calitate în do-

meniul tehnic, prin formarea şi 

structurarea gândirii viitorilor 

ingineri, Mecanica fiind una 

dintre cele mai importante dis-

cipline din planul de 

învăţământ al facultăţilor de 

inginerie.   

 

Premii pentru studenții 

filologi suceveni  

 

Luna mai reprezintă pentru 

studenții de la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării a Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava o pe-

rioadă extrem de activă și 

densă, în care, sub îndrumarea 

profesorilor lor, aceștia se 

implică în numeroase activi-

tăți științifice și culturale, pe 

plan național sau interna-

țional. Astfel, Monica Diana 

Ropciuc și Ioana Boloca, de la 

masteratul internațional „Teo-

ria și practica traducerii”, anul 

I, au participat la Atelierele de 

traduceri  organizate de Uni-

versitatea din Craiova, cu 

sprijinul Agenției universitare 

a Francofoniei (9-10 mai), 

obținând o mențiune specială 

pentru calitatea traducerii. 

„Am venit acasă cu două 

ghiozdane pline ochi de cărți, 

cu noi prietenii legate și cu 

dorința de a găzdui și noi, la 

rândul nostru, studenți bine 

pregătiți din toate colțurile 

țării, care să răspundă che-

mării noastre și să ne cunoască 

universitatea și orașul” declară  

cele două studente, tot mai 

interesate de profesia de tra-

ducător, pentru care se pre-

gătesc în cadrul acestui 

masterat. De asemenea, Floa-

rea Iluan, de la specializarea 

Limba și Literatura Franceză- 

Limba și Literatura Italiană, a 

obținut premiul III la 

Concursul național de tra-

ducere între limbile romanice 

(franceză, italiană, română, 

spaniolă, latină), ediția a II-a, 

secțiunea română-italiană, 

dedicat Zilei Latinității. Acest 

concurs a fost organizat de 

Facultatea de Litere a 

Universității din Craiova, în 

parteneriat cu Institutul 

Francez, Institutul Italian de 

Cultură și Institutul Cervantes 

din București. Nu în ultimul 

rând, la cea mai prestigioasă 

manifestare ştiinţifică stu-

denţească cu profil filologic 

din România, Colocviul 

Naţional Studenţesc „Mihai 

Eminescu”, ediţia a XLIV-a, 

desfăşurat la Iaşi, studenţii 

suceveni au primit, ca în 

fiecare an, numeroase premii. 

La acest colocviu anual par-

ticipă reprezentanţi ai tuturor 

facultăţilor de litere din 

România şi Republica Mol-

dova. Premii, menţiuni şi 

premii speciale au obţinut 

Otilia Ungureanu (secţiunea 

Critica criticii), Ana-Maria 

Antonesei (Poetică şi stilisti-

că), alături de mai mulţi 

studenţi suceveni care s-au 

făcut remarcaţi prin traducerea 

în diverse limbi străine a 

câtorva creaţii eminesciene: 

Georgiana Obadă, Nicoleta 

Sfinţiţchi, Teodora Vasilovici 

(germană), Mirela-Dana 

Ostafi şi Erena-Ana Tanasi 

(franceză), Georgiana Turcu-

man şi Anissa Taouil 

Hassouna (spaniolă). Studenţii 

au fost coordonaţi de profe-

sorii Mircea A. Diaconu, 

Dorel Fînaru, Raluca Dimian, 

Raluca-Nicoleta Balaţchi şi 

Alina Viorela Prelipcean. 

 

USV reprezentată la Târgul 

European pentru Învăță-

mântul Superior din Ja-

ponia 

 

Delegația Uniunii Europene în 

Japonia și Direcția Generală 

pentru Educație și Cultură a 

Comisiei Europene, în parte-

neriat cu Agenția Campus 

France, Serviciul de Schim-

buri Academice German 

(DAAD), Universitatea Meiji 

și Osaka International House, 

au organizat, în Japonia, cea 

de-a VII-a ediție a Târgului 

European pentru Învățământul 

Superior. La această impor-

tantă manifestare de promo-

vare a învățământului superior 

european, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

fost reprezentată de prof. univ. 

dr. Mihai Dimian, Ordona-

torul de credite al universității, 

și prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

17-19 mai 2018 
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Prorector cu imaginea uni-

versității, relații internaționale 

și dezvoltare europeană, 

finanțarea deplasării fiind 

asigurată prin grantul CNFIS-

FDI-2018-0477 „Promovarea 

internaționalizării USV”. 

