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Dezvoltarea politicii fores-

tiere din România 

 

Proiectul intitulat „Dezvolta-

rea politicii forestiere din Ro-

mânia”, implementat în acest 

an de Facultatea de Silvi-

cultură (FS) din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, a urmărit 

elaborarea unei viziuni și a 

unui set de principii care să 

stea la baza unei noi politici 

forestiere naționale. Lipsa 

unei viziuni unitare de gestio-

nare durabilă a pădurilor, care 

să fie implementată într-un 

cadru strategic asumat și rea-

list, reprezintă principalul risc 

sistemic pentru fondul fores-

tier național. Această carență 

este reflectată într-o evidentă 

tensiune socială, implicând 

toate grupurile interesate și 

afectate de gestionarea 

pădurilor: proprietari privați, 

administrație silvică de stat și 

privată, firme de exploatare și 

industrializare, organizații de 

protecția mediului, societatea 

civilă etc. Proiectul derulat de 

FS s-a concretizat în ela-

borarea unui document cu 

titlul „Viziune și principii de 

dezvoltare a politicii forestiere 

2020-2030”. Documentul a 

fost supus unui proces de 

consultare și dezbatere pu-

blică, la care au luat parte 29 

de organizații și 31 de spe-

cialiști din diferite organizații, 

incluzând administrația fores-

tieră de stat și privată, pro-

prietari de pădure, garda 

forestieră, reprezentanți ai 

sectorului de exploatare și 

prelucrare a lemnului, orga-

nizații de protecție a mediului 

și universități. Documentul 

propus se adresează tuturor 

celor implicați în activități de 

management forestier, fiind 

expresia unui consens larg al 

factorilor interesați, bazat pe 

obiectivitate și expertiză. De-

mersul constituie o invitație la 

un dialog structurat, adresată 

atât factorilor politici cu rol 

decizional în formularea poli-

ticilor publice, cât și organi-

zațiilor reprezentative din 

sectorul forestier. Menționăm, 

de asemenea, că documentul 

este disponibil pe pagina 

Facultății de Silvicultură, în 

secțiunea dedicată proiectelor 

de cercetare. Proiectul a fost 

coordonat de conferențiar 

univ. dr. ing. Liviu Nichiforel 

(Facultatea de Silvicultură, 

USV). Rezultatele proiectului 

sunt disponibile la adresa web: 

http://www.silvic.usv.ro/dpfr/

rezultate.php 

Săptămâna internațională 

dedicată formării profeso-

rilor, la Universitatea 

„Friedrich-Alexander” din 

Erlangen-Nurenberg, 

Germania  

 

Facultatea de Ştiinţe ale Edu-

caţiei (FSE) din cadrul Uni-

versității „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a participat la 

International Week in Teacehr 

Education. Evenimentele au 

fost organizate la Institutul de 

Cercetare în Educatie la ni-

velul învățământului primar și 

Facultatea de Științe ale 

Educației din cadrul Univer-

sitatii „Friedrich-Alexander” 

din Erlangen-Nurenberg, Ger-

mania, universitate cotată pe 

al doilea loc în Europa în 

Reuters Innovation Ranking. 

La activități au fost prezenți 

profesori responsabili cu inter-

naționalizarea din mai multe 

universități din Europa, Africa 

și Asia. Din România, singura 

universitate prezentă a fost 

USV, care și-a manifestat 

deschiderea pentru colaborări-

le viitoare și pentru partici-

parea ca partener în proiecte 

de formare și cercetare.  Fa-

cultatea de Științe ale Edu-

cației din cadrul USV a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. 

