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Rolul mass-media în mo-

dernizarea administrației 

publice 

 

Fostul prefect al municipilui 

Suceava, Florin Sinescu, în 

prezent șef serviciu în cadrul 

Instituției Prefectului Sucea-

va, a continuat seria dezba-

terilor academice în domeniul 

comunicării și relațiilor publi-

ce din sistemul public ad-

ministrativ, sectorul antre-

prenorial și mass-media. Până 

în prezent, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării 

(FLSC) în colaborare cu 

Centrul de Reușită Univer-

sitară, a organizat dezbateri la 

care au fost invitați Mirela-

Elena Adomnicăi, prefectul 

județului Suceava, comisar șef 

de poliție Ionuț Epureanu, 

purtătorul de cuvânt al Ins-

pectoratului de Poliție Ju-

dețean Suceava, și dr. ing. 

Cezar Grozavu, directorul 

Biroului Regional de Coo-

perare Transfrontalieră Su-

ceava. Tema dezbaterii de luni 

la care a participat Florin 

Sinescu a fost legată de rolul 

mass-media în modernizarea 

administrației publice. Astfel, 

Florin Sinescu, șef serviciu în 

cadrul Instituției Prefectului – 

județul Suceava a vorbit des-

pre comunicarea din perioada 

anterioară anului 1989 (peri-

oada comunismului) și despre 

faptul că sistemul nu permitea 

libera exprimare deoarece 

totul era cenzurat. În zona de 

comunicare, această cenzură 

se regăsea peste tot, chiar și în 

muzică, teatru și literatură, a 

explicat Sinescu. El le-a spus 

studenților că structura co-

municării din perioada 

anterioară anului 1989 era 

bazată pe o singură televiziune 

care transmitea 2 ore pe zi, iar 

infomațiile erau doar cele 

aprobate de propaganda 

comunistă și nu cele de care 

oamenii aveau nevoie. Potrivit 

lui Florin Sinescu, referitor la 

presa locală, în județul Su-

ceava nu exista decât un 

singur ziar, „Zori Noi”, care 

și-a schimbat denumirea 

imediat după evenimentele din 

1989 în „Crai Nou”. El le-a 

mai spus studenților că după 

anul 1989, în zona de 

comunicare lucrurile s-au 

diversificat foarte mult. Fostul 

prefect a amintit că în acea 

perioadă a fost o explozie de 

publicații, iar oamenii, care 

fuseseră vitregiți zeci de ani de 

știri despre realitatea din țară 

și străinătate , dar și de articole 

de opinie, au început să se 

informeze mai bine și să 

analizeze ceea ce citeau în 

presă sau vedeau la tele-

viziuni. Florin Sinescu a mai 

arătat că mass-media în 

domeniul administrației publi-

ce a evoluat odată cu 

administrația publică și că s-a 

ajuns la o transparență totală 

față de blocajul informațional 

din primii ani, cu informații 

transmise chiar în timp real, 

iar acum se poate vorbi despre 

consolidarea administrației 

publice după ce sistemul 

public a traversat perioada de 

modernizare.   

 

Dezbaterea „Maladiile Post-

comuniste” 

 

Susținută de specialiști de 

renume în domeniul științelor 

politice și filosofiei politice - 

Aurelian Crăiuțu, profesor 

universitar la Indiana Uni-

versity din Statele Unite ale 

Americii, împreună cu 

universitarii ieșeni Daniel 

Șandru și George Bondor, 

dezbaterea a fost moderată de 

conf. univ. dr. Florin Pintescu. 