Programul delegației suce-

vene în Japonia a cuprins 

întâlniri bilaterale cu repre-

zentanții unor importante 

universități nipone, precum 

Universitatea de Electroco-

municații Tokyo, Universi-

tatea Metropolitană Tokyo, 

Universitatea Meiji Tokyo, 

Universitatea Kumamoto, 

Universitatea Internațională 

Akita și Universitatea Kochi, 

în cadrul cărora s-au analizat 

domeniile de interes comun, s-

au scos în evidență direcțiile 

importante de cooperare bi-

laterală în educație și cer-

cetare, precum și perspecti-

vele de încheiere a unor 

acorduri de parteneriat româ-

no-nipon, inclusiv în cadrul 

programului Erasmus+ la care 

au acces și universitățile 

japoneze începând de anul 

trecut. De asemenea, în cadrul 

târgurilor educaționale organi-

zate la Tokyo și Osaka, 

membrii delegației USV au 

prezentat celor interesați pro-

gramele de licență, masterat și 

doctorat existente la nivelul 

celor 10 facultăți, oferind 

informații detaliate cu privire 

la taxe, posibilități de cazare, 

oportunități de dezvoltare a 

carierei, precum și date rele-

vante privitoare la România și 

Bucovina. Târgul European 

pentru Învățământul Superior 

din Japonia a fost vizitat de 

aproximativ 1500 de elevi și 

studenți interesați de pro-

gramele celor peste 70 de 

universități din Austria, Bel-

gia, Bulgaria, Croația, Cehia, 

Danemarca, Estonia, Finlan-

da, Franța, Germania, Unga-

ria, Irlanda, Italia, Olanda, 

Polonia, România, Spania, 

Suedia, Elveția și Marea 

Britanie. La eveniment au par-

ticipat și reprezentanți ai 

misiunilor diplomatice euro-

pene și ai altor instituții direct 

implicate în dezvoltarea mobi-

lităților academice internațio-

nale. Prin participarea la 

Târgul European pentru Învă-

țământul Superior, USV 

construiește premisele dez-

voltării unor parteneriate 

internaționale cu universități 

de prestigiu din Japonia, țara 

recunoscută pentru calitatea 

educației și dezvoltarea 

tehnologică.   

 

Concursul Internaţional 

Studenţesc de Calculatoare 

HARD & SOFT – ediţia a 

XXV-a 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a organizat Concursul Inter-

național Studențesc de Calcu-

latoare HARD & SOFT, aflat 

la a XXV-a ediție. Hard&Soft 

este un concurs adresat stu-

denților seniori din domeniile 

calculatoarelor, electronicii şi 

automaticii, care își propune 

să testeze competențele teh-

nice hardware și software și de 

relaționare socială ale viito-

rilor ingineri. Pe parcursul a 

cinci zile, echipe formate din 

câte patru studenți au avut de 

rezolvat sarcini cu un grad 

ridicat de complexitate. O 

asemenea reușită solicită 

cunoștințe avansate din 

domeniile știința calcula-

toarelor, inginerie electronică 

și automatizări, referitoare la 

proiectarea sistemelor electro-

nice, interfaţare, programare, 

utilizarea mediilor de dez-

voltare software și hardware, 

testare și documentare, și nu 

numai. Concursul a debutat în 

1994 cu sprijinul profesorului 

John Milner de la City 

University din Londra, în 
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calitate de președinte al ju-

riului pentru primele nouă 

ediții ale concursului. Înce-

pând cu anul 2003, coordona-

rea activității de jurizare a fost 

asigurată de profesorul Ti-

mothy Hall, de la Universita-

tea din Limerick, Irlanda. 