Otilia Clipa, cea care a inițiat 

și dezvoltat parteneriatul 

Erasmus+ semnat între cele 

două universități. În cadrul 

acestui contract Erasmus+, 

una dintre studentele facul-

tății, Aioanei Daniela, din anul 

III, programul de studii Pe-

dagogia Învățământului Pri-

mar și Preșcolar, a fost bene-

ficiara unei mobilități de în-

vățare pe durata unui semestru 

în cadrul universității din 

Germania. Experiența a fost 

una extrem de benefică pentru 

studentă, deoarece a avut oca-

zia să studieze în spațiul 

german, în cadrul uneia dintre 

universitățile de top, iar 

aprecierile pentru responsabi-

litatea și profunzimea tratării 

subiectelor academice mani-

festate de către studentă au 

contribuit la optimizarea cola-

borării dintre facultăți. De-

plasarea în Germania a condus 

la semnarea unor noi acorduri 

Erasmus+ și la dezvoltarea de 

noi parteneriate pentru cer-

cetare și formare în domeniul 

științelor educației, pe tema 

mijloacelor digitale care pot fi 

introduse în procesul didactic 

pentru studenți. Programul a 

fost intens și a presupus pre-

zentarea ofertelor universi-

tăților prezente și interac-

țiunea pe parcursul atelierelor 

de formare din programul 

zilnic al săptămânii, precum și 

propuneri de colaborări în 

formarea profesorilor și par-

ticipări la conferințele orga-

nizate în anul 2020 de către 

Evenimente  

2 decembrie 2019 
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USV. Au fost organizate 

ateliere de formare în cele trei 

sedii principale ale universi-

tății: la Nurenberg, Erlangen și 

Furth, spații de învățare și 

formare pentru studenți (La-

boratorul de scriere acade-

mică) și pentru profesori 

(Laborator de inovare a 

învățării). O altă activitate 

interesantă a constituit-o vizita 

la Școala Internațională din 

Franconia, Erlangen, unde 

director al Departamentului de 

Științe este profesorul român 

Constantin LOMACA, care a 

fost prezent la activitățile de 

formare din cadrul proiectului 

AmbasaDOR de BUCOVINA 

și care a realizat activități 

interesante pentru profesorii 

români. În Erlangen, domnul 

profesor a prezentat școala și 

modalitățile de proiectare și 

evaluare din cadrul curri-

culum-ului aplicat pentru 

acest tip de școală. Mo-

dalitatea de concepere și 

scriere a acestor documente pe 

platforma digitală sunt ele-

mente care vor fi prezentate în 

luna februarie (24 februarie 

2020)  la Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

cadrul unei activități de 

formare pe tematica evaluării 

pentru învățare. Astfel, pro-

iectul derulat în luna iulie 

2019 s-a dovedit a fi unul 

foarte bogat în sensuri noi, 

dezvoltate în timp. Parti-

ciparea la această activitate de 

formare a mai permis și ini-

țierea unor discuții privind 

realizarea de parteneriate între 

studenţii Universităţii „Ștefan 

cel Mare” Suceava și studenţi 

din alte universități europene, 

privind oferta educațională şi 

de cercetare din domeniul 

educaţional și organizarea de 

către USV a conferinței in-

ternaționale ATEE 2020 (Aso-

ciația Europeană de Formare a 

Profesorilor), care va avea loc 

la Suceava în luna aprilie 2020 

(http://atee2020.education/).  

 

„25 de ore la USV”, Ediția a 

VI-a 

 

La concursul studențesc or-

ganizat de Facultatea de In-

ginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava au participat 

patru echipe, alcătuite din câte 

trei studenți, care au petrecut 

împreună 25 de ore în 

Atriumul corpului E al uni-

versității, căutând soluții pen-

tru tema concursului din acest 

an: aplicații în interiorul 

autovehiculului pentru oche-

lari inteligenți cu camere 

video încorporate. În acest 

scop, organizatorii au asigurat 

tuturor echipelor dispozitivele 

necesare pentru implemen-

tarea aplicațiilor. Tema con-

cursului se încadrează în 

direcția de investigație știin-

țifică abordată recent de către 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, privind o 

„Platformă hibridă de comuni-

cații prin lumină vizibilă și 

realitate augmentată pentru 

dezvoltarea de sisteme inte-

ligente de asistență și si-

guranță activă a autovehi-

culelor” (21PCCDI /2018). 

Proiectele echipelor Universi-

tății „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au fost evaluate în 

dimineața zilei de 6 decembrie 

de către un juriu condus de 

către prof. univ. dr. Dorin-

Mircea Popovici, din partea 

Universității „Ovidius” din 

Constanța (Laboratorul de 

Cercetare în Realitate Virtuală 

și Augmentată), și alcătuit din 

Alexandru Nistor, repre-

zentant al companiei Assist 

Software, și prof. univ. dr. ing. 