Prof. univ. dr. Aurelian 

Crăiuțu predă Științe Politice 

la Indiana University, 

Bloomington, unde coordo-

nează și programul Tocque-

ville. A studiat istoria gândirii 

economice la Universitatea 

din Rennes I, France, (1990-

91) și și-a dat doctoratul în 

teorie politică la Princeton, în 

anul 1999, cu o teză distinsă în 

anul 2000 de către The 

American Political Science 

Association cu premiul Leo 

Strauss. Colaborează cu 

Evenimente  

3-iunie 2019 
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instituții de cercetare presti-

gioase, precum: Institute for 

Advanced Study in Princeton, 

The James Madison Program 

(Princeton University), The 

American Council of Learned 

Societies și The Earhart 

Foundation. Printre publica-

țiile profesorului Crăiuțu se 

numără: Liberalism under 

Siege: The Political Thought 

of the French Doctrinaires 

(Rowman & Littlefield, 2003), 

Tocqueville on America after 

1840 (2009; with Jeremy 

Jennings), America through 

European Eyes (Cambridge, 

2009, with Jeffrey C. Isaac), A 

Virtue for Courageous Minds: 

Moderation in French Poli-

tical Thought, 1748-1830 

(Princeton, 2012), Faces of 

Moderation: The Art of Ba-

lance in an Age of Extremes 

(Penn Press, 2017), The 

Radicalism of Moderation 

(Niskanen Center 2019). Dr. 

Crăiuțu a editat Madame de 

Staël’s Considerations on the 

Principal Events of the French 

Revolution (Liberty Fund, 

2008) și François Guizot’s 

History of the Origins of 

Representative Government in 

Europe (Liberty Fund, 2002). 

I s-au oferit distincții din 

partea: The Institute for 

Advanced Study in Princeton, 

The James Madison Center 

(Princeton University), The 

American Council of Learned 

Societies, The Earhart Foun-

dation. A fost invitat să susțină 

prelegeri la University of Paris 

II, Pantheon-Assas,  Pompeu 

Fabra University din Barce-

lona. Profesor univ. dr. Daniel 

Șandru este politolog, susţine 

prelegeri de Teorie politică, 

Teoria și practica democrației, 

Cultură politică la Uni-

versitatea „Petre Andrei” din 

Iaşi. A publicat cărțile Rein-

ventarea ideologiei (2009, 

Editura Institutul European, 

lucrare distinsă cu Premiul 

„Ion Petrovici” al Academiei 

Române, cu Premiul revistei 

Sfera Politicii și cu Premiul 

revistei Transilvania pentru 

Filosofie Politică), Sub semnul 

paradoxului cotidian (2010, 

publicistică, Editura Institutul 

European), Ipostaze ale ideo-

logiei în teoria politică (2014, 

Editura Polirom, lucrare dis-

tinsă cu Premiul revistei Tran-

silvania pentru Teorie Poli-

tică) și Maladii postcomuniste 

(2019, Editura Junimea) și a 

coordonat, în colaborare, ur-

mătoarele volume: Mass-me-

dia și democrația în România 

postcomunistă (2011/2013, 

Editura Institutul European), 

Totalitarismul. De la origini 

la consecințe (2011, Editura 

Institutul European), Sinteze 

de știință politică (2012, 

Editura Institutul European), 

Dimensiuni social politice ale 

operei lui Petre Andrei (2012, 

Editura Academiei Române), 

Zece exerciții de „inginerie 

constituțională” (2013, Editu-

ra Institutul European), Cu-

vintele puterii. Literatură, 

intelectuali și ideologie în 

România comunistă (2015, 

Editura Institutul European), 

Repere ale comunicării in-

terculturale (2015, Editura 

Pro Universitaria) și Anul 

Regal. Jurnalul Jubileului de 

150 de ani de la fondarea 

Casei Regale a României 

(2016, Editura Adenium). În-

tre 9 august 2016 și 1 februarie 

2017, a fost Secretar de Stat, 

coordonator al Departa-

mentului Centenar din cadrul 

Cancelariei Prim-ministrului 

Guvernului României, iar din 

aprilie 2017, coordonează 

Programul Centenar al Primă-

riei Municipiului Iași pentru 

perioada 2017-2020. În cali-

tate de director al revistei de 

cultură contemporană Timpul 

(2014-2017), a fost decorat, de 

către Președintele României, 

cu Ordinul „Meritul Cultural” 

în grad de Cavaler, categoria 

„Promovarea Culturii”. În 

anul 2018 a primit Distincția 

„Ordinul Centenar” din Partea 

Primăriei Municipiului Iași. 