Concursul Hard & Soft a 

devenit o competiție inter-

națională de prestigiu, ocu-

pând un loc privilegiat în 

programele manifestărilor stu-

dențești europene. De-a lungul 

timpului, echipe din princi-

palele centre universitare din 

România, însumând peste 

1000 de studenți, alături de 

reprezentanți ai mai multor 

universități partenere din 

Europa, s-au confruntat la 

Suceava cu provocări tehnice 

spectaculoase. La ediția 2018 

a concursului s-au înscris 16 

echipaje - nouă echipaje din 

ţară (Cluj-Napoca și Oradea 

cu câte un echipaj, București, 

Timișoara și Suceava cu câte 

două echipaje) şi șapte echi-

paje din străinătate (Cernăuţi 

și Vinița - Ucraina, Chişinău – 

Republica Moldova cu două 

echipaje, Novi Sad – Repu-

blica Serbia, Ilmenau – Ger-

mania și Hebei - China).  

Pentru ediția 2018, juriul con-

cursului este format din Ti-

mothy Hall, Universitatea din 

Limerick, Irlanda – președin-

te, Ciaran MacNamee de la 

aceeași universitate, Nela Ol-

sarova și Nicolae Foica de la 

ServiceXpert GmbH Mun-

chen - Germania, Claudine 

Lecocq și Jean Michel 

Duthilleul de la Universitatea 

Lille 1 – Franța, în calitate de 

membri. Concursul benefi-

ciază de sprijinul Ministerului 

Educației Naționale, al Pri-

măriei Municipiului Suceava 

şi al Consiliului Local Sucea-

va, al Consiliului Judeţean Su-

ceava, precum şi al unor firme 

implicate activ în încurajarea 

și afirmarea tinerilor care se 

formează în universitatea 

noastră prin competiție. Susți-

nerea partenerilor a contribuit 

la reuşita acţiunilor propuse, 

frontul comun astfel creat 

aducând un beneficiu de ima-

gine firmelor respective, fa-

cultăţii noastre şi, nu în ulti-

mul rînd, comunităţii ştiin-

ţifice sucevene. Prezentarea 

sistemelor realizate de echi-

pele competitoare ca răspuns 

la tema-proiect propusă de ju-

riu – un adevărat spectacol al 

unor aplicații puse în funcţiu-

ne – s-a desfășurat pe par-

cursul zilei de vineri, 25 mai 

2018. Echipele au avut de 

realizat staţii meteo moderne, 

dar fără elemente în mişcare, 

care să transmită în timp real 
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informaţiile captate în teren, 

prin aplicaţii de mobil sau pe 

un website securizat. Conform 

organizatorilor – Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” Suceava, competiţia a fost 

foarte strânsă, participanţii 

fiind foarte bine pregătiţi, 

aceştia venind cu soluţii 

inedite. Drept urmare, au re-

zultat 16 modele unice, cu o 

mulţime de caracteristici de 

construcţie hardware, dar şi 

software, unele dintre ele fiind 

o noutate chiar şi pentru juriu. 

Câştigătorii competiţiei de 

anul acesta au fost membrii 

echipei din Cluj-Napoca: Că-

lin-Raul Baciu, Beniamin Bia, 

Octavian Coca şi Vlad So-

caciu, care au fost îndrumaţi 

de Dorin Petreuş şi Alin 

Grama. Locul II a fost obţinut 

de membrii echipei nr. 2 de la 

Universitatea Politehnică Bu-

cureşti, formată din Diana 

Nicoleta Baicu, Mihai Iacov, 

Ionuţ Cristian Dobre, Maria 

Cîrciumaru, sub îndrumarea 

lui Nicolae Ţăpuş, Ştefan 

Mocanu, Mihai Crăciunescu. 