Radu-Daniel Vatavu, din 

partea USV. În vederea 

realizării temei propuse de 

către organizatori, echipele de 

studenți au imaginat și im-

plementat o varietate de idei, 

de la aplicații software, folo-

sind algoritmi sofisticați de 

detecție automată a pietonilor 

și a semnelor de circulație, la 

prototipuri electronice com-

plexe, integrând diverși sen-

zori pentru realizarea de noi 

modele de ochelari inteligenți 

pentru șoferi. Rezultatele con-

cursului au fost: locul I – 

echipa alcătuită din studenții 

5-6 decembrie 2019 
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Denis-Lucian Copilu, Cătălin 

Novac și Robert Iacob, locul II 

– Vlad-Aurelian Muscalu, 

Claudiu Filip, Florin-George 

Crîșmariu, locul III - Ilie Al-

berto Cîrdei, Daniel Polocoșer 

și Flavius Pintilei, mențiune - 

Petru-Alexandru Ștefănucă, 

Andreea Popovici și Adrian-

Ovidiu Bardan. Prin tematica 

sa, concursul 25h@USV în-

curajează creativitatea stu-

denților în procesul dezvoltării 

de tehnologii de vârf în 

domeniul interacțiunii cu sis-

temele informatice. Concursul 

duce mai departe tradiția 

începută în anul 2014, aceea 

de a forța limitele creativității 

tehnice studențești prin pro-

punerea de teme relevante 

pentru direcțiile date de 

tehnologiile IT de ultimă oră 

în industria de profil. Din 

partea organizatorilor, prof. 

univ. dr. ing. Adrian Graur și 

prof. univ. dr. ing. Radu-Da-

niel Vatavu consideră acest 

eveniment ca unul important 

în contextul actual al spe-

cificului competițiilor studen-

țești naționale și interna-

ționale, atât prin tehnologia 

inovativă adresată în fiecare 

an, cât și prin modalitatea 

specifică de implementare a 

acestuia. Sponsorii concursu-

lui din acest an au fost Assist 

Software, OSF Global Ser-

vices și Global Design.   

 

Cercetător USV - laureat al 

Academiei Române 

 

Din cele 70 de distincții 

acordate la ceremonia de 

decernare a premiilor Aca-

demiei Române pentru cele 

mai reprezentative creații 

științifice și culturale realizate 

în anul 2017, premiul „Mihai 

Drăgănescu” în domeniul 

științei și tehnologiei infor-

mației i-a revenit prof. univ. 

dr. ing. Radu-Daniel Vatavu, 

din cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, pentru grupul de lucrări 

Smart-Pockets – Body-deictic 

gestures for fast acces to 

personal data during ambient 

interactions. Grupul de lucrări 

premiat de Academia Română 

abordează problematica actua-

lă a proiectării de interacțiuni 

naturale om-calculator pentru 

accesarea, prin intermediul 

gesturilor, a informației afi-

șate de ecrane ambientale. 

Materialul științific este unul 

special, deoarece introduce un 

nou concept intitulat „smart 

pockets” ce implementează 

metafora buzunarului „inteli-

gent”, prin care buzunarele 

obișnuite sunt transformate în 

dispozitive pentru stocarea 

informației digitale. Cerceta-

rea științifică a fost publicată 

în anul 2017 în revista Inter-

national Journal of Human-

Computer Studies, publicație 

științifică clasată pe primul loc 

în cadrul domeniului Ergono-

mics, conform clasamentului 

Web of Science Journal Ci-

tation Reports. Tematica 

abordată îmbină elemente 

specifice domeniilor de cer-

cetare ale inteligenței ambien-

tale, sistemelor omniprezente, 

realității mixte, interacțiunilor 

tangibile, precum și interfe-

țelor naturale om-calculator. 