Este Cetățean de Onoare al 

Municipiului Fălticeni, județul 

Suceava. Prof. univ. dr. Geor-

ge Bondor, de la Facultatea de 

Filosofie și Științe Social-

Politice, Universitatea „Ale-

xandru Ioan Cuza" din Iași, 

susține prelegeri de Filosofie 

contemporană, Fenomenolo-

gie, Cercetări hermeneutice 

actuale, Exegeză și argumen-

tare în filosofie. George 

Bondor este Director științific 

al Centrului de Hermeneutică, 

Fenomenologie și Filosofie 

practică, urmând stagii docto-

rale la universităţile din 

Konstanz (2001) și Lille 

(2003), stagii de cercetare 

postdoctorală la universităţile 

din Freiburg (2004-2009, 

2011) și Heidelberg (2011).A 

fost bursier al Alexander von 

Humboldt-Stiftung (2006-

2007, Albert Ludwigs-Uni-

versität Freiburg). Este editor 

fondator al revistei Meta: 

Research in Hermeneutics, 

Phenomenology, and Practi-

cal Philosophy, din anul 2009, 

coordonator al colecţiei So-

phia, Editura Universităţii 

„Al. I. Cuza", Iaşi.  Din august 

2017, este Director al Școlii 

Doctorale din cadrul Facultății 

de Filosofie şi Ştiinţe Social-

Politice. În perioada mai 2015 

- octombrie 2017, a fost re-

dactor-șef al revistei Timpul. 

Printre cărțile publicate se 
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numără Locul metafizic al 

străinului (în colaborare, 

Axis, 2003), Dansul măștilor. 

Nietzsche și filozofia interpre-

tării (Humanitas, 2008), Do-

sare metafizice. Reconstrucție 

hermeneutică și istorie critică 

(Editura Universității „Al. I. 

Cuza”, 2013). A coordonat 

volumele Imagine şi text (în 

colaborare, Editura Universi-

tății „Al. I. Cuza", 2012), 

Sensuri ale corpului (Editura 

Universității „Al. I. Cuza", 

2011), Adevăr hermeneutic şi 

locuri obscure (în colaborare, 

Editura Universității „Al. I. 

Cuza”, 2008). În anul 2010, i-

a fost acordat Premiul „Ion 

Petrovici” al Academiei 

Române, pentru lucrarea 

Dansul măştilor. Nietzsche şi 

filozofia interpretării, Hu-

manitas, Bucureşti 

 

Împreună universități și an-

gajatori. Un sistem integrat 

de programe educaționale 

inovative 

POCU/320/6/21/121030 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în calitate de 

partener, alături de Universi-

tatea de Vest din Timișoara, 

lider de proiect, Universitatea 

„Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu și Universitatea 

„Eftimie Murgu” din Reșița 

anunță lansarea proiectului 

Împreună universități și 

angajatori - un sistem integrat 

de programe educaționale 

inovative – POCU121030, 

proiect cofinanțat din Fondul 

Social European, prin Pro-

gramul Operațional Capitalul 

Uman 2014-2020. Provocările 

contemporane ale societății 

cunoașterii impun transfor-

mări majore, care trebuie să 

înceapă cu școala și să se 

axeze pe tânăra generație 

universitară, ce reprezintă 

germenele structurilor intelec-

tuale din viitori ani. Obiectivul 

general al proiectului îl 

reprezintă creșterea calității și 

eficienței învățământului uni-

versitar terțiar și non-acade-

mic tehnic, în acord cu ce-

rințele mediului socio-econo-

mic, prin implementarea unui 

sistem integrat de programe și 

oferte educaționale inovative, 

proceduri și instrumente de 

asigurarea a calității dezvoltat 

prin colaborare între univer-

sități și angajatori, și dedicat 

formării pedagogice a cadrelor 

didactice, și dezvoltării com-

petențelor profesionale și so-

cio-emoționale ale studenților 

și cursanților. Grupul țintă al 

proiectului include trei ca-

tegorii de persoane, conforme 

cu trei indicatori de realizare 

vizați de competiția de pro-

iecte: a) personal didactic, b) 

studenți din învățământul ter-

țiar universitar și cursanți din 

învățământul terțiar non-uni-

versitar. Primele două cate-

gorii sunt regăsibile la nivelul 

tuturor celor patru parteneri 

instituționali ai proiectului, 

fiind acoperite trei regiuni 

(Nord - Est, Vest și Sud - Vest 

Oltenia) mai puțin dezvoltate 

ale României. De-a lungul 

celor 30 de luni de imple-

mentare a proiectului, vor fi 

elaborare și ofertate, într-un 

parteneriat transnațional, peste 

20 de programe și activități de 

formare, dedicate atât cadrelor 

didactice, cât și studenților. 