Pe locul III s-au situat 

entuziaştii membri ai echipei 

Universităţii Ilmenau, din 

Germania: Felix Seidel, 

Alexander Detsch, Steffen 

Klabe, Florian Schulze, în-

drumaţi de Frank March şi 

Detlef Streitferdt. Premiul 

special al juriului, „Fighting 

spirit award”, a fost acordat 

echipei din Novi Sad – Re-

publica Serbia: Milan Božić, 

Marko Vasiljević Toskić, 

Aleksandar Hašović, Milan 

Sović, îndrumaţi de Vladimir 

Rajs şi Aleksandar An-

delković. De un premiu spe-

cial s-au bucurat şi membrii 

echipei Bucureşti 1: Liviu An-

drei Mitruţă, Theodor Un-

gureanu, Daniel Florin Do-

saru, Alexandru-Mihai Stroie, 

îndrumaţi de Nicolae Ţăpuş şi 

Dan Ştefan Ciocîrlan. Premii 

speciale au fost acordate şi de 

companiile OSF Global 

Services, ASSIST Software 

Suceava şi Continental.

Concursul de traduceri 

„Mot à monde” la USV 

 

La Lectoratul de Limba Fran-

ceză al „Universității Ștefan 

cel Mare” din Suceava s-a des-

fășurat faza locală a concursu-

lui național de traduceri Mot à 

monde, organizat de Institutul 

Francez din Cluj-Napoca, în 

parteneriat cu AUF şi OIF. La 

această ediție, trei echipe de 

studenţi ai Facultății de Litere 

și Șttințe ale Comunicării și-

au disputat locul câștigător: 

Monica Ropciuc și Ioana 

Boloca, masterande în anul I la 

Teoria şi practica traducerii; 

Ana-Maria Antonesei și An-

drei Pătrăuceanu, studenți în 

anul al III-lea, secția Limba și 

Literatura Română- Limba și 

Literatura Franceză; Mihaela 

Diaconescu și Anca Ulian, 

studente în anul al II-lea, 

programul de studii Limba și 

Literatura Franceză- Limba și 

Literatura Spaniolă, respectiv 

Limba și Literatura Franceză- 

Limba și Literatura Germană. 

Fragmentul impus pentru 

traducere face parte din ro-

manul L'amas ardent, scris de 

22 mai 2018 
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tunisianul Yamen Manai și 

premiat cu „Prix des Cinq 

Continents de la Francophonie 

2017”. Toate cele trei echipe 

au prezentat soluții de tradu-

ceri interesante, curajoase, 

creative, pe care le-au argu-

mentat cu pasiune și convin-

gere, cu atât mai mult cu cât 

textul original prezintă un 

grad înalt de dificultate, dat, 

pe de o parte, de diferenţele 

culturale dintre cultura sursă şi 

cultura ţintă, iar pe de altă 

parte, de tonalitatea ironico-

umoristică a autorului care 

luptă cu talent, pe plan literar, 

prin alegorii dintre cele mai 

interesante, împotriva fanatis-

mului religios.  Juriul, format 

din conf. univ. dr. Raluca-

Nicoleta Balațchi și lector 

univ. dr. Corina Iftimia, a cla-

sat pe locul I echipa formată 

din studenții Ana-Maria Anto-

nesei și Andrei Pătrăuceanu.  

 

Echipa de studenți USV în 

finala națională a concur-

sului Company of the year 

2018 Junior Achivement 

Romania 

 

La București s-a desfășurat fi-

nala națională a celei mai im-

portante competiții de antre-

prenoriat din țară, Company of 

the year 2018, organizată de 

Junior Achievement România. 

În urma parcurgerii mai mul-

tor etape, echipa Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), Urban Bike Suceava, a 

fost una din cele 11 echipe 

finaliste la secțiunea studenți, 

dintr-un total de 300 de echipe 

înscrise în competiție (sec-

țiunile elevi și studenți). Pro-

iectul echipei USV presupune 

implementarea unui sistem 

electronic de închiriat bici-

clete în orașul Suceava. Bici-

cleta poate fi ridicată din pun-

ctul A și returnată în punctul 

B, acest lucru fiind posibil cu 

ajutorul unei aplicații ușor de 

utilizat. Inițial, se descarcă 

gratuit aplicația, apoi se  selec-

tează bicicleta pe care clientul 

dorește să o ridice, iar aplicația 

utilizează tehnologia Blue-

tooth a telefonului pentru a 

debloca electronic bicicleta 

din suport. Echipa a fost alcă-

tuită din Filip Alina Ale-

xandra, Guluță Remus, Scu-

tariu Mihaela Bianca, Tapa-

lagă Maria-Cătălina și Țaran 

Ana Maria, de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară din ca-

drul USV, coordonați de conf. 

univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel 

Ghiuță, care a declarat: „Sun-

tem la prima participare la 

această competiție și a fost 

onorant să ajungem în finală. 

