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Conferința Internațională 

„Integritatea studenților ca 

factor de formare a societății 

civile” 

 

Pentru câțiva studenți ai 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, primăvara a 

început cu o vizită la Cernăuți. 

La Universitatea Bucovineană 

de Medicină din Cernăuți a 

avut loc ediția a III-a con-

ferinței internaționale a stu-

denților și tinerilor, intitulată 

„Integritatea studenților ca 

factor de formare a societății 

civile”. Profesori, studenți și 

tineri, viitori oameni în știință, 

din diverse colțuri ale lumii și 

țării, s-au întâlnit pentru a-și 

prezenta ideile și a-și împăr-

tăși experiențele în domeniu. 

La festivitatea de deschidere a 

conferinței studentele USV, 

Damaschin Veronica și Maria 

Shugani au prezentat lucrarea 

„Mișcarea studențească în Ro-

mânia și contribuția ei în 

dezvoltarea învățământului 

superior”. În partea a doua a 

primei zile a conferinței lucră-

rile s-au desfășurat pe do-

menii. La secțiunea de pre-

zentare liberă, studenta USV 

Covalciuc Sanda a vorbit 

despre alegerea studenților 

reprezentanți în Consiliul 

Facultăților și Senatul USV, 

obținând premiul 2. În a doua 

parte a conferinței inter-

naționale de la Cernăuți au 

fost premiați participanții 

clasați pe locurile 1, 2 sau 3, 

pentru fiecare din cele 5 do-

menii. Au urmat 3 traininguri 

susținute de profesori și psi-

hologi cu experiență în do-

meniul voluntariatului și for-

mării societății civile, de la 

care fiecare participant a ieșit 

cu un bagaj nou de cunoștințe 

pe care vor putea să le aplice 

în practică în comunitatea din 

care provin sau în care 

locuiesc. În aceeași zi a avut 

loc un concert oferit de artiști 

din Ucraina și trupa de dans 

ucrainesc a Universității Bu-

covinene de Medicină din 

Cernăuți. Participanții la 

conferință au avut ocazia să 

descopere principalele obiec-

tive turistice din zonă, precum 

Universitatea Națională „Yu-

rii Fedkovici”, Monumentul 

Armatei Roșii și Piața Princi-

pală. „Ne-am întors de la 

conferiță cu impresii deosebite 

și noi cunoștințe. A fost o 

experiență frumoasă care 

merită trăită de cei cărora le 

pasă de societatea în care 

trăiesc”, a declarat studenta 

USV Damaschin Veronica. 

 

Laboratorul de compa-

tibilitate electromagnetică 

CERTeLab al USV a fost 

reacreditat 

 

În data de 26 februarie 2014 

Parlamentul European și Con-

siliul UE au aprobat Directiva 

2014/30/UE privind armoni-

zarea legislațiilor statelor 

membre cu privire la compati-

bilitatea electromagnetică. 

Aceasta se referă la produsele 

care reprezintă o noutate 

pentru piața Uniunii în mo-

mentul introducerii lor pe 

piață, ceea ce înseamnă că este 

vorba despre produse noi, 

fabricate de un producător 

stabilit în Uniune, sau despre 

produse importate dintr-o țară 

terță, indiferent dacă sunt noi 

sau de ocazie. Potrivit preve-

derilor acestei Directive, toți 

operatorii economici care 

intervin în lanțul de apro-

vizionare și de distribuție ar 

trebui să ia măsurile 

corespunzătoare pentru a se 

asigura că pun la dispoziție pe 

piață numai aparate care sunt 

în conformitate cu respectiva 

directivă. Totodată, legiuitorul 

european a subliniat că pro-

ducătorul, având cunoștințe 

detaliate privind procesul de 

proiectare și de producție, este 

cel mai în măsură să efectueze 

procedura de evaluare a con-

formității aparatelor și insta-

lațiilor. Directiva a fost 

transpusă în legislația din 

România prin Hotărârea Gu-

vernului nr. 487/2016 privind 

compatibilitatea electromag-

netică, stabilind regulile refe-

ritoare la comercializarea și 

utilizarea în cadrul UE a echi-

pamentelor care pot genera 
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perturbații electromagnetice 

sau care pot fi afectate de 

astfel de perturbații. Printre 

puținele unități din România 

care au dreptul de a certifica 

produsele cu privire la stan-

dardele de compatibilitate 

electromagnetică se numără 

unul dintre laboratoarele 

USV. Astfel, Laboratorul de 

compatibilitate electromag-

netică CERTeLab al USV, 

acreditat pentru prima dată în 

anul 2009, a fost reacreditat de 

către RENAR, conform nor-

melor SR EN ISO/CEI 

17025:2005. Noul certificat de 

acreditare - LI 1163/2018 - 

este valabil pentru perioada 

05.03.2018 – 04.03.2022. 

Laboratorul este acreditat 

pentru încercări de imunitate 

la perturbaţii radiate RF, 

imunitate la descărcări elec-

trostatice, imunitate la scăderi 

de tensiune, imunitate la 

întreruperi de scurtă durată şi 

variaţii de tensiune, precum și 

măsurări de perturbaţii radiate 

RF și perturbații conduse la 

porturile de alimentare de la 

reţea. Echipamentele pentru 

care se pot efectua încercări 

sunt cele din categoriile pentru 

tehnologia informaţiei, echi-

pamente electrice şi elec-

tronice utilizate în medii 

rezidenţiale, comerciale şi 

uşor industriale, echipamente 

electrice şi electronice uti-

lizate în medii industriale, 

echipamente de transmisie de 

bandă largă în 2,4 GHz, 

echipamente pentru reţele de 

telecomunicaţii, echipamente 

de mică distanţă. Totodată, 

comparările interlaboratoare, 

la care laboratorul CERTeLab 

participă periodic, asigură 

menținerea nivelului de com-

petență și dau încredere că 

valorile măsurate se încadrea-

ză în incertitudinea declarată. 

În regim neacreditat, pot fi 

efectuate și alte încercări, la 

solicitarea dezvoltatorilor și 

importatorilor de echipamente 

electrice și electronice. Spri-

jinul potențial pe care USV îl 

poate oferi industriei elec-

tronice din România este unul 

substanțial, dat fiind că în 

CERTeLab pot fi efectuate 

încercări la standarde inter-

naționale, de către un personal 

calificat, folosind echipamen-

te performante și calibrate 

periodic, încercări pentru care 

se evită deplasările costisi-

toare la laboratoare similare 

din statele UE.   

http://www.emclab.ro 

https://www.facebook.com/e

mclab  

 

28 de ani de la trans-

formarea Institutului de 

Subingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava 

 

Ziua de 7 martie este data la 

care Guvernul României, în 

anul 1990, a decretat trans-

formarea Institutului de 

Subingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, mediul 

academic sucevean marcând 

această aniversare printr-o 

festivitate la care au luat parte 

profesori, autorităţi locale și 

judeţene, parteneri din alte 

centre universitare, studenţi. 

Cu acest prilej, rectorul 

interimar al USV, prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian, a pre-

zentat un bilanţ al activităţii 

instituţiei aferent anului 2017, 

amintind totodată și de câteva 

repere de la începuturile uni-

versităţii sucevene. „Sunt 28 

de ani de când avem uni-

versitate la Suceava și ne 

apropiem de aproape 55 de ani 

de învăţământ superior. 

Aceste lucruri s-au făcut cu 

ajutorul miilor de cadre 

didactice și al zecilor de mii de 

studenţi care s-au perindat în 

acest campus, care au contri-

buit la creșterea prestigiului 

acestei universităţi. Dacă ne 

vom uita la începutul ei, vom 

constanta că a început cu 

excelenţă. Am avut ca rectori 

doi academicieni de prestigiu 

ai României - Constantin Cio-

praga și Constantin Cordunea-

nu. Universitatea, dezvoltată 

din 1990, dar pornind de la un 

campus modern, de la un corp 

profesoral de excepţie, a fost 

coordonată de acad. Emanuel 

Diaconescu și apoi a urmat 

 7 martie 2018 
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Adrian Graur”, a punctat Mi-

hai Dimian. Dintre invitaţi au 

luat cuvântul Mirela Adom-

nicăi - prefectul judeţului, Ion 

Lungu – primarul Sucevei, 

Gheorghe Niţă – vicepreșe-

dintele Consiliului Judeţean, 

Stepan Melnychuk - rectorul 

Universităţii „Yurii Fedko-

vici” din Cernăuţi, Mikhail 

Manylich - rectorul Univer-

sităţii Bucovinene de Stat din 

Cernăuţi și Marius Diaconu - 

președintele Agenţiei Naţio-

nale a Organizaţiilor Studen-

ţești din România - ANOSR. 