Dezvoltarea și implementarea 

acestor activități de formare 

vor aduce împreună experți 

din mediul universitar (națio-

nal și internațional), precum și 

peroane resursă din cadrul 

angajatorilor.  

 

USV are un nominalizat la 

Premiile Uniunii Scriitorilor 

din România 

 

Lansat de curând în cadrul Sa-

lonului Internațional de Carte 

„Alma Mater Librorum”, des-

fășurat în cadrul universității 

sucevene, volumul Metacri-

tice al prof. univ. dr. Mircea A. 

Diaconu, prorector al USV, a 

fost nominalizat la premiile 

anuale acordate de Uniunea 

Scriitorilor din România, 

secțiunea critică, eseu, istorie 

literară, alături de cărți sem-

nate de Horia Roman Pata-

pievici, Ion Vianu, Mircea To-

muș, Ovidiu Pecican și 

Valeriu Gherghel. Volumul a 

apărut la editura Junimea în 

2018 și conține studii de 

critică, istorie literară și eseuri 

pe teme diverse. Într-un stil 

adesea incisiv, profesorul 

Mircea A. Diaconu repune în 

discuție câteva dintre ideile 

consacrate pe terenul inter-

pretării literaturii române, 

într-o viziune inovatoare, din 

care nu lipsește nici dimen-

siunea ludică, nici implicarea 

6 iunie 2019 
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morală. Și dacă știm cine sunt 

Mircea Martin și Andrei Te-

rian, care prezintă cartea pe 

coperta a IV-a volumului în 

cuvinte mai mult decât eloc-

vente, ne întrebăm cine va fi 

fiind Martin J. Adams care 

invocă tocmai disponibilitatea 

autorului de a reciti texte și 

contexte, mai ales ideologice, 

de tot felul? După ce discută 

despre postmodernism, condi-

ția istoriei literare și critica 

literară în 1989 și înainte de a 

scrie despre Luca Pițu și Emil 

Cioran, profesorul sucevean 

reanalizează opera unor critici 

și istorici literari ori teore-

ticieni precum Maiorescu, Lo-

vinescu, Negoițescu, interpre-

tările mergând până la Mircea 

Muthu, Al. Cistelecan ori 

Andrei Terian. Cum volumul 

conține și trei interviuri, 

putem reține aici răspunsul la 

întrebarea „Eşti născut la 

graniţa dintre judeţele Neamţ 

şi Suceava. În fond, cărui 

judeţ aparţii?” pe care i-o 

adresează Vasile Spiridon. Să 

cităm din răspunsul profesoru-

lui sucevean: „De-ar fi vorba 

numai de judeţ n-ar fi o mare 

problemă. Aparţin amându-

rora şi nici unuia. Soluţie bună 

pentru a mă ascunde spre a nu 

fi găsit nicăieri. Nu mai am 

nevoie de mască. Pur şi simplu 

nu sunt acolo unde toţi se 

aşteaptă să mă găsească. Mă 

surprind uneori pe mine 

însumi făcând lucruri cu totul 

neaşteptate. Pe care nimic nu 

le anunţă. Deşi abia acum îmi 

dau seama că una dintre auto-

definirile pe care le-am pro-

iectat asupră-mi cu totul con-

junctural acum câteva săptă-

mâni într-o scrisoare, una 

retractilă, intră prea bine în 

acest tipar genetico-geografic. 

Mi-am spus un om de graniţă. 