Personal, am fost selectat și în 

susținerea unui webinar cu 

tema „Marketing și cercetarea 

de piață”, în cadrul Incu-

batorului JA Bizz Factory, 

care a precedat finala. Am 

văzut proiecte deosebite, atât 

la secțiunea elevi, cât și la cea 

destinată studenților. Partici-

panții au dat dovadă de pa-

siune, creativitate și adaptare 

la noile tehnologii. Această 

competiție, gestionată de 

Junior Achievement România, 

este benefică studenților deoa-

rece le confirmă, chiar înainte 

de angajare, că ceea ce fac ei 

la ore se aplică și în practică, 

cerințele acestei competiții 
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fiind similare cerințelor pro-

iectului de grup pentru activi-

tatea pe parcurs la disciplinele 

din domeniul Marketingului 

sau Antreprenoriatului. Anul 

acesta am participat în cadrul 

competiției cu trei echipe de 

studenți de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară și Facul-

tatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor.”  

 

Ecotrophelia 

 

Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați a găzduit faza 

națională a concursului Eco-

trophelia, ediția a VII-a, o 

competiție organizată sub tu-

tela Ministerului Educației 

Naționale, cu sprijinul Aso-

ciației Specialiștilor din In-

dustria Alimentară și plat-

forma Food for life. Ediția din 

acest an a reunit 16 echipe de 

studenți din centrele univer-

sitare Suceava, Galați, Bucu-

rești, Sibiu, Cluj-Napoca, Târ-

goviște, Oradea, Miercurea 

Ciuc și Iași. Facultatea de 

Inginerie Alimentară (FIA) 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

participat cu trei echipe de 

studenți. Echipa formată din 

studenţii George Andrei, Olga 

Benderschi, Iulia-Andreea 

Ciornei, Paul-Vlad Costan 

Sprivac, Dumitrița Flaiș și 

Larisa-Gabriela Leontică, co-

ordonată de conf. univ. dr. ing. 

ec. Adriana Dabija și șef lu-

crări dr. ing. Amelia Buculei, 

s-a prezentat cu produsul 

Douce Citrouille, o prăjitură 

cu dovleac, fără zahăr, fără 

gluten şi fără aditivi. Echipa 

formată din studenţii Ioana 

Boștiog, Loredana-Florentina 

Chirilă, Andreea-Florentina 

Chițac, coordonată de șef lucr. 

dr. ing. Laura Apostol și șef 

lucr. dr. ing. Ancuța Prisacaru, 

s-a prezentat cu produsul 

Cheesechyp, preparat de pati-

serie cu cremă de telemea, 

salvie şi cimbru cu glazură de 

dulceaţă de ardei iute. Echipa 

din care au făcut parte stu-

denţii Laura - Mihaela 

Neacșu, Natalia Reciulschi, 

Simona Cătălina Hîrtie a fost 

coordonată de asist. univ. dr. 

Andrei Lobiuc. Studenţii s-au 

înscris în competiţie cu 

produsul Del’ice, o îngheţată 

raw vegană, fără aditivi, fără 

gluten şi cu probiotice. Cele 

trei produse au fost apreciate 

de către juriul competiției, 

format din reprezentanți ai 

unor importante companii cu 

profil alimentar din România. 

Produsul Douce Citrouille a 

obţinut premiul al III-lea al 

competiţiei Ecotrophelia. Ce-

lelalte două produse au fost 

premiate de către companiile 

din industria alimentară pre-

zente la eveniment, astfel pro-

dusul Cheesechyp a primit un 

premiu special din partea 

companiei Expertarom, iar 

produsul Del’icea primit un 

premiu special din partea 

companiei Boromir S.A. 