Aceste domenii sunt reprezen-

tative pentru sfera de inves-

tigație științifică a echipei 

Laboratorului de Cercetare în 

Mașini Inteligente și Vizuali-

zarea Informației din cadrul 

Centrului integrat de cerceta-

re, dezvoltare și inovare 

MANSiD al Universității 

„Ștefan cel Mare" din Su-

ceava. Evenimentul s-a 

12 decembrie 2019 

 

 



 

 
Decembrie 2019 / info USV /  

desfășurat în Aula Academiei 

Române, premiul fiind înmâ-

nat de Acad. Ioan-Aurel Pop, 

Președintele Academiei Ro-

mâne, în prezența Biroului 

Prezidiului și a membrilor 

Adunării Generale. Premiile 

Academiei Române, fiecare 

având numele unei per-

sonalități din domeniile ști-

ințific și cultural reprezentate 

în cele 14 secții ale Academiei 

Române, sunt acordate pentru 

realizări deosebite în: filologie 

și literatură, istorie, mate-

matică, fizică, chimie, 

biologie, geonomie, științe 

tehnice, agronomie și silvi-

cultură, medicină, economie, 

științe juridice și sociologie, 

filosofie, teologie, psihologie 

și pedagogie, arte, arhitectură 

și audiovizual, știința și 

tehnologia informației.  

 

„Interferențe lingvistice și 

culturale la Cernăuți și în 

lume” 

 

Lectoratul de limbă română al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) din 

cadrul Universității Naționale 

„Yuriy Fedkovych” din Cer-

năuți (UNYF) a organizat, în 

colaborare cu Centrul de Stu-

dii Românești din cadrul 

aceleiași universități, cea de-a 

treia ediție a mesei rotunde 

„Interferențe lingvistice și 

culturale la Cernăuți și în 

lume”, la care au luat parte 

universitari și oameni de 

cultură din Cernăuți și din 

Suceava. În introducerea eve-

nimentului, organizatoarele, 

lector univ. dr. Gina Puică și 

conf. univ. dr. Liubov Melny-

chuk, directoarea Centrului de 

Studii Românești al UNYF, au 

arătat importanța tematicii 

interferențelor, în special în 

contextul cernăuțean, și multi-

tudinea domeniilor în care 

interferențele operează, lucru 

demonstrat chiar de diver-

sitatea comunicărilor susținute 

pe acest subiect în cadrul 

mesei rotunde. În continuarea 

dezbaterii, conf. univ. dr. Liu-

bov Melnychuk și conf. univ. 

dr. Valentyna Bohatyrets, 

ambele de la Facultatea de 

Istorie, Științe Politice și Re-

lații Internaționale a UNYF, 

au prezentat comunicarea 

„Locuri de memorie în Buco-

vina ca factor de formare al 

identității”; iar lector univ. dr. 

Felicia Vrânceanu, de la Ca-

tedra de filologie română și 

clasică a aceleiași universități, 

i-a dedicat comunicarea regre-

tatului Gheorghe Jernovei și 

prezentării lucrării acestuia 

Filologia română la Univer-

sitatea din Cernăuți, apărută 

în două volume cu puțină 

vreme înaintea decesului 

autorului. Venită de la Sucea-

va, Maria Olar, Președinta 

Fundației culturale „Leca Mo-

rariu”, a făcut o prezentare a 

familiei culturale Morariu, 

despre care a scris, între alții, 

și profesorul Gheorghe Jerno-

vei. Conf. univ. dr. Ihor Piddu-

bnyi, de la Facultatea de 

Istorie, Științe Politice și Rela-

ții Internaționale a UNYF și 

cursant al Lectoratului de ro-

mână, a făcut apoi o expunere 

despre diferite texte de 

beletristică, din literatura 

română în special (din 

Rebreanu, Agârbiceanu, Sa-

doveanu, Zaharia Stancu ș.a.), 

care i-au servit ca sursă de 

ilustrare a istoriei României 

din perioada interbelică. Dr. 