Analizând evoluţia Universi-

tăţii din punct de vedere al 

numărului de studenţi, Dimian 

a menţionat că în ultimii ani 

USV a înregistrat o scădere la 

acest capitol, scădere care însă 

se înscrie în tendinţa naţională 

(în anul 2007-2008 erau 

înregistraţi în universităţile 

din România, la licenţă, anul I, 

900.000 de studenţi, iar în 

prezent sunt mai puţin de 

400.000). Deși la nivel 

naţional, populaţia universita-

ră continuă să scadă, USV a 

reușit în ultimul an să 

înregistreze o creștere a 

numărului de studenţi. Cât 

privește numărul de locuri 

bugetate, rectorul interimar al 

USV a subliniat că această 

regiune merită mai mult, 

existând o inechitate la nivel 

naţional în modul în cum sunt 

distribuite locurile bugetate. 

Această zonă, deși este cea 

mai săracă din România, 

primește și cele mai puţine 

locuri bugetate raportat la 

numărul de absolvenţi de liceu 

care sunt în regiune. Cu toate 

acestea, în ultimul an, se 

remarcă o creștere a nu-

mărului de locuri bugetate, 

ceea ce înseamnă că tot mai 

mulţi studenţi pot studia în 

universitatea suceveană fără 

taxă. Mihai Dimian a mai 

subliniat că, în 2017, s-a bifat 

și o creștere a numărului de 

studenţi străini (români de 

pretutindeni) și o dublare a 

numărului de studenţi moldo-

veni. Cel mai probabil, nu-

mărul acestora ar fi fost și mai 

mare, însă Universitatea nu 

poate răspunde tuturor cere-

rilor de cazare ale candi-

daţilor, mai multe demersuri 

fiind iniţiate pentru a remedia 

acest aspect. Referitor la 

finanţarea instituţiei, 2017 a 

adus o creștere a bugetului 

instituţiei, dar și o scădere a 

veniturilor din proiecte și 

fonduri europene. O altă temă 

abordată de Mihai Dimian a 

fost cea a numărul de brevete 

de invenţii obţinute în 2017, 

USV menţinându-se lider na-

ţional în clasamentul întocmit 

de Oficiul de Stat de Invenţii 

şi Mărci (OSIM). OSIM a 

acordat, în 2017, Universităţii 

sucevene 18 brevete de 

invenţie, aproape dublu decât 

instituţiei poziţionate pe locul 

al doilea (Universitatea Teh-

nică din Iași). Rectorul 

interimar a mai arătat că 2017 

a însemnat și trimiterea pri-

melor cereri de brevete pentru 

brevetare europeană. Privind 

retrospectiv și analizând o 

statistică din ultima sută de 

ani, Dimian a precizat că 

România se află, în ceea ce 

privește brevetele de invenţie, 

la nivelul de după Primul 

Război Mondial și de după al 

Doilea Război Mondial. La 

finalul bilanţului, Mihai 

Dimian a subliniat că, deși 

USV se încadrează în media 

naţională în ceea ce privește 

calitatea absolvenţilor de liceu 

admiși, aceștia reușesc să 

performeze pe parcursul 
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studiilor universitare, prezen-

tând și câteva exemple în acest 

sens. „Societatea se află în 

pragul unei revoluţii teh-

nologice şi este nevoie de 

adaptare la un nou mod de a 

preda, interactiv şi cu stimu-

larea creativităţii studenţilor”, 

a declarat prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian. El a citit un 

manifest structurat pe trei idei 

esenţiale, pe care l-a propus 

Consiliului de Administraţie 

al USV pentru semestrul al 

doilea din anul universitar 

2017-2018, dar şi pentru 

viitor. „Primul lucru se referă 

la motivarea studenţilor pentru 

studiu. Cel puţin generaţia 

actuală se află în această criză. 

Trebuie să schimbăm modul 

în care predăm. Al doilea lucru 

este interactivitatea cursului, 

iar al treilea lucru este 

introducerea mai multor 

elemente de creativitate şi 

dezvoltarea creativităţii stu-

denţilor. Dacă vrem să 

pregătim studenţii pentru 

viitor, în gândirea critică o 

facem foarte bine, dar în 

gândirea creativă nu numai că 

nu o facem foarte bine, 

dezvoltăm atât de bine 

gândirea critică încât inhibăm 

gândirea creativă. Acest lucru 

trebuie să ne dea de gândit şi 

să schimbăm câte ceva în 

cursurile noastre pentru a 

dezvolta mai bine gândirea 

creativă şi pentru a oferi şanse 

sporite absolvenţilor noştri”, a 

spus Dimian. El a transmis 

studenţilor şi profesorilor că 

gândirea creativă şi intuiţia fac 

diferenţa între om şi 

calculator. „Ne aflăm în faţa 

unei schimbări majore în ceea 

ce priveşte educaţia din 

România. Studenţii de astăzi 

sunt cei care în urmă cu câţiva 

ani, la testele PISA, au obţinut 

ultimul loc, la mare depărtare 

de celelalte 64 de state, în ceea 

ce priveşte motivaţia pentru 

studiu. Dacă vom continua să 

predăm cum facem acum, fără 

să ne punem problema cum îi 

motivăm pe aceşti tineri să 

înveţe, atunci avem de dus o 

bătălie deja pierdută. De 

aceea, am să vă rog ca primul 

lucru pe care-l faceţi când vă 

pregătiţi cursurile să vă gân-

diţi cum trecem prin această 

criză. Cum motivăm studenţii 

de astăzi pentru a recepta ceea 

ce încercăm să le transmitem. 

De asemenea, ne aflăm în faţa 

unei noi revoluţii tehnologice. 

(…) În 2016, maşina a înfrânt 

campionul mondial de Go. 

(…) La Go, pe lângă gândirea 

critică şi regulile aplicate, ai 

nevoie şi de intuiţie. Cal-

culatorul este mult mai bun 

decât noi la implementarea 

regulilor, are o capacitate de 

calcul extraordinară, însă este 

mult în urma noastră în ceea ce 

priveşte gândirea intuitivă şi 

gândirea creativă. (…) Vă 

propunem un manifest, şi 

aceste lucruri nu vă aşteptaţi 

să le găsiţi în fişa de evaluare, 

nu vă aşteptaţi să primiţi 

bonusuri pentru ele. Este 

decizia dumneavoastră dacă 

doriţi să schimbaţi ceva”, a 

spus Mihai Dimian. Primarul 

Sucevei, Ion Lungu, a declarat 

că a venit pentru a aduce 

respectul comunității față de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. „Este o 

universitate cu care noi ne 

mândrim. O spun de fiecare 

dată. Așa cum am mai spus, 

viitorul unei națiuni, al unui 

oraș, depinde de modul cum 

ne educăm tinerii”, a spus 

Lungu. El a adăugat că tocmai 

din acest motiv contează pe 
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Universitate. „Ne dorim și îmi 

doresc, eu, ca primar, ca Uni-

versitatea Suceava să fie par-

tener al municipalității în 

ideea de transfomare a actului 

de administrare de acolo în 

unul modern, performant, de 

smart-city. Sigur, avem multe 

colaborări, în domeniul ad-

ministrativ, în domeniul cul-

tural cu Ansamblul „Arcanul”, 

în domeniul sportiv cu echipa 

de handbal. Ne dorim și mai 

multă colaborare și vrem, 

domnule rector, să dezvoltăm 

proiecte punctuale, parte-

neriate și, de ce nu, pe fonduri 

europene în care municipali-

tatea să vină cu expertiza pe 

care o are, cu cofinanțare, iar 

dumneavoastră, partea inova-

tivă, cu partea de inteligență”, 

a declarat Ion Lungu. Trei 

cadre universitare cu rezultate 

deosebite în cercetare au fost 

evidenţiate în cadrul festivi-

tăţii. Prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian a arătat că domeniul 

cercetării este o dimensiune 

importantă a universităţii, în 

selectarea recompensaţi cu 

diplomă de merit ţinând cont 

de trei criterii - numărul bre-

vetelor de invenţie obţinute, 

numărul de citări ale artico-

lelor publicate în reviste 

ştiinţifice acreditate la nivel 

internaţional (ISI)şi factorul 

de impact al articolelor pu-

blicate. În clasamentul bre-

vetelor obţinute, primul loc a 

fost ocupat de prof. univ. dr. 