Adică unul nefanatic, deşi 

fanatic adesea, tolerant dese-

ori, deşi în principiu into-

lerant, nemulţumit de nimic şi 

în continuă căutare. Între 

cultură şi natură. Cu regretul 

de a nu cuprinde totul. De a fi 

în permanenţă în altă parte. 

Trăind cu durere frumuseţea, 

ca pe o absenţă. Un ironic, 

care ştie că totul e interpretare, 

aparenţă, iluzie, istorie şi care, 

cu toate acestea, nu se poate 

retrage în confortul relativis-

mului. Îmi plac deopotrivă 

adevărurile tari şi cele slabe. 

Unele stau pe un taler, altele 

pe celălalt. Doar sunt balanţă. 

Mă decid greu. Singura mea 

opţiune, o opţiune organică, e 

indecizia. Iată graniţa. În-

tâmplător oare mi-a plăcut 

dintotdeauna griul? Nici alb, 

nici negru, deşi lupt cu fer-

voare pentru ambele. Nici 

tânăr, nici bătrân. Nici ado-

lescent, nici matur. Înger şi 

fiară deopotrivă. Dar Mircea e 

un înger, îi spusese o colegă 

Maestrului meu. Depinde de 

unde îl priveşti, i-a spus Pro-

fesorul. În fine, un om revoltat 

şi ascuns în el însuşi, un infern 

bine ascuns. Poate că tocmai 

de aceea, scriind, de pe grani-

ţă, am sentimentul că scrisul 

mă construieşte. Nu sunt gata 

făcut. N-am limite precise. Cu 

fiecare frază, devin altul. Sau 

aş vrea să devin. Dacă în ulti-

ma vreme nu prea am mai 

scris, dincolo de chestiunile 

administrative pe care le in-

voc, drept scuză acceptabilă 

social şi public, cauza reală e 

chiar aici: am sentimentul că 

nu mai pot lucra asupră-mi. 

Sau că e prea târziu. Sunt însă 

în faţa unor provocări – li-

vreşti – şi ele îmi dau sens 

deocamdată. Aştept să văd 

cum vor lucra pentru mine. Eu 

însumi sunt curios”.  

 

Salonul Internațional de 

Carte Românească la Cer-

năuți, ediția a VI-a 

 

În incinta  Bibliotecii Regio-

nale „Mykhaylo Ivasiuk” din 

Cernăuți, Consulatul General 

al României la Cernăuți a 

organizat, în parteneriat cu 

Editura „Alexandru cel Bun” 

și Centrul Media BucPress – 

asociația jurnaliștilor români 

din Ucraina, cea de-a VI-a 

ediție a Salonului de Carte 

Românească. Deschis de Irina 

Loredana Stănculescu, Consul 

General al României la Cer-

năuți, evenimentul a reunit 

autori și reprezentanți ai unor 

edituri din România, Republi-

ca Moldova și Ucraina. Lan-

sările și prezentările de carte și 

reviste, dezbaterea pe mar-

ginea stării actuale a circu-

lației cărții românești în Ucra-

ina au fost moderate de 

Doamna Alexandrina Cernov, 

directorul Editurii „Alexandru 

7 iunie 2019 
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cel Bun”, membru de onoare 

al Academiei Române, și de 

Domnul Marin Gherman, 

președintele Centrului Media 

BucPress. În cadrul Salonului, 

participanții au avut posibili-

tatea să facă cunoștință cu 

volume publicate la Suceava, 

București, Iași, Chișinău, 

Cernăuți sau Hliboca și să 

audieze opiniile unor scriitori, 

poeți, specialiști în domeniul 

istoriei, științelor politice, 

literaturii etc. privitoare la 

importanța titlurilor evocate. 