Team. Managerul echipei care 

a creat produsul Douce 

Citrouille, Andrei George, a 

declarat: „Acest concurs a în-

semnat mai mult decât mo-

tivația de a câștiga, mai mult 

decât munca depusă, a în-

semnat dorință, viziune, per-

severență, pasiune”. Nu este 

pentru prima dată când stu-

denţii Facultăţii de Inginerie 

Alimentară câştigă premii la 

„Ecotrophelia”. În 2013, 2014 

şi 2016, echipele FIA au 

câştigat marele premiu la faza 

naţională a concursului şi au 

participat la etapele interna-

ţionale. Ecotophelia este o 

competiţie pentru crearea de 

produse alimentare inovative. 

Produsul alimentar creat tre-

buie să fie destinat con-

sumului uman şi să se 

adreseze tuturor categoriilor 

de consumatori.   
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USV coordonează trei pro-

iecte în valoare de aproxi-

mativ 15 milioane de lei 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” Suceava s-a clasat pe locul 

al doilea în cadrul competiţiei 

naţionale „Proiecte complexe 

de cercetare – dezvoltare – 

inovare” (PCCDI). Prof. univ. 

dr. Mihai Dimian a precizat, în 

conferinţa de presă, că această 

competiţie a avut un buget 

total de 436 de milioane de lei, 

în total fiind depuse 380 de 

propuneri de proiecte, în care 

au fost implicate 219 instituţii 

de cercetare şi dezvoltare. 

Prof. univ. dr. Mihai Dimian a 

menţionat că 87 de proiecte au 

fost declarate câştigătoare, 

conducând astfel la o rată de 

succes de aproximativ 23%. 

„Iată că Universitatea „Ştefan 

cel Mare” a contractat, în 

calitate de coordonator, trei 

proiecte complexe realizate în 

consorţii de cercetare-dez-

voltare şi inovare în valoare 

totală de aproximativ 15 

milioane de lei, rezultat ce o 

clasează pe locul al doilea 

între universităţile din 

România, la egalitate cu Uni-

versitatea Bucureşti şi în urma 

Universităţii Tehnice „Gheor-

ghe Asachi” din Iaşi, 

câştigătoare a patru astfel de 

proiecte” a spus Dimian. El a 

menţionat că rezultatele 

competiţiei au fost publicate 

în decembrie 2017, iar 

contractarea proiectelor câşti-

gătoare a avut loc în perioada 

martie – mai a.c. „Scopul 

competiţiei desfăşurate în 

cadrul Planului Naţional de 

Cercetare, Dezvoltare şi 

Inovare 2015-2020 a fost 

îmbunătăţirea performanţei 

instituţionale a organizaţiilor 

publice de cercetare cu tradiţie 

şi cu posibilităţi de relansare 

în domenii socio-economice 

de interes pentru România, 

prin susţinerea şi dezvoltarea 

competenţelor de cercetare 

existente la nivel instituţional, 

precum şi a capacităţilor de 

transfer a unor rezultate 

aplicabile pe plan naţional” a 

precizat Mihai Dimian. 

Ordonatorul de credite al USV 

a subliniat că această 

competiţie a fost orientată, în 

principal, către cercetarea 

aplicată. „Avem competiţii 

importante şi în ceea ce 

priveşte cercetarea 

fundamentală, e adevărat că 

bugetele acelor competiţii sunt 

semnificativ mai mici, dar 

cred că unul din meritele 

acestei competiţii este tocmai 

orientarea către industrie” a 

explicat universitarul suce-

vean. Cele trei proiecte pe care 

le coordonează USV sunt 

„Staţii de încărcare conduc-

tive, fixe şi MobiLe, pentru 

transport cu propulsie Elec-

trică – SmiLE-EV”; „Plat-

formă hibridă de comunicaţii 

prin lumină vizibilă şi realitate 

augumentată pentru dezvol-

tarea de sisteme inteligente de 

asistenţă şi siguranţă activă a 

autovehiculelor – CAR Safe”; 