Sonia Amariei, de la Fa-

cultatea de Inginerie Ali-

mentară. Cât priveşte numărul 

de citări ale articolelor pu-

blicate în 2017, diplomă de 

merit a primit Olivier 

Bouriaud, cercetător la Facul-

tatea de Silvicultură. Al treilea 

laureat a fost Alin Căilean, de 

la Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoa-

relor, cu cel mai ridicat factor 

de impact al articolelor pu-

blicate. Zece tinere cadre di-

dactice din cadrul Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava au fost evidenţiate 

pentru implicarea, creati-

vitatea şi rezultatele obţinute 

în activitatea lor didactică. 

Diplomele de merit le -au fost 

acordate de prorectorul USV, 

prof. univ. dr. ing. Mircea 

Diaconu, acesta aducând în 

atenţie şi condiţia activităţii 

didactice în învăţământul 

superior din România. „Nu e o 

lamentaţie, ci constatarea unui 

impas care priveşte dificul-

tăţile de cuantificare a calităţii. 

Eu cred că nu poţi fi profesor 

bun dacă nu faci şi cercetare, 

în fond profesorul nu e un 

compilator. Şi dacă poţi 

simula prin tot felul de mij-

loace că faci cercetare, nu poţi 

simula că eşti un profesor bun. 

Studenţii nu mint, iar unii 

dintre ei te şi depăşesc”, a 

arătat Mircea Diaconu. Pentru 

implicarea în activităţi extra-

curriculare, activităţi de în-

drumare a studenţilor, orga-

nizare de conferinţe sau alte 

evenimente, contribuţia la 

dezvoltarea creativităţii stu-

denţilor şi calitatea deosebită a 

activităţilor didactice au fost 

evidenţiaţi următorii: Liana 

Pascariu (Facultatea de Drept 

şi Administraţie Publică), 

Anca Bosancu (Educaţie Fi-

zică şi Sport), Amelia Buculei 

(Inginerie Alimentară), Adri-

an Ioan Petrariu (Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calcula-

toarelor), Ionuţ Cristian 

Românu (Inginerie Mecani-

că), Ionuţ Cristea (Istorie şi 

Geografie), Onoriu Ioan Colă-

cel (Litere şi Ştiinţe ale 



 

 / info USV / Martie 2018 

Comunicării), Cătălina Oana 

Barbu (Silvicultură), Mihaela 

State (Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică) şi Lili-

ana Bujor (Ştiinţe ale Edu-

caţiei). „Mă bucur că pot să 

particip la premierea colegilor 

mei tineri, iar cei care am 

trecut de 40 de ani merită să ne 

punem în continuare în joc 

pasiunea, devotamentul, în-

crederea, chiar şi numai pentru 

motivul că iată, existând aceşti 

tineri, şi viitorul USV este 

asigurat”, a mai subliniat pro-

rectorul USV. 

 

Prof. Adrian Graur, Rector 

Emeritus  

 

Prof. univ. dr. ing. Adrian 

Graur a fost distins cu titlul 

onorific Rector Emeritus pen-

tru contribuţia sa excepţională 

la creşterea şi consolidarea 

prestigiului naţional şi 

internaţional al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV) în cei peste 40 de ani de 

când activează în instituţie. 

Distincţia i-a fost oferită în 

cadrul festivităţii de marcare a 

28 de ani de la transformarea 

Institutului de Subingineri în 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re”. În introducere, prorectorul 

USV Ştefan Purici a punctat 

câteva dintre reperele evo-

luţiei profesionale a fostului 

rector al Universităţii (2004-

2012), subliniind o serie dintre 

iniţiativele, proiectele şi reu-

şitele ce poartă semnătura lui 

Adrian Graur. „Este un des-

chizător de drumuri, un mo-

delator de destine, un sus-

ţinător al adevăratelor valori”, 

a menţionat Ştefan Purici. 

Acesta a mai arătat că, de-a 

lungul celor peste 40 de ani de 

carieră în USV, Adrian Graur 

a încercat să impună Uni-

versitatea în spaţiul academic 

românesc şi internaţional, 

impulsionând corpul didactic 

spre obiective foarte înalte. În 

calitate de rector al USV, în 

anul 2005, la Bologna, Adrian 

Graur a semnat Magna Charta 

Universitatum, un pas care a 

deschis pentru USV calea 

drumului european. Tot lui i se 

datorează iniţiativa înfiinţări 

Clubului Sportiv Univer-

sitatea (în anul 2005), compe-

tiţia Hard&Soft, aflată la cea 

de-a XXV-a ediţie şi care 

aduce la Suceava echipe din 

toată lumea, trupa de teatru 

studenţesc Fabulinus, concur-

sul Student pentru o zi etc. A 

condus 23 de contracte de 

cercetare ştiinţifică, are nu-

meroase brevete de invenţie şi 

a coordonat realizarea a circa 

34 de obiective de investiţii de 

la USV, printre care corpul E, 

corpurile C şi D, modernizarea 

restaurantului, terenul de sport 

acoperit etc. Sub conducerea 

sa, Universitatea din Suceava 

a reuşit să obţină calificativul 

„Grad de încredere ridicat” la 

prima evaluare pe care a 

realizat-o ARACIS, în anul 

2008. La rândul său, Adrian 

Graur a mulţumit pentru acest 

semn de recunoaştere, men-

ţionând că este titlul academic 

pe care îl primeşte cu cele mai 

mari emoţii. „Sunt peste 41 de 

ani de când am ales să mă 

implic în dezvoltarea învăţă-

mântului superior sucevean şi 

în tot acest timp am căutat să 

ofer Universităţii cea mai ma-

re parte din timpul şi pri-

ceperea mea. Au fost ani cu 

reuşite şi nereuşite, cu 

satisfacţii şi insatisfacţii, dar 

tot timpul m-am bucurat de 

oameni buni, care m-au însoţit 

în acest frumos proiect pe care 
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l-am botezat USV. Cu sigu-

ranţă că nu sunt cel mai în 

măsură să vă vorbesc despre 

sentimente, dar vă îndemn să 

faceţi din oferirea cu ge-

nerozitate a unui sfat bun, a 

unui cuvânt de încurajare sau 

a unei aprecieri pozitive un 

mod de a fi. Sunt sigur că într-

o societate din ce în ce mai 

negativistă avem nevoie de 

relaţii pozitive cu cei de lângă 

noi, iar comunitatea acade-

mică suceveană are resursele 

necesare să ofere tuturor un 

exemplu de bune practici în 

acest sens. Vă mulţumesc pen-

tru acest semn de recunoaş-

tere. Vreau să ştiţi că dacă 

mâine voi avea posibilitatea să 

rescriu scenariul propriei vieţi, 

USV ar fi, la fel ca şi acum, 

familia mea. Cu siguranţă că 

sunt multe lucruri pe care le-aş 

schimba, însă nu aş schimba 

întreaga mea disponibilitate 

de a lucra pentru Universitatea 

„Ştefan cel Mare”. După mai 

bine de 40 de ani, uitându-mă 

în urmă, am sentimentul că 

totul parcă a început ieri. Simt 

că vreau şi că pot să fiu în 

continuare Adrian Graur, cel 

pentru care USV nu este doar 

un simplu proiect, ci propria-i 

viaţă. Titlul mă onorează şi mă 

bucură cel mai mult pentru că 

vine din partea celor cu care 

împart zi de zi sentimentul 

frumos de a fi acasă", a 

mărturisit Adrian Graur.  