Marin Gherman, Președintele 

13 decembrie 2019 
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Centrului media BucPress din 

Cernăuți, a evocat spațiile 

media regionale și transfron-

taliere, văzute de orator ca 

fiind prinse între interferențe 

și ghetoizare informațională 

(studiu de caz: Ucraina-Ro-

mânia). Conf. univ. dr. Raluca 

Dimian, de la Departamentul 

de Limbi și Literaturi Străine 

al USV, a prezentat un 

expozeu dedicat scriitorilor de 

limbă germană din România, 

stăruind asupra Hertei Mueller 

și a lui Oskar Pastior în cadrul 

proiectului de roman Leagă-

nul Respirației. Tot de la 

USV, Dorel Fînaru, conf. 

univ. dr. la Departamentul de 

Limba și Literatura Română și 

Științele Comunicării, a conti-

nuat cu o comunicare 

intitulată incitant „Turnul 

Babel. Istoria unei ruine”. În 

final, Doina Cernica, scrii-

toare, traducătoare și jurna-

listă de la Suceava, și-a consa-

crat prezentarea unei tematici 

complexe pe care a explorat-o 

adesea în cărțile sale, și anume 

călătoria. 

 

TeST Fest, Ediția I  

 

Teatrul Studențesc Fabulinus, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) și Casa 

de Cultură a Studenților Su-

ceava au organizat prima 

ediţie a festivalului de teatru 

studenţesc TeST Fest. O ini-

ţiativă frumoasă şi benefică 

pentru viaţa culturală nu doar 

a studenţilor, ci şi a oraşului, 

festivalul a făcut posibilă 

întâlnirea studenţilor din 

diferite colţuri ale ţării şi 

împărtăşirea unei pasiuni co-

mune. Studenții au demonstrat 

ce înseamnă să te dedici unei 

arte şi să comunici despre asta. 

Mai mult, TeST Fest a făcut 

posibilă întâlnirea trupelor 

studenţeşti cu publicul din 

Suceava. Invitaţii acestei ediţii 

au fost Casa de Cultură a 

Studenţilor (CCS) din Iaşi cu 

trupa de teatru studenţesc 

Ludic, CCS Cluj-Napoca cu 

trupa Imago, CCS Bucureşti 

cu trupa de teatru studenţesc 

Podul. Pe lângă spectacolele 

prezentate de invitaţi şi de 

trupa Fabulinus, cei care au 

răspuns invitaţiei de a parti-

cipa la evenimentele propuse 

de festival s-au bucurat de 

concertele susţinute de Bobo 

Burlăcianu şi Trupa Mici. 

Trupa de teatru studenţesc a 

USV, Fabulinus, a prezentat 

publicului câte un spectacol în 

fiecare zi de festival, spec-

tacole care poartă semnătura 

regizorală a lui Cosmin Pa-

naite: „Pisica Verde”, de Elise 

Wilk, „Ţîba”, foarte puţin 

după William Shakespeare, 

„Cosmic”, texte Light of Link. 

Ca de fiecare dată, Fabulinus a 

fost la înălţime. Atenta îndru-

mare şi coordonare a lui 

Cosmin Panaite a contribuit la 

o creştere vizibilă a nivelului 

performativ al tinerilor actori, 

13-15 decembrie 2019 
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care au ajuns să transimtă nu 

doar mesajul şi emoţia fiecărui 

spectacol, dar şi bucuria de a fi 

pe scenă şi de a juca împreună. 

Trupele invitate au oferit pu-

blicului un mozaic de genuri 

teatrale. De la comedia celor 

de la Iaşi, abstractul textului 

vişniecian bine imaginat şi 

jucat al celor de la Cluj, la 

experimentalul spectacol de 

mişcare gândit de cei de la 

Bucureşti, publicul sucevean 

s-a bucurat de diversitate în 

interpretare şi viziune.  

 

Lansare de carte 

 