În rândul autorilor care și-au 

prezentat recentele apariții 

publicistice s-au numărat 

avocatul Iulian Rusanovschi, 

din Chișinău (Războiul Monu-

mentelor - soarta monumen-

telor din Basarabia, Bucovina 

de Nord și Transnistria în 

perioada 1918 – 1944); Gina 

Puică, din Suceava, lector în 

cadrul Lectoratului de Limba 

Română al USV în cadrul 

Universității Naționale din 

Cernăuți (Theodor Cazaban 

ou La révolte silencieuse. Un 

écrivain roumain en exil); 

scriitorul Vlad Vlas, din Pia-

tra-Neamț (La 100, fără 

unire), jurnalista Maria Toacă, 

scriitorul Mircea Lutic, poetul 

Vasile Tărâțeanu, jurnalistul 

Nicolae Șapcă și istoricul 

Petru Grior din Cernăuți. De 

asemenea, au fost prezentate 

mai multe reviste dedicate 

istoriei Bucovinei, culturii și 

spiritualității românești, între 

care „Analele Bucovinei”, 

„Glasul Bucovinei”, „Codrul 

Cosminului”. La acest presti-

gios eveniment, Editura Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și Biblioteca 

USV au fost prezente prin cele 

mai recente apariții de carte 

ale universitarilor suceveni și 

prin ultimele numere de re-

viste științifice în domeniul 

limbii și literaturii române, 

istoriei, geografiei, științelor 

inginerești, volume de tradu-

ceri etc. Din partea Bibliotecii 

USV au fost donate Bibliotecii 

Editurii „Alexandru cel Bun” 

un număr de peste 110 de 

titluri de carte românească (ale 

unor autori ca Tudor Arghezi, 

Lucian Blaga, George Baco-

via, Nichita Stănescu, Liviu 

Rebreanu, Ioan Luca Cara-

giale, Emil Cioran, Mircea 

Eliade, Ana Blandiana, Panait 

Istrati, Constantin Negruzzi 

ș.a.) și câteva numere din 

revistele „Codrul Cosminu-

lui”, „Analele USV, Seria 

Filologie”. Biblioteca Editurii 

„Alexandru cel Bun” oferă 

acces gratuit elevilor, studen-

ților și tuturor iubitorilor de 

carte românească din Cernăuți 

la fondurile sale constituite 

de-a lungul anilor, grație do-

națiilor din țară și achizițiilor 

realizate prin intermediul Ins-

titutului Cultural Român. În 

cadrul discuțiilor, s-a analizat 

posibilitatea identificării unor 

fonduri guvernamentale și 

neguvernamentale pentru edi-

tarea de carte în limba maternă 

pentru comunitatea româneas-

că din Ucraina.  
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„Fancy fiesta à la française” 

– ediţia a X-a 

 

La cea de-a X-a ediţie a 

concursului de interpretare de 

cântece în limbi străine 

„Fancy fiesta à la française”, 

organizat de Facultatea de Li-

tere şi Ştiinţe ale Comunicării 

din Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, au par-

ticipat 12 grupuri de elevi, 

coordonate de 20 de cadre 

didactice, din 10 şcoli şi licee: 

Şcoala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu”, Şcoala Gimna-

zială „Ion Irimescu”, Colegiul 

Naţional „Nicu Gane” şi 

Colegiul „Vasile Lovinescu” 

din Fălticeni, Şcoala Gimna-

zială „Mihai Halunga”, Hăn-

ţeşti, Școala Gimnazială Vatra 

Moldoviței, Şcoala Gimna-

zială Vereşti, Colegiul Naţio-

nal „Mihai Eminescu” şi Cole-

giul Economic „Dimitrie Can-

temir” din Suceava, Colegiul 

Tehnic Rădăuţi. Juriul concur-

sului – format din lector univ. 

dr. Nicoleta-Loredana Moro-

şan (USV), Constantin Tiron, 

inspector de specialitate pen-

tru limbi străine, Inspectoratul 

Şcolar Suceava, Daniela-Irina 

Melisch, preşedinte al Filialei 

Suceava a Asociaţiei Profe-

sorilor Francofoni din Ro-

mânia, Tamara Sabin, repre-

zentantă a Biroului Francez şi 

a profesorilor seniori, Jean-

Marie Cardinet, Jacques Ro-

bert şi Emmanuel Prieur, 

preşedinte, respectiv membri 

francezi ai Association Sevri-

olaine d’Aide et de Partage şi 

Raluca Ionesi, studentă, 

FLSC, USV) – a decis ca lo-

curile I (unul pentru gimnaziu, 

celălalt pentru licee) să fie 

ocupate de Corul Fantezia al 

Şcolii Gimnaziale „Mihail 

Sadoveanu” din Fălticeni, co-

ordonat de doamnele Elena 

Paşcovici şi Mirabela Apopei, 

şi de grupul Colegiului Tehnic 

Rădăuţi, coordonat de doam-

nele Loredana Chelba, Alina 

Scîntei şi Elisabeta Marici. 