 

Două contribuții ale 

profesorilor de la USV la un 

volum de excepție despre 

literatura română ca 

literatură a lumii 

  

Integrarea literaturii române în 

circuitul valorilor literaturii 

universale nu se poate face, în 

anul 2018, decât prin inte-

rogări lucide, eliberate de 

obsesiile etnocentrismului și 

ale naționalismului comunist. 

Autori canonici și texte se cer 

citite și interpretate cu instru-

mentarul critic al actualității, o 

actualitate care anulează gra-

nițele dintre centru și periferie, 

din perspectiva recuperării 

literaturilor est-europene, bine 

ascunse, vreme de decenii, 

după Cortina de fier. În acest 

context trebuie încadrată și 

inițiativa celor trei editori ai 

volumului Romanian Litera-

ture as World Literature, 

apărut la prestigioasa editură 

americană Bloomsbury, în 

decembrie 2017. Mircea Mar-

tin, Christian Moraru și An-

drei Terian propun o lectură 

proaspătă a literaturii române, 

văzută ca un punct de inter-

secție a imperiilor, regiunilor 

și a celor mai variate influențe. 

O literatură conectată, prin fire 

încă insuficient revelate, la 

marea literatură a lumii, o 

literatură română poate nici-

când izolată într-o margine 

politică și valorică. Lansat cu 

ocazia zilei universității, 

volumul adună contribuțiile 

câtorva dintre cei mai im-

portanți cercetători literari 

români ai momentului, preo-

cupați de o justă și docu-

mentată situare a literaturii 

noastre pe harta reconfigurării 

micro- și macroliteraturilor. 

Printre cei cincisprezece au-

tori publicați se numără și doi 

universitari suceveni, coor-

donatori de doctorat în do-

meniul Filologie, titulari ai 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării, prof. univ. 

dr. Mircea A. Diaconu și prof. 

univ. dr. habil. Ovidiu Morar. 

Articolul profesorului Dia-

conu, Reading Microlitera-

ture: Language, Ethnicity, 

Polyterritoriality, demons-

trează cât de flexibile sunt 

concepte precum graniță, 

teritoriu sau etnie, urmărind, 

în dinamica relațiilor intra- și 

extrateritoriale, dificultățile 

încadrării fără rest în canonul 

literaturii române a unor autori 
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și texte din Basarabia sau 

Voievodina. În egală măsură, 

este problematizat și statutului 

pe care îl au cărțile unor autori 

etnici maghiari sau germani, 

scrise în aceste limbi, în 

configurarea identitară a 

literaturii române. În articolul 

Cosmopolites, Deracinated, 

étranjuifs: Romanian Jews in 

the International Avant-

Garde, profesorul Ovidiu 

Morar prezintă contribuția 

substanțială a avangardiștilor 

români de origine evreiască la 

arta avangardistă a secolului al 

XX-lea. Impunându-se prin 

calitatea contribuțiilor și prin 

actualitatea lecturilor critice, 

prezentul volum marchează un 

moment de reper în studiile 

românești, un foarte bun punct 

de plecare pentru specialiștii 

străini interesați nu doar de 

istoria literaturii române, ci de 

europenitatea culturii române.   

 

Expoziţie „Şcoala Ardelea-

nă”, vernisată la USV 

 

Din colecţiile Bibliotecii 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” Suceava (USV), miercuri, 

în corpul A al instituţiei, au 

fost expuse cărţile diverşilor 

autori care au scris despre 

mişcarea de emancipare so-

cială şi politică a românilor 

din Transilvania, intitulată 

„Şcoala Ardeleană”. Carac-

terul erudit al acestei mişcări 

este pus în valoare prin 

operele cărturarilor iluminişti 

care au depus eforturi pentru 

trezirea conştiinţei naţionale. 

O parte din lucrările lui Sa-

muil Micu, Gheorghe Şincai, 

Petru Maior, Ioan Budai 

Deleanu şi cărţi ale diverşilor 

autori care au scris despre 

aceşti reprezentanţi de seamă 

ai Şcolii Ardelene pot fi 

văzute în expoziţia vernisată. 

Multe dintre cărţile expuse au 

ca autori pe prof. univ. dr. 

Niculina Iacob, de la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare", 

şi pe regretatul cercetător al 

fenomenului cultural ardelean, 

Ioan Chindriş, fostul director 

al Filialei din Cluj-Napoca a 

Bibliotecii Academiei Ro-

mâne. Dintre donaţiile făcute 

Bibliotecii Universităţii din 

Suceava de către prof. univ. 

dr. Niculina Iacob, au fost 

expuse cele cinci volume ale 

Bibliei Vulgata, apărute în 

anul 2005, la Editura 

Academiei Române (prima 

traducere în limba română a 

bibliei Sfântului Ieronim, rea-

lizată sub conducerea epis-

copului greco-catolic Petru 

Pavel Aron) şi patru volume 

din Integrala Manuscriselor 

Cantemir (ediţie facsimilată 

reprezentând manuscrisul 

cumpărat de Episcopul Ino-

chentie Micu Klein de la 

Viena în jurul anului 1734). 

„Printr-o fericită coincidenţă, 

se împlinesc, în anul 

Centenarului Marii Uniri, şi 

250 de ani de la moartea 

episcopului greco-catolic Ino-

chentie Micu-Klein, conside-

rat de Nicolae Iorga „cel dintâi 

român modern”, iar de 

istoricul clujean David Prodan 

„deschizătorul luptei politice 

naţionale a românilor din 

Transilvania”. El este adevă-

ratul întemeietor al cunoscutei 

mişcări de spirit din viaţa 

românilor, pe care o numim 

îndeobşte Şcoala Ardeleană, 

el a întrezărit orizontul 

viitorului european pentru 

neamul său, numit tot de el 

pentru prima dată naţiune, şi a 

deschis porţile culturii ilu-

ministe pentru emanciparea 

românilor. Această mişcare 

culturală de anvergură, care nu 

încetează să ne uimească prin 

noi şi noi revelaţii scoase din 

taina arhivelor şi care a ge-

nerat începutul renaşterii 

spirituale a românilor arde-

leni, nu ar fi fost cu putinţă 

fără un alt eveniment crucial 

desfăşurat la cumpăna dintre 

veacurile al XVII-lea şi al 

XVIII-lea, şi anume unirea 

religioasă a românilor din 

Transilvania cu Biserica Ro-

mei. Cardinalul greco-catolic 

Iuliu Hossu, cel care a citit 

Declaraţia Unirii la 1 Decem-

brie 1918, obişnuia să spună: 

,,Dacă nu exista Unirea 

religioasă de la 1700, nu era 

nici Adunarea de la Blaj din 

3/15 mai 1848, unde s-a stri-

gat: «Vrem să ne unim cu 

Ţara!», şi, fără aceasta, nu era 

nici Unirea din 1918”, a 

transmis prof. univ. dr. 

Niculina Iacob. 
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Sesiunea științifică Alma 

Mater Sucevensis , Ediția a 

XVIII-a, 2018 

 

Este o frumoasă tradiție ca în 

ziua în care sunt organizate 

momente festive legate de 

înființarea, în 1990, a Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Departamentul 

de Științe Umane și Social 

Politice din cadrul Facultății 

de Istorie și Geografie să 

organizeze o sesiune de 

comunicări științifice în care 

să fie prezentate rezultate ale 

activității științifice a mem-

brilor departamentului, ale 

doctoranzilor de la specia-

lizările Istorie și Filosofie, 

precum și ale cercetătorilor de 

la Serviciul Județean Suceava 

al Arhivelor Naționale, Mu-

zeului Bucovinei din Suceava 

și ai Institutului „Bucovina” al 

Academiei Române de la 

Rădăuți.  Sesiunea de comu-

nicări din acest an a fost una 

cu un caracter special, marcat 

de faptul că este Anul co-

memorativ al făuritorilor Ma-

rii Uniri din 1918. În 

deschiderea sesiunii de comu-

nicări științifice, prof. univ. dr. 

Mihai Iacobescu a realizat o 

prezentare academică a mo-

mentului din 27 martie 1918 în 

comunicarea intitulată Dru-

mul spre Unire al Basarabiei. 