Editura Humanitas și Biblio-

teca Universității „Ștefan cel 

Mare“ din Suceava au orga-

nizat o întâlnire cu Paula 

Herlo, Rareș Năstase, Alex 

Dima, Cosmin Savu, Paul 

Angelescu și Cristian Leonte, 

cu ocazia lansării la Suceava a 

cărții „Ne facem bine. O anto-

logie de fapte extraordinare 

văzute și vorbite la «România, 

te iubesc!»”, bestseller Huma-

nitas la Gaudeamus 2019. Vo-

lumul cuprinde 21 de poveşti 

de succes, ai căror eroi sunt 

români curajoşi şi implicaţi, 

care au harul de a-i ajuta pe 

alţii, români care fac binele 

posibil. „O carte în care vedem 

jumătatea plină a paharului”, 

după cum a afirmat jurnalistul 

Alex Dima. Acesta a 

mărturisit că, în 2018, echipa 

de la Pro TV a lansat volumul 

”România, te iubesc!”, care 

cuprinde „anchete, materiale 

difuzate de-a lungul timpului 

în cadrul emisiunii”. Pentru 

volumul numărul doi, cei de la 

Editura Humanitas le-au pro-

pus jurnaliştilor o carte care să 

scoată România din starea de 

depresie profundă în care se 

află, care să marcheze în mod 

simbolic trei decenii de la 

Revoluţie. „Este o carte pe 

care o deschidem cu opti-

mism, ne-o dorim inspirație 

pentru cei care își doresc să 

facă binele și model tuturor 

celor care văd prea multe 

tonuri închise în viitorul 

României. Oamenii care fac 

binele sunt eroii acestei cărți. 

Oameni care s-au ridicat 

deasupra propriei condiții, 

unii deasupra vremurilor, și și-

au dus tot mai sus visul, 

familia, comunitatea. Ei și ele 

au harul de a-i ajuta pe alții – 

în suferință sau în nevoie –, au 

darul și norocul să devină 

lideri în munca lor. Volumul 

acesta le este închinat oame-

nilor care împing lucrurile 

înainte în jurul lor, celor care 

luptă să schimbe lucruri ce se 

încăpățânează să rămână 

neschimbate. Este un semn de 

mulțumire, și în același timp 

îndemn pentru veșnicii pesi-

miști sau demotivați. Oamenii 

acestei cărți merg într-o 

direcție pe care noi o credem 

din suflet bună de urmat, toți 

cei care avem speranță și 

muncim ca să ne facem bine.“, 

a declarat Cristian Leonte. 

 

Aplicație practică 

 

18 cursanți ai Lectoratului de 

limbă română al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) din cadrul Universității 

Naționale „Yuriy Fedkovych” 

din Cernăuți (UNYF), însoțiți 

de lector Gina Puică, au 

participat la o aplicație 

practică în România. Intitulat 

„România: oameni, natură, 

istorie”, acest program de 

imersiune lingvistică și cultu-

rală este organizat semestrial 

de Lectoratul de limbă 

română, cu sprijinul financiar 

și logistic al USV. Și în cadrul 

acestei ultime ediții a eve-

nimentului, grupul de cursanți 

a participat la ore de formare 

în cadru neconvențional și a 

efectuat diverse vizite. Printre 

locurile vizitate s-au numărat 

de această dată Palatul 

Culturii și Grădina Botanică 

16 decembrie 2019 

 

 

16-19 decembrie 2019 

 

 



 

 
Decembrie 2019 / info USV /  

din Iași, Cetățile Neamț și 

Suceava, Rezervația naturală 

„Dragoș Vodă” din județul 

Neamț, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. 

Grupul de cursanți ai 

Lectoratului care au participat 

la această aplicație a fost 

format din 4 studenți și 14 

cadre didactice de la mai 

multe facultăți ale UNYF, unii 

începători, alții medii și 

avansați în studiul limbii 

române.  

 

Program de mentorat în 

domeniul roboticii, inițiat de 

doi studenți suceveni 

 

La începutul anului universitar 

2019 - 2020, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

anunța că cea mai mare bursă 

a Universității (în valoare de 

30.000 lei) a fost acordată 

studenților David Gherasim și 

Alexandru Maciuc, de la 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor. 

Cei doi studenți au obținut în 

ultimul an universitar un 

număr remarcabil de premii și 

medalii la concursuri studen-

țești de robotică naționale și 

internaționale. Activitatea ce-

lor doi studenți nu s-a oprit 

însă la rezultatele obținute 

anterior. Pe lângă pregătirea 

continuă pentru participarea la 

viitoare concursuri, cei doi 

studenți au demarat un proiect 

de inițiere și susținere a unor 

cercuri și cluburi tehnice în 

licee din județul Suceava. 

Astfel, din bursa obținută, cei 

doi studenți suceveni au 

cumpărat kit-uri de roboți, 

senzori, microsisteme de 

dezvoltare, componente di-

verse, pe care le-au donat unor 

licee, odată cu oferta de a 

sprijini tinerii elevi ce doresc 

să facă performanță în do-

meniul roboticii și nu numai. 