„PORT Cultural: PORTofoliu 

de instrumente inovative 

pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor rurale cu po-

tenţial turistic, prin 

valorificarea elementelor de 

patrimoniu şi identitate cul-

turală”. În ceea ce priveşte 

proiectul „Staţii de încărcare 

conductive, fixe şi MobiLe, 

pentru transport cu propulsie 

Electrică – SmiLE-EV”, 

valoarea lui este de 7.500.000 

lei, valoarea contractului este 

de 5.287.000 lei, iar parteneri 

sunt Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Tehnologii Criogenice şi Izo-

topice Râmnicu Vâlcea, Uni-

versitatea Tehnică Cluj-Napo-

ca şi Institutul Naţional de 

Cercetări Economice „Costin 

C. Kiriţescu” al Academiei 

Române. Prof. univ. dr. ing. 

Constantin Filote, director al 

proiectului, a menţionat că se 

vor realiza trei staţii fixe de 

încărcare conductivă a auto-

vehiculelor electrice, un stand 

de testare şi caracterizare a 

pilelor de combustie cu hi-

drogen, o staţie mobilă de 

încărcare conductivă a auto-

vehiculelor electrice bazată pe 

baterii, ultracapacităţi şi celule 

de combustie cu hidrogen. Vor 

fi angajaţi 11 cercetători. În 

ceea ce priveşte al doilea 

proiect, „Platformă hibridă de 

comunicaţii prin lumină vizi-

bilă şi realitate augumentată 

pentru dezvoltarea de sisteme 

inteligente de asistenţă şi 

siguranţă activă a autovehi-

culelor – CAR Safe”, cu un 
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buget de 4.325.472 lei, din 

care 1,6 milioane de lei din 

bugetul USV, parteneri ai 

USV sunt Universitatea Poli-

tehnica Timişoara, Institutul 

de Chimie Macromoleculară 

„Petru Poni” Iaşi, Univer-

sitatea „Ovidius” din Cons-

tanţa, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca şi Uni-

versitatea Politehnică din Bu-

cureşti. „Cu o tematică aflată 

la interfaţa a două sectoare cu 

creşteri semnificative ale ci-

frelor de afaceri şi de export 

din România, industria TIC şi 

industria auto, proiectul ur-

măreşte şi dezvoltarea capa-

cităţilor de cercetare şi trans-

fer tehnologic ale instituţiilor 

participante cu impact asupra 

economiei naţionale” a spus 

Mihai Dimian, director al 

proiectului. Ultimul proiect pe 

care USV îl coordonează, 

„PORT Cultural: PORTofoliu 

de instrumente inovative 

pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor rurale cu po-

tenţial turistic, prin valorifica-

rea elementelor de patrimoniu 

şi identitate culturală”, are o 

valoare de 5.243.759 lei. 

Directorul proiectului, prof. 

univ. dr. Gabriela Prelipcean, 

a explicat că acesta urmăreşte 

îmbunătăţirea performanţei 

instituţionale a celor şase or-

ganizaţii de cercetare membre 

ale consorţiului, prin valo-

rificarea şi dezvoltarea de 

competenţe de cercetare diver-

sificate conform specificului 

instituţional al partenerilor din 

consorţiu, în domeniul prote-

jării peisajului cultural şi 

patrimoniului vernacular în 

două zone de referinţă, Bu-

covina şi sudul Transilvaniei. 

„Proiectul va investiga con-

textul istoric şi provocările 

sociale ce au determinat 

modificări ale peisajului cul-

tural actual, prin studii 

istorice, etnodemografice şi 

antropologice şi va dezvolta 

un portofoliu de instrumente 

inovative, format din meto-

dologii de cercetare, baze de 

date cu modele constructive 

tradiţionale postate pe plat-

forme interactive, proiecte de 

arhitectură pentru adaptarea 

construcţiilor vernaculare la 

funcţionalitatea modernă, con-

temporană” a menţionat Pre-

lipcean. Parteneri ai proiec-

tului sunt Institutul „Buco-

vina”, Universitatea „Petru 

Maior” Târgu Mureş, Univer-

sitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” Iaşi, Institutul de Eco-

nomie Naţională şi Institutul 

Naţional de Cercetare–Dez-

voltare în Turism Bucureşti. 