După acest moment, a urmat 

prezentarea cărții Caleidoscop 

istoriografic – Note, observa-

ții și sugestii doctorale, sem-

nată de prof. univ. dr. Dumitru 

Vitcu, lucrare care a apărut la 

Editura Junimea în anul 2017, 

precum și prezentarea celor 

două numere din anul 2017 ale 

revistei Analele Bucovinei, 

periodic editat de Institutul 

„Bucovina” al Academiei Ro-

mâne. Lucrările acestei se-

siuni de comunicări științifice 

au fost împărțite în trei 

secțiuni – Secțiunea Istorie 

veche și medievală, moderată 

de conf. univ. dr. Florin 

Pintescu, Secțiunea Istorie 

modernă și contemporană, 

moderată de conf. univ. dr. 

Harieta Sabol, și Secțiunea 

Filosofie și Asistență socială, 

având ca moderatori pe conf. 

univ. dr. Dan Ioan Dascălu și 

conf. univ. dr. Bogdan Popo-

veniuc. Cele peste 50 de 

comunicări științifice prezen-

tate s-au remarcat în mod 

special prin ținuta lor 

academică și originalitatea 

rezultatelor cercetărilor efec-

tuate. Menționăm că, în cadrul 

discuțiilor ce au avut loc pe 

marginea lucrărilor prezen-

tate, un rol și un loc aparte l-au 

avut studenții, masteranzii și 

doctoranzii din cadrul celor 

două specializări ale Școlii 

doctorale ale Universității 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va. De asemenea, trebuie să 

remarcăm faptul că o parte 

însemnată dintre comunicările 

prezentate sunt rezultate ale 

cercetărilor cadrelor didactice, 

masteranzilor și doctoranzilor, 

efectuate grație mobilităților 

în cadrul Programului Eras-

mus+, program al Uniunii 

Europene pentru educație și 

formare tineret și sport în 

perioada 2014-2020. Unele 

din comunicările prezentate în 

cadrul Sesiunii de comunicări 

științifice Alma Mater Suce-

vensis vor fi publicate în 

revista Codrul Cosminului, 

publicație științifică a Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava – Seria istorie, 

precum și în alte publicații 

academice din țară.  

 

Caravana Admiterii USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re„ din Suceava a organizat 

Caravana de promovare a 

ofertei educaționale pentru 

anul academic 2018-2019, în 

peste 65 de licee și colegii din 

județele Neamț, Botoșani și 

Suceava. Activitatea a fost 

coordonată de prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, Prorector cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană, și lector univ. dr. 

Codruț-Cristian Șerban, Coor-

donator al Serviciului de 

relații publice, comunicare și 

imagine, și a angrenat 12 cadre 

didactice și 19 studenți, de la 

toate facultățile USV. Echi-

pele USV de promovare au 

reușit să intre în dialog cu 

elevi atât din mediul urban cât 

și din cel rural, Caravana 

ajungând în peste 30 de 

municipii, orașe sau localități 

precum Roman, Piatra Neamț, 

Târgu Neamț, Pipirig, Horia, 

Săbăoani, Roznov, Bicaz, 

Borca, Dorohoi, Darabani, 

Bucecea, Săveni, Coțușca, 

Botoșani, Moldovița, Câm-

pulung Moldovenesc, Gura 

Humorului, Solca, Pârteștii de 

Jos, Siret, Rădăuți, Marginea, 

Vicovu de Sus, Vatra Dornei, 

Iacobeni, Dorna Candrenilor, 

Broșteni, Liteni, Dolhasca, 

Fălticeni sau Cajvana. Elevii 

au primit materiale infor-

mative însoțite de răspunsuri 

la toate întrebările lor și au fost 

invitați să viziteze Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava.  
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Cadru didactic al USV câș-

tigător al Bursei Fulbright 

în domeniul cooperării 

transfrontaliere 

 

Marcela Șlusarciuc, lector 

univ. dr. în cadrul Universi-

tății „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, a fost propusă de 

către Comisia Fulbright pentru 

o bursă postdoctorală Senior 

Award 2018-2019, ca urmare 

a unui proces de evaluare care 

s-a desfășurat în două etape. 

Acest tip de finanțare este 

dedicat cadrelor universitare, 

cercetătorilor și profesioniș-

tilor care dețin titlul de doctor 

și doresc să desfășoare o 

activitate de cercetare sau să 

susțină cursuri în Statele Unite 

ale Americii. Proiectul de 

cercetare pe care candidata 

suceveană l-a propus urmă-

rește identificarea unui model 

de cooperare și parteneriat 

între instituții pentru buna 

guvernanță a regiunilor trans-

frontaliere. Rezultatele aștep-

tate ar putea constitui o 

contribuție semnificativă la 

înțelegerea modului de func-

ționare a acestor regiuni, 

aspect important pentru comu-

nitatea academică suceveană, 

dată fiind poziționarea în 

regiunea transfrontalieră Ro-

mânia-Ucraina și existența a 

numeroase parteneriate tradi-

ționale în care USV este 

implicată. Lector univ. dr. 

Marcela Șlusarciuc a făcut 

parte din prima generație de 

doctoranzi ai USV în eco-

nomie și, peste 12 ani, și-a 

desfășurat activitatea profe-

sională în domeniul cooperării 

transfrontaliere. Alături de 

colegi din diferite facultăți, 

noua bursieră Fulbright con-

tribuie la dezvoltarea coo-

perării transfrontaliere și a 

parteneriatelor educaționale și 

de cercetare între România și 

Ucraina, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava având 

o lungă experiență în 

derularea de proiecte edu-

caționale și de cercetare cu 

universități ucrainene.  

 

Seminarul umanist (II)  

Utopia sensului în arta 

contemporană  

 

Centrul de Reuşită Univer-

sitară al USV, Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării și Departamentul de 

Ştiinţe Umane şi Social-Poli-

tice al Facultății de Istorie și 

Geografie au organizat o masa 

rotundă dedicată preocupă-

rilor ce vizează estetica şi 

filozofia artelor. Evenimentul 

a făcut parte din proiectul 

Seminarul umanist, al cărui 

scop a fost să reunească 

cercetători, cadre didactice, 

doctoranzi și studenți intere-

sați să dezbată probleme 

referitoare la actualitatea filo-

sofică, socială și politică. 

Această întâlnire l-a avut ca 

invitat pe reputatul hermeneut 

şi critic de artă Petru Bejan, 

profesor de estetică, filozofia 

artei şi hermeneutică în cadrul 

Facultăţii de Filozofie şi 

Ştiinţe Social-Politice a 

Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, intervenția sa 

intitulându-se  Utopia sensului 

în arta contemporană. „De ce 

nu înţelegem, când nu 

înţelegem? s-a întrebat, invi-

tându-ne să ne întrebăm, prof. 

univ. dr. Petru Bejan. Cauzele 

sunt multiple; ele pun în 

discuţie, deopotrivă, plat-

forma teoretică neomogenă şi 

contradictorie a artelor, clari-

tatea proiectelor artistice asu-

mate, dar şi calificarea estetică 

a publicului. Nu avem, bună-

oară, un concept omogen al 

operei de artă, unul care să 

explice diversitatea şi ineditul 

ofertelor. Artele vizuale pre-

supun astăzi mai mult decât 

expunere de tablouri şi sculp-

turi; ele înseamnă şi foto-

grafie, proiecţii video, insta-

laţii şi acţiuni – deseori 

protestatatare ori subversive. 

Suntem tentaţi, apoi, să privim 

şi să interpretăm experimen-

tele artistice contemporane din 

perspectiva categoriilor clasi-

ce (frumosul, sublimul), 

uitând că acestea nu mai sunt 

privilegiate sau exclusive. Şi 

artiştii au partea lor de 
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«vină»”. Absenţa unui state-

ment explicativ prealabil 

îngreunează sau obstrucţio-

nează înţelegerea. Mulţi artişti 

sunt incapabili să-şi descrie 

convingător propriile proiecte. 

Alţii refuză din start să atri-

buie semnificaţii lucrărilor 

expuse, testând mai curând 

sagacitatea şi inventivitatea 

publicului. Ar trebui să renun-

ţăm la prejudecata care ne 

sugerează că în orice produs 

artistic se află camuflat un 

mesaj. Miza artei este nu 

înţelegerea, ci reprezentarea. 