Corul Şcolii Gimnaziale „Mi-

hail Sadoveanu” din Fălticeni 

a fost desemnat câştigător şi 

de public, extrem de exigent şi 

onest. Premiile, generoase, au 

fost puse la dipoziţia celor 

peste 270 de copii, adolescenţi 

şi profesori participanţi de că-

tre Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, Asso-

ciation Sevriolaine d’Aide et 

de Partage, Agence Univer-

sitaire de la Francophonie, 

Institut Français de Bucarest 

et de Iaşi, Délégation Générale 

Wallonie-Bruxelles à Buca-

rest şi grupul Herlitz. Spec-

tacolul a fost prezentat de un 

grup de studenţi ai FLSC 

(implicaţi şi în proiectul 

ROSE MIRAGES). Această 

ediţie a concursului „Fancy 

fiesta à la française” a fost şi 

cea din urmă. Concursul şi-a 

atins, în cei zece ani, obiec-

tivele: a pus frumos şi eficient 

în valoare specificul plurilingv 

şi pluricultural al Literelor 

sucevene, a încurajat colabo-

rarea între învăţământul uni-

versitar şi cel preuniversitar, 

dar şi între diferitele generaţii 

de profesori, studenţi şi elevi, 

a oferit un cadru plăcut pentru 

ca tinerii din şcolile şi liceele 

sucevene să se cunoască mai 

bine, să se inspire unii pe alţii. 

Cele zece ediţii ale con-

cursului „Fancy fiesta à la 

française” au reunit peste 

2000 de participanţi, din 

aproximativ 30 de instituţii 

şcolare (grădiniţe, şcoli, licee, 
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din mediul urban şi rural), 

implicând peste 50 de cadre 

didactice şi beneficiind de 

sprijinul unor parteneri 

constanţi (AUF, ASAP, 

Institut Français, Délégation 

générale Wallonie-Bruxelles, 

OIF, ARPF, Casa de Cultură a 

Studenţilor, dar şi diverşi 

agenţi economici, cum ar fi 

Librăriile Alexandria sau Tu-

dia Lactate). Atât cântăreţii, 

cât şi organizatorii au rămas 

cu multe amintiri plăcute, dar 

şi cu o rezervă inepuizabilă de 

optimism: e nevoie de doar 

puţină voinţă şi bunăvoinţă 

pentru ca armonia să câştige! 

Gaudeamus igitur!   

 

O bursă unică în țară pentru 

studenții la franceză din 

USV 

 