.  

Legislație 

 

Ordinul nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru 

unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din 

subordinea/ coordonarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 03 mai 2018.  

 

Legea nr. 100/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2017 privind 

modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării 

profesionale și sănătății, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 04 mai 2018.  

 

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07 mai 2018. 

 

Ordinul nr. 2319/2018 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecție a manifestărilor, 

acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război 

Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, 

organizarea și funcționarea comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 07 mai 2018.  

 

Hotărârea nr. 263/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 373 din 02 mai 2018.  

Hotărâre de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se 
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stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din 

fonduri europene nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018. 

 

Ordin MEN nr. 3619/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor 

compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau 

postuniversitare eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, publlicat 

în Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018. 

 

Ordin MEN 3630/ 2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor 

de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 434 din 

22 mai 2018  

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153-2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr.433 

din 22 mai 2018  

 

Extras din Monitorul Oficial nr. 461 din 22 mai 2018, Partea a III a, în care a fost publicată 

comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de conferenţiar universitar din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava - Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 297/2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 

269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de 

calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 408 din 14 mai 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 427 din 18 mai 2018.  

Hotărârea nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 25 mai 2018.  

 

Ordinul MFE nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru 

deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul 

mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 21 mai 2018.  

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 60/17 mai 2018 privind aprobarea componenței comisiei de concurs pentru 

ocuparea postului didactic vacant scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 61/17 mai 2018 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Universitatea „Valahia” din  Târgoviște. 

 

Hotărârea nr. 62/17 mai 2018 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2018-2019 și 

a perioadelor de concediu pentru personalul didactic. 

 

Hotărârea nr. 63/17 mai 2018 privind aprobarea ca domnul conf. univ. dr. Dumitru BOGHIAN 

să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală 

de Ştiinţe Socio-Umane). 
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Hotărârea nr. 64/17 mai 2018 cu privire la aprobarea introducerii unei precizări în criteriile 

specifice de admitere ale Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 65/17 mai 2018 cu privire la aprobarea completării Metodologiei specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2017-

2018, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 66/17 mai 2018 privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2017 al Casei 

de Cultură a Studenţilor din Suceava. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 33 /24 mai 2018 cu privire la aprobarea calendarului de selecție a personalului 

Erasmus+ didactic și nedidactic pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 32 /24 mai 2018 cu privire la procentul de locuri de cazare oferite studenților cu 

taxă/ fără taxă. 

 

Hotărârea nr. 31 /24 mai 2018 cu privire la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare,  a 

casieriilor și a responsabililor de casierii – Admitere 2018. 

 

Hotărârea nr. 30 /24 mai 2018cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar. 

 

Hotărârea nr. 29 /17 mai 2018 cu privire la aprobarea investiției în vederea realizării Instalației 

de ventilație și climatizare la Corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 28 /17 mai 2018 cu privire la aprobarea investiției în vederea reabilitării Terenului 

de Sport al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 27 /15 mai 2018 cu privire la aprobarea condițiilor de încheiere a contractului de 

instruire pentru cursul de electricieni întreținere. 

 

Hotărârea nr. 26 /15 mai 2018 cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a sporului pentru 

condiții de muncă pentru patru locuri de muncă cu condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, 

adițional față de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.21 din 2018. 

 

Hotărârea nr. 25 /8 mai 2018 cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență (IF și ID), pentru studii universitare de masterat, conversie profesională, 

pentru programele de formare continuă și pentru studii universitare de doctorat în cadrul 

concursului de admitere pentru anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 24 / 08 mai 2018 cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a sporului pentru 

condiții de muncă la plata cu ora. 

 

Hotărârea nr. 23 / 08 mai 2018 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare 

a postului didactic vacant, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 345 / 24 aprilie 2018. 
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