Jocul liber şi spontan al 

imaginaţiei se eschivează 

ajustărilor forţate ale minţii ori 

măsurătorilor cu precizie de 

cântar. Iar plăcerile, indiferent 

de natura lor, pot rămâne aşa 

cum sunt: şi neexplicate, şi 

neînţelese. Ce-am avea de 

pierdut?” Prof. univ. dr. Petru 

Bejan se bucură de o preţuire 

aparte în rândul intelectualilor 

suceveni care îl cunosc şi ca 

îngrijitor şi prefaţator a trei 

dintre lucrările lui Vasile 

Lovinescu apărute la Institutul 

European din Iaşi („Monarhul 

ascuns”, „Incantaţia sângelui” 

şi „Mitul sfâşiat”), şi ca invitat 

special la evenimente plastice 

din judeţ, dar şi vernisajele 

expoziţiilor unor membri ai 

Filialei Suceava a Uniunii 

Artiştilor Plastici din Româ-

nia. Şi, de asemenea, prin 

prezenţa şi comunicările unor 

universitari suceveni la Con-

gresul al XXXVI-lea al 

Asociaţiei Societăţilor Filoso-

fice de Limbă Franceză 

(ASPLF) desfăşurat la Iaşi în 

anul 2016, congres care l-a 

avut preşedinte pe domnul Pe-

tru Bejan. Prof. univ. dr. Petru 

Bejan este vicepreşedinte al 

ASPLF, preşedinte al Aso-

ciaţiei Filosofice de Limbă 

Franceză din România, preşe-

dinte al Filialei Iaşi a Socie-

tăţii Române de Filosofie, 

preşedinte al Fundaţiei Axis, 

director al Editurii Fundaţiei 

Axis, editor al revistelor 

academice „Hermenia (Re-

view of Hermeneutics, Art 

Theory and Criticism)” şi 

„Argumentum”, precum şi 

membru al Asociaţiei Interna-

ţionale a Criticilor de Artă şi al 

Asociaţiei Internaţionale de 

Estetică. La masa rotundă au 

participat studenți, masteranzi 

și cadre didactice din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, interesați de 

problematica sensului în arta 

modernă. In prelegerea sa, 

invitatul a încercat să răs-

pundă la mai multe întrebări 

referitoare la receptarea operei 

de artă, la posibilele piste 

interpretative pe care le oferă 

opera de artă și autorul 

acesteia, la modul în care 

perspectiva filosofică poate 

deschide sau limita receptarea 

operei de arta. Activitatea a 

fost coordonată de lector dr. 

Marius Cucu de la Depar-

tamentul de Ştiinţe Umane şi 

Social-Politice al USV.  

 

Pique-nique francophone 

poétique, ediția a IV-a,  

 

Din seria de manifestări orga-

nizate de Ambasada Franței și 

de operatorul său cultural, 

Institutul Francez din Ro-

mânia, în colaborare cu 

Organizaţia Internaţională a 

Francofoniei (OIF), cu spri-

jinul Ministerului Educației, 

evenimentul organizat la USV 

reprezintă de fiecare dată un 

mijloc original pentru 

francofoni şi francofili de a-şi 

afirma pasiunea pentru limba 

franceză. Manifestarea este un 

moment special, amuzant, o 

excelentă ocazie de a schimba 

idei despre viitorul limbii 

franceze, de a crea scurte 

poeme şi de a pune în evidenţă 

beneficiile învăţării acestei 

limbi de către tineri, un 

avantaj în plus pe piaţa muncii 

și, nu în ultimul rând, o 

pledoarie în favoarea multi-

lingvismului, a descoperirii 

tradiţiilor si culturilor diferite. 

Din 2017, Picnicurile poetice 

au fost incluse în circuitul 

Grand Tour, marcă de 

excelenţă aflată sub Înaltul 

Patronaj al Preşedintelui 

Republicii Franceze şi gestio-

nată de Jean-Marie Le Guen, 

Secretar de Stat pentru Dez-

voltare şi Francofonie, în 

colaborare cu Organizaţia 

Internaţională a Francofoniei, 

condusă de Michaëlle Jean, 

Secretar General. Această 

marcă reuneşte evenimente 

culturale şi patrimoniale pres-

tigioase, selecţionate pentru 

capacitatea lor de a pune în 

valoare bogăţia, diversitatea şi 

vitalitatea francofoniei cultu-

rale şi de a creşte atractivitatea 

acesteia în lume. La eve-

nimentul din acest an au 

participat francofonii si fran-

cofilii suceveni, pasionații de 

poezie care vorbesc și îndră-

gesc limba franceză, în 

principal studenții, dar și 

grupuri de elevi de la liceele 

din oraș, profesorii de limbă 

franceză, precum și angajații 

francofoni de la întreprinderile 

din județul Suceava. Momen-

tul cheie al manifestării a avut 

loc între orele 12:00 și 14:00, 

când participanții din întreaga 

țară au publicat haiku-urile în 

limba franceză, desenele 

personale și fotografiile de la 

eveniment pe pagina perso-

nală a rețelelor de socializare 
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(Facebook și Twitter), folo-

sind hashtag-ul #Haiku-

noi2018. Contribuțiile interna-

uților s-au concretizat, astfel, 

într-un palimpsest creat în 

spațiul virtual #Haikunoi2018, 

purtând (în)semnele personale 

ale creativității și sensibilității  

fiecărui vorbitor de limba 

franceză. La Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, participanții și-au ma-

terializat creațiile realizând un 

colaj pe un suport din pânză ce 

amintește de papirusurile din 

vechime. De altfel, generațiile 

prezentului vor transcrie 

haiku-urile pe fișe de lucru 

vechi, păstrate de la gene-

rațiilor anterioare, după 

principiul palimpsestului, pen-

tru a marca simbolic faptul că 

studenții de azi duc mai 

departe munca celor de ieri și 

faptul că toți contribuim, prin 

efortul personal, la scrierea 

aceluiași mare Text: Viața, 

Creația, Limba, Literatura, 

Francofonia. Creațiile 

personale ale participanților la 

eveniment au fost expuse în 

holul de la intrarea în corpul 

A, pe toată durata Zilelor 

Francofoniei. 

 

Unirea Basarabiei cu 

România, marcată la USV 

 

Senatul Universităţii „Ştefan 

cel Mare“ din Suceava a 

hotărât conferirea titlului ono-

rofic de Doctor Honoris Causa 

domnului prof. univ. dr. habil. 

academician Grigore BELOS-

TECINIC, rector al Acade-

miei de Studii Economice din 

Republica Moldova, pentru 

contribuţiile excepţionale adu-

se în domeniul Economiei, 

pentru merite deosebite în cer-

cetare şi în activitatea didac-

tică şi pentru amplificarea 

colaborărilor între cele două 

instituţii. Comunitatea acade-

mică suceveană îşi exprimă 

bucuria că această decizie a 

Senatului a fost luată în 

contextul aniversării Unirii 

Basarabiei cu România, pe 

care o vom celebra mâine, 27 

martie. Cu acelaşi prilej, USV 

propune mai multe acţiuni: 26 

martie, ora 16:00: dezbatere 

organizată de Asociaţia „Gru-

pul de Iniţiativă al Românilor 

din Basarabia“ (GIRB); 26 

martie, ora 18:00: participare 

în cadrul unei emisiuni cu 

tema Unirea Basarabiei, la 

postul de televiziune PlusTV; 

27 martie, ora 19:00: Concert 

al Ansamblului „Arcanul“ 

USV, pe scena Teatrului 

Municipal „Matei Vişniec“. 

De asemenea, studenţi ai USV 

au participat la mitingul 

dedicat Unirii Basarabiei cu 

România, care s-a desfăşurat 

la Chişinău în ziua de du-

minică, 25 martie. Pe par-

cursul întregului an 2018, 

USV va organiza manifestări 

ştiinţifice şi culturale dedicate 

Centenarului. 