Începând cu liceele la care ei 

au studiat, Colegiul Tehnic 

Rădăuți și Liceul Teoretic 

„Filadelfia” din Suceava, con-

tinuând cu Colegiul Național 

„Nicu Gane” Fălticeni, Cole-

giul Național „Eudoxiu Hur-

muzachi” Rădăuți și Colegiul 

Economic „Dimitrie Cante-

mir” Suceava, au fost inițiate o 

serie de întâlniri cu elevii 

pentru a-i încuraja să se im-

plice în dezvoltarea unor 

roboți pentru a integra prin 

activități practice cunoștințele 

teoretice acumulate în orele de 

clasă și pentru a-și dezvolta 

deprinderi practice atât de 

utile unor viitoare profesii. 

„Dorim, prin mentoratul pe 

care îl vom face în aceste 

școli, să dăruim colegilor 

noștri mai mici o parte din 

ceea ce am învățat noi”, a spus 

Alexandru Maciuc, unul 

dintre studenții ce au inițiat 

acest proiect. „Noi am învățat 

robotică în primul an de 

facultate și am avut șansa să 

lucrăm cu profesori extra-

ordinari, care ne-au pus la 

dispoziție laboratoarele facul-

tății, echipamentele necesare 

și ne-au îndrumat spre per-

formanță.  Acum vrem să dăm 

o șansă elevilor de liceu pentru 

a se iniția în acest domeniu, 

chiar înainte de a deveni stu-

denți”, a afirmat David Ghe-

rasim, al doilea membru al 

echipei. „Prin participarea la 

zecile de concursuri, am avut 

ocazia să discutăm cu mulți 

studenți din toate centrele 

universitare românești și, 

totodată, să vizităm facultăți 

din întreaga țară. După toate 

aceste experiențe, putem spu-

ne că, în cazul în care ar trebui 

să începem din nou studiile 

universitare, cu siguranță am 

alege tot facultatea din 

Suceava”, a completat 

Alexandru Maciuc. Sperăm ca 

cei doi studenți suceveni, 

alături de profesorii din liceele 

menționate (prof. Liliana 

David, prof. Valentina Cloșcă, 

prof. Dimitrie Filip, prof. 

Andreea Chiper, prof. Angela 

Rabei), să reușească să atragă 

un număr cât mai mare de 

elevi în cercurile și atelierele 

organizate și să completeze 

astfel oferta educațională non-

formală. 

 

Omul și Cartea 

 

Invitați la întâlnirea de suflet 

organizată de Biblioteca 

universitară, în colaborare cu 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, Departa-

mentul de Limba și Litera-

tura Română, au fost 

profesori de limba și lite-

ratura română care, înainte de 

1989, au susținut cursuri de 

pregătire și de învățare a 

limbii române pentru tineri 

străini, înscriși la diferite 

universități din România: 

Prof. Xenia Bortă, Prof. 

Cornelia Colomeischi, Prof. 

Florica Diaconescu, Prof. 

Maria Gavril, Prof. Maria 

Grigoraș, Prof. Ioana Leuș-

tean, Prof. Lucreția Lucuțar, 

Prof. Emilia Manole, Prof. 

Vasile Nechita, Prof. Aurica 

Pintiliciuc. Înființată în anul 

1963, ca Institut Pedagogic, 

Universitatea „Ștefan cel 
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Mare” din Suceava a devenit 

o instituție menită să formeze 

specialiști în domeniul învă-

țământului preuniversitar, 

cărora li s-au adăugat, din a 

doua jumătate a anilor ’70 ai 

secolului trecut, specialiști în 

domeniul ingineresc. Grație 

solidității organizării proce-

sului didactic, bazei mate-

riale moderne, precum și 

frumuseții peisajului regiu-

nii, începând cu anul de 

învățământ 1976-1977, la 

Suceava a fost înființat anul 

pregătitor de limba română 

pentru studenții străini, tineri 

care au ales România pentru 

a se forma în diverse dome-

nii. Numărul studenților 

originari din Grecia, Africa, 

China, Asia sau America 

Latină, inițiați în limba și 

cultura română și pregătiți să 

însușească tainele viitoarelor 

meserii la diverse universități 

din țară, a variat între 174 de 

studenți, în anul universitar 

1976-1977, și 306 studenți, 

în anul 1983-1984. Pentru 

pregătirea studenților străini, 

pe lângă cadrele didactice 

titulare ale fostului Institut de 

Învățământ Superior, au fost 

selectați și angajați profesori 

de limba română din Mu-

nicipiul Suceava, cadre di-

dactice cu experiență și 

rezultate excelente la catedră. 