Recent, la Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a avut 

loc selecția studenților care 

vor beneficia de bursa SILC 

(Séjour d’immersion linguis-

tique et culturelle), oferită de 

organizația ASAP (Associa-

tion Sevriolaine d'Aide et 

Partage / Asociația Sevriolenă 

de Ajutor și Prietenie) din 

Sevrier, Franța. Este vorba de 

o bursă unică în țară, con-

cepută sub forma unui „stagiu 

de imersiune lingvistică și 

culturală” în Franța, în fru-

moasa regiune alpină Haute-

Savoie, pe o durată de trei 

săptămâni. Bursierii români 

sunt găzduiți chiar de membrii 

ASAP, în fiecare săptămână 

fiind primiți de o altă familie, 

ceea ce le permite exersarea și 

îmbunătățirea competențelor 

lingvistice într-o situație de 

comunicare reală, în termeni 

de viață cotidiană, cu vorbitori 

nativi. Competențele de co-

municare sunt dublate de 

competențele culturale, care 

vizează cunoașterea și parti-

ciparea la modul de viață sa-

voiard, înțelegerea unor 

tradiții locale, dar și orga-

nizarea și funcționarea vieții 

asociative în societatea fran-

ceză. Programul SILC le oferă 

bursierilor posibilitatea de a 

face o incursiune autentică în 

spațiul francez pe o gamă de 

aspecte extrem de bogate și de 

variate, din punct de vedere 

lingvistic, cultural, asociativ, 

civic, turistic, culinar, artistic 

etc. Pe parcursul acestui 

stagiu, care are loc, de regulă, 

în septembrie și octombrie, 

bursierii Universității suce-

vene sunt implicați în 

manifestări ale vieții de 

asociație, prin acțiuni de 

voluntariat precum organi-

zarea unei serate gastronomice 

româno-franceze sau partici-

parea la Sărbătoarea recoltei 

(Fête du terroir). Totodată, 

aceștia participă, ca invitați, la 

ședințele Consiliului Local, 

asistă la diferite cursuri în 

liceele din orașul Annecy, 

întâlnesc tineri implicați în 

diferite asociații. Studenții su-

ceveni acordă interviuri în 

presa locală sau la radio, în 

care își definesc identitatea 

culturală, își motivează inte-

resul pentru cultura și 

civilizația franceză, își fac 

cunoscute impresiile, trăirile 

și emoțiile. Bursierii bene-

ficiază de două zile la Paris, 

unde participă la o ședință a 

Senatului (la invitația prima-

rului-senator din Sevrier) și 

vizitează obiectivele turistice 

și culturale specifice capitalei 

franceze. Sunt mereu la înăl-

țime, mai ales atunci când 

ajung pe platforma cea mai 

înaltă a Mont Blancului, 

L’Aiguille du Midi (3842 m) 

sau când fac drumeții mon-

tane. În curând, numărul stu-

denților de la USV care au 

beneficiat de astfel de stagii va 

ajunge la cincizeci, un bilanț 

deosebit de fructuos, ceea ce 

ilustrează interesul pentru 

limba și civilizația franceză, 

beneficiile unui astfel de sejur 

unic, dar, mai ales, impactul 

de lungă durată asupra vieții 

personale și profesionale a 

acestor tineri. Unii dintre foștii 

bursieri au devenit profesori la 

USV, alții, profesori în școli și 

licee din regiune, inspectori de 

specialitate în învățământ, 

doctori sau doctoranzi în 

filologie, alții lucrează la 

firme de traduceri sau la 

multinaționale. Foarte îmbu-

curător este, cu siguranță, fap-

tul că unii dintre ei au creat sau 

sunt membri în asociații cu 

scop non-lucrativ, ceea ce ara-

tă că au înțeles, cu adevărat, 

spiritul ASAP. Deși mulți 

dintre ei sunt acum căsătoriți 

și au și copii, toți încearcă să 

fie prezenți la întâlnirile 

anuale prilejuite de vizita 

membrilor ASAP în România, 

întâlniri la care vin cu copii, ca 

o frumoasă promisiune de 

continuare, prin noile genera-

ții, a relațiilor indestructibile 

deja create. Cu astfel de 

gânduri, studentele Bargan 

Daniela din anul I, Speciali-

zarea Limba și literatura 

franceză – Limba și literatura 

germană, și Prodan Olivia, 

anul I, Specializarea Limba și 

literatura franceză – Limba și 

literatura spaniolă, câștigătoa-

rele din acest an ale bursei 

SILC, își pregătesc bagajele 

pentru stagiul sevriolen-pari-

zian. Și anul acesta, selecția 
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bursierelor a fost dificilă, dată 

fiind calitatea dosarelor depu-

se de către cei șapte candidați. 

Comisia de selecție, formată 

din Jean-Marie Cardinet - 

președinte ASAP, Jacques 

Robert – trezorier, Emanuel 

Prieur - trezorier adjunct și 

lector univ. dr. Camelia Biho-

laru, prima caștigătoare a 

bursei ASAP (1998), a cântărit 

îndelung punctele tari și 

punctele slabe ale fiecărui 

dosar. Proba decisivă a fost 

interviul, întâlnirea directă cu 

candidații, sub forma unei 

discuții libere, în care fiecare 

aspirant și-a pus în lumină 

atuurile și motivațiile perso-

nale. Asociația franceză 