 

Zilele Asistenței Sociale  

 

Departamentul de Științe 

Umane și Social-Politice din 

cadrul Facultății de Istorie și 

Geografie a Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Asociația Re-

gională pentru Educarea 

Adulților Suceava și Asociația 

Institutul pentru Parteneriat 

Social Bucovina, a organizat 

conferința „Teorie și Practică 

în Managementul Serviciilor 

de Asistență Socială”. Această 

manifestare a avut ca obiectiv 

implicarea comunității acade-

mice, a actorilor sociali și a 

societății civile în dezbaterea 

problemelor actuale ale 

sistemului de asistență socială,  

evidențierea modelelor de 

bune practici în domeniu și  

promovarea profesiei de 

asistent social. La acest eve-

niment au participat cadre 

universitare și cercetători de la  

Universitatea  „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, Institutul de 

Sociologie al Academiei Ro-

mâne, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, Cen-

trul de Cercetări Socio-Umane 

Lumen Iași, specialiști din 

domeniul asistenței sociale de 

la ONG-uri și instituții 
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publice, printre care men-

ționăm: Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 

Copilului Suceava, Serviciul 

Protecție Socială - Primăria 

Cluj Napoca, Organizația 

„Salvați Copiii”- Filiala Su-

ceava, Asociația Blijdorp 

România, Complexul de Re-

cuperare Neuro-Psiho-Moto-

rie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” 

Suceava, Serviciul de Pro-

bațiune Suceava, Centrul Re-

gional Împotriva Traficului de 

Persoane etc. În cadrul 

workshop-ului „Implicarea 

actorilor sociali în îmbu-

nătățirea calității serviciilor 

sociale” din data de 24 martie, 

practicieni din domeniul 

asistenței sociale au dezbătut, 

împreună cu profesorii și 

studenții, atât modalități de 

îmbunătățire a rețelelor de 

servicii sociale, cât și a 

programului de studiu Asis-

tență Socială, în vederea 

eficientizării și corelării aces-

tuia cu cerințele actuale ale 

pieței forței de muncă și cu 

noile provocări sociale. Orga-

nizatorii conferinței Teorie și 

Practică în Managementul 

Serviciilor de Asistență Socia-

lă au transmis studenților și 

absolvenților de la programul 

de studiu Asistență Socială, 

precum și tuturor celor care 

activează în domeniul social, 

că învățarea pe tot parcursul 

vieții și replicarea modelelor 

de bune practici vin în 

sprijinul dezvoltării durabile a 

comunității. 

 

Prima Masă Rotundă din 

Proiectul ROSE MIRAGES 

FLSC: „Meseria de Tra-

ducător”  

 

Sala lectoratului de limba 

franceză din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a găzduit masa rotundă inti-

tulată „Meseria de Traducă-

tor”, prima dintr-o serie de 

întâlniri dedicate meseriilor pe 

care le pot practica absolvenții 

studiilor de litere, organizate 

pentru studenții din anul I în 

cadrul proiectului ROSE/ 

MIRAGES FLSC (Metode 

inovatoare împotriva riscului 

de abandon şi pentru ame-

liorarea gestionării propriei 

evoluţii de către studenţii 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării). Studenții 

prezenți la întâlnirea moderată 

de Raluca-Nicoleta Balaţchi şi 

Daniela Hăisan au avut ocazia 

să discute despre avantajele şi 

provocările acestei profesii cu 

doi traducători experimentați: 

prof. univ. dr. Albumița Mu-

guraş Constantinescu, autoare 

a 15 traduceri de cărți de lite-

ratură şi științe umaniste 

publicate la edituri de pres-

tigiu precum Univers, Nemira, 

Polirom, Institutul European, 

şi Mihaela Arnat, traducătoare 

şi interpretă free-lancer cu o 

bogată experiență de lucru în 

domeniul traducerii comu-

nitare. Trebuie precizat că 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, în calitate de 

beneficiar, a început imple-

mentarea proiectului ROSE/ 

MIRAGES FLSC începând cu 

luna decembrie 2017, urmând 

ca activităţile prevăzute să se 

desfăşoare pe o perioadă de 

trei ani. Proiectul MIRAGES 

FLSC, cu o valoare totală de 

341.768 lei, este finanţat de 

Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, 

ca parte din schema de 

granturi pentru universități, 

derulată în cadrul Proiectului 

mai larg privind Învățământul 

secundar, intitulat ROSE şi 

gestionat de Ministerul Edu-

caţiei Naţionale prin Unitatea 

de Management al Proiectelor 

cu Finanţare Externă. Obiec-

tivul general al proiectului 

ROSE/MIRAGES FLSC este 
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de a stimula și menține mo-

tivația studenților Facultății de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării prin implicarea lor în 

programe remediale și acti-

vități de dezvoltare personală 

(ateliere, cercuri, mese rotun-

de, vizite de studii, stagii de 

formare cu formatori din stră-

inătate), în vederea dezvoltării 

competențelor lor și reducerii 

riscului de abandon. La me-

sele rotunde organizate în 

cadrul acestui proiect sunt 

invitaţi să participe şi studenţi 

care, deşi nu s-au înscris în 

proiect, doresc să se docu-

menteze în legătură cu opor-

tunităţile pe care le au 

absolvenţii studiilor de limbi 

şi literaturi sau comunicare. 

Următoarele mese rotunde vor 

avea ca invitaţi specialişti din 

domeniul presei, al editării şi 

difuzării de carte sau al edu-

caţiei. Cei interesaţi pot obţine 

informaţii suplimentare de pe 

site-ul proiectului:  

 www.litere.usv.ro/rose.    

Simpozion Ştiinţific Naţio-

nal 

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a des-

fășurat prima ediție a Simpo-

zionului Ştiinţific Naţional 

Probleme metodico-ştiinţifice 

în învăţământul istoric gim-

nazial şi liceal. Unirea Basa-

rabiei cu România. Organizat 

de Facultatea de Istorie și 

Geografie, bucurându-se de 

participarea a circa 60 de ca-

dre didactice din învățământul 

preuniversitar, simpozionul a 

fost deschis de prof. univ. dr. 

Ştefan Purici, prorector al 

Universității „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, și prof.  

Anişor Vasiliu, inspector de 

Istorie în cadrul Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Suceava 

(ISJ). În fața profesorilor de 

istorie din întreg județul 

Suceava au fost susținute 

următoarele comunicări: Pin-

tescu Florin, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, Unirea Basarabiei cu 

România. Aspecte politico-

militare;  Cozaciuc Rodica, 

Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu“ Suceava, Contri-

buţia lui Ion Inculeţ la unirea 

Basarabiei cu România; 

Purici Ştefan, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, Basarabia şi basa-

rabenii între Petrograd, Kiev 

şi Bucureşti (1917-1920); 

Vrînceanu Ciprian, Liceul 

Teoretic „Ion Luca” Vatra 

Dornei, Recunoaşterea inter-

naţională a Unirii Basarabiei 

cu România; Ciocan Petrică, 

Colegiul Naţional „Dragoş 

Vodă“ Câmpulung Moldo-

venesc, Reflectarea Marii 

Uniri de la 1918 în manualele 

de istorie; Olaru Marian, 

Colegiul Naţional „Eudoxiu 

Hurmuzachi“ Rădăuţi, Basa-

rabenii şi Unirea Bucovinei cu 

România; Petrişor Didina, 

Colegiul Naţional „Ştefan cel 

Mare“ Suceava, România în 

contextul celui de - al Doilea 

Război Mondial. Pierderea 

Basarabiei, nordului Buco-

vinei şi a ţinutului Herţei; 

Radion Palaghia, Colegiul 

Tehnic „Mihai Băcescu“ 

Fălticeni, Basarabia în isto-

riografia postcomunistă. 