Profitând de întâlnirea cu 

foștii profesori de limba ro-

mână ai Universității suce-

vene, colectivul Bibliotecii a 

organizat o expoziție cu 

manuale de limba română, 

precum și alte documente 

legate de acea perioadă. 

 

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1010 din 16 decembrie 2019. 

 

Hotărârea Guvernului nr. 970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 

2020 ca zile libere, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1029 din 20 decembrie 2019. 

 

Ordonanța de urgență nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea 

unor termene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1032 din 23 decembrie 2019. 

 

Ordinul nr. 5554/2019 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii 

universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din 

instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2019-2020, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1033 din 23 decembrie 2019. 

 

Legea nr. 249/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene 

nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1044 din 24 decembrie 2019. 

 

Ordonanța de urgență nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul fondurilor europene nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1053 

din 12 decembrie 2018. 

 

Ordonanța de urgență nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul fondurilor europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1044 din 24 decembrie 

2019. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 120/12 decembrie 2019 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și ale 

comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020. 
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Hotărârea nr. 121/12 decembrie 2019 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studenților 

reprezentanți în structurile de conducere ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru 

mandatul martie 2020 - martie 2021. 

 

Hotărârea nr. 122/12 decembrie 2019 cu privire la aprobarea propunerilor Consiliului de 

Administrație de acordare a gradațiilor de merit, disponibile începând cu anul 2020, în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 123/12 decembrie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind evaluarea studenților (R12). 

 

Hotărârea nr. 124/12 decembrie 2019 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele 

linii bugetare pentru anul 2020. 

 

Hotărârea nr. 125/12 decembrie 2019 privind aprobarea suplimentării plafoanelor maximale pe 

principalele linii bugetare pentru anul 2019. 

 

Hotărârea nr. 126/12 decembrie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 127/12 decembrie 2019 cu privire la aprobarea criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

masterat, doctorat şi conversie profesională, anexe ale Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de admitere (R10).  

 

Hotărârea nr. 128/12 decembrie 2019  cu privire la aprobarea metodologiilor privind organizarea 

şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 129/12 decembrie 2019 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești) a domnului 

conf. univ. dr. Octavian Adrian Postolache. 

 

Hotărârea nr. 130/12 decembrie 2019 cu privire la alocarea sumei de 2000 lei pentru evenimente 

de promovare a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) organizate de Biblioteca 

Universității. 

 

Hotărârea nr. 131/12 decembrie 2019 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. habil. Veaceslav Manolachi. 

 

Hotărârea nr. 132/12 decembrie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat (R11). 

 

Hotărârea nr. 133/12 decembrie 2019 cu privire la aprobarea rapoartelor  de autoevaluare a 

programelor de studii selectate în vederea depunerii la A.R.A.C.I.S. pentru îndeplinirea 

procedurilor de evaluare periodică a programelor de studii universitare de masterat aferente.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 109 /3 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr.1400 din 

data de 26 noiembrie 2019. 
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Hotărârea nr. 110/3 decembrie 2019 cu privire la aprobarea PO-SG-20_1 - Procedura privind 

recunoașterea automată  a calității de conducător de doctorat, a PO-SG-20_2 Procedura privind 

recunoașterea automată a funcțiilor didactice și a PO-SG-20_3 Procedura privind recunoașterea 

diplomei de doctor și a titlului de doctor. 

 

Hotărârea nr. 111/3 decembrie 2019 cu privire la completarea listei cu angajații USV cărora li se 

acordă sporul pentru condiții de muncă. 

 

Hotărârea nr. 112/3 decembrie 2019 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

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