Comunicările au fost însoțite 

de comentarii și discuții pe 

marginea celor prezentate, 

participanții fiind interesați 

atât de aspectele analizate de 

referenți, cât și de statutul 

disciplinei Istoria în învă-

țământul preuniversitar și de 

felul în care istoria românilor 

este reprezentată în manualele 

și auxiliarele de istorie. La 

finalul Simpozionului, repre-

zentanții USV au invitat 

profesorii să participe, alături 

de discipolii lor, la Concursul 

Student pentru 1 zi, organizat 

la Suceava în luna aprilie, 

pentru elevii din clasa a XII-a, 

și în mai, pentru cei din clasa a 

XI-a. În partea a doua a 

reuniunii, a avut loc Adunarea 

de reînființare a filialei 

judeţene Suceava a Societăţii 

de Ştiinţe Istorice din 

România și au fost organizate 

alegerile pentru desemnarea 

conducerii filialei. Menționăm 

că la nivelul zonei Rădăuți 

funcționează o filială condusă 

de prof. Ionel Mitrofan, cadru 

didactic la Şcoala Gimnazială 

,,Dimitrie Cantemir” Rădăuţi. 

Domnul prof.  Anişor Vasiliu, 

inspector de Istorie la ISJ 

Suceava a prezentat succint 

date privitoare la obiectivele 

societății, principalele preve-

deri ale Statutului orga-

nizației, subliniind că, din 

păcate, domnul prof. univ. dr. 

Bogdan Murgescu, preșe-

dintele Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România, nu a 

putut fi prezent la întrunirea de 

la Suceava, dar a trimis un me-

saj de salut. Pe baza pro-

punerilor formulate, în urma 

votului exprimat de parti-

cipanții la Adunarea de reîn-

ființare a filialei județene Su-

ceava, Societatea de Știinţe 

Istorice din România, Filiala 

judeţeană Suceava, are urmă-

toarea componență: Preşedin-

te: Prof. univ. dr. Ştefan 

Purici, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava; Vice-

preşedinte: prof. Anişor Vasi-

liu, inspector Istorie, Inspec-

toratul Şcolar Judeţean Sucea-

va. Secretar-Trezorier: Niga 
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Valentin Buda, Colegiul 

Economic „Dimitrie Cante-

mir” Suceava. Biroul (consi-

liul) de conducere: Conf. univ. 

dr. Florin Pintescu, USV; 

Prof. Liliana Bilan, Colegiul 

de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Suceava; Prof. dr. Palaghia 

Radion, Colegiul Tehnic 

„Mihai Băcescu” Fălticeni; 

Prof. Mircea Strugariu, Şcoala 

Gimnazială „Petru Comar-

nescu” Gura Humorului; Prof. 

Ciprian VRÎNCEANU, Liceul 

Teoretic „Ion Luca” Vatra 

Dornei

 

 

 

Legislație 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

sănătății, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 01 martie 2018.  

 

Legea nr. 64 pentru completarea alin.1 al art. 139 din Legea nr.53/ 2003 - Codul muncii, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 226 din 13 martie 2018. 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018. 

 

Ordinul nr. 314/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru 

sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 14 martie 2018. 

 

Ordonanța de urgență nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul 

acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind 

sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, 

precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 

din 12 martie 2018.  

 

Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, 

proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor 

reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute 

în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate; consolidarea din 

data de 15 martie 2018 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 9 

martie 2018. 

 

Hotărârea nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței 

de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 13 martie 2018.  

 

Hotărârea nr. 92/ 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/ 2010 privind aprobarea 

structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării 

internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 

din 16 martie 2018. 

 

Ordonanța de urgență nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 19 martie 2018.  

 

Legea nr.69/ 2018 pentru completarea Legii nr. 319/ 2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 245 din 20 martie 2018. 
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Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 

din 23 martie 2018.  

 

Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură salarială, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 28 

martie 2018.  

 

Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru 

modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 28 martie 2018.  

 

Legea nr. 80 /2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 90 /2017 privind 

unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 276 din 28.03.2018.  

 

Hotărârea nr. 131/ 2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019, 

Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 28 martie 2018.  

 

Hotărârea nr. 132/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 

privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 

din 28 martie 2018.  

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 33 din data de 05 martie 2018 cu privire la aprobarea raportului asupra concursului 

desfăşurat pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific, gradul II, poz. 28, din statul 

de funcții al Centrului de Cercetare Integrat de Cercetare Dezvoltare și Inovare pentru Materiale 

Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de Fabricație și Control ( MANSID). 

 

Hotărârea nr. 34 din data de 05 martie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri 

bugetate disponibile la nivelul Universității pentru studii universitare de licență, an universitar 

2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 35 din data de 05 martie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui  loc bugetat 

disponibil  la nivelul Universității pentru studii universitare de masterat, an universitar 2017-

2018. 

 

Hotărârea nr. 36 din data 22 martie 2018 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studenților 

reprezentanți în structurile de conducere ale Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 37 din data 22 martie 2018 cu privire la validarea candidaturii doamnei conf. univ. 

dr. Camelia MIHALCIUC pentru mandatul de membru în Consiliul Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică, 2018-2020. 

 

Hotărârea nr. 38 din data de 22 martie 2018 cu privire la validarea Raportului privind starea 

universităţii 2017. 

 

Hotărârea nr. 39 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind activitatea profesională a studenţilor (R 05). 
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Hotărârea nr. 40 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea criteriilor și standardelor 

specifice de performanță pentru păstrarea/ocuparea anuală a locurilor finanțate de la bugetul de 

stat, anexe ale Regulamentului cadru privind activitatea profesională a studenţilor (R 05). 

 

Hotărârea nr. 41 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R 40). 

 

Hotărârea nr. 42 din data 22 martie 2018 cu privire la aprobarea alocării sumei de 15.000 lei 

pentru manifestările „Student pentru o zi”- ediţia 2018 şi promovarea USV pentru concursul de 

admitere 2018.  

 

Hotărârea nr. 43 din data de 22 martie 2018 privind aprobarea modificării Anexei 7 – Taxe pentru 

concursul de admitere (înscriere, înmatriculare și avansul din taxa de școlarizare) din Planul de 

taxe și tarife valabil începând cu anul universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 44 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat 

pentru studii universitare de licență, anul I de studii, în cadrul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică, an universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 45 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat 

pentru studii universitare de licență, anul I de studii, în cadrul Facultății de Educație Fizică și 

Sport, an universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 46 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri 

bugetate disponibile la nivelul Universității pentru studii universitare de licență, an universitar 

2017-2018. 

 

Hotărârea nr. 47 din data 22 martie 2018 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa 

al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. habil. academician 

Grigore BELOSTECINIC. 

 

Hotărârea nr. 48 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de 

autoevaluare în vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii 

universitare de licență Protecția consumatorului și a mediului din cadrul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară.  

 

Hotărârea nr. 49 din data de 22 martie 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. 50 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la studii universitare de  doctorat, anexe ale 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 51 din data de 22 martie 2018 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea 

unui nou program de studii universitare de masterat în cadrul Facultăţii de Drept și Științe 

Administrative. 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 10/13 martie 2018 cu privire repartiția mobilităților de studenți disponibile, în 

cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 11/ 13 martie 2018 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 

studenților care vor efectua mobilități de studiu (SMS) și plasament (SMP), în cadrul programului 

Erasmus+, în anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 12/ 13 martie 2018 cu privire la aprobarea Procedurii Operaţionale –PO-SRU-02 

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice. 

 

Hotărârea nr. 13/ 20 martie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului 

(teren) situat în intravilanul localității Moara, județul Suceava și aflat în administrarea 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în suprafaţă de 14.257 mp, identificat potrivit Cărţii 

Funciare nr. 816, cu numărul cadastral 816-2CC, liber de orice sarcini, în vederea executării 

obiectivului de investiții Cămin Studențesc 945 locuri. 

 

Hotărârea nr. 14 / 20 martie 2018 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2017 – 2018. 

 

Hotărârea nr. 15 / 20 martie 2018 cu privire la aprobarea modificării calendarului de admitere în 

anul universitar 2018-2019 pentru etnicii români, sesiunea iulie, la studii universitare de licență 

și master. 

 

Hotărârea nr. 16/ 20 martie 2018 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

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

 

Hotărârea nr. 17/ 20 martie 2018 cu privire la aprobarea valorilor burselor valabile pentru 

semestrul al II-lea de plata al anului universitar 2017-2018, la nivelul Facultății de Drept și Științe 

Administrative, a Facultății de Inginerie Alimentară și a Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 18/ 22 martie 2018 cu privire la aprobarea notei de fundamentare nr. 

895/22.01.2018.  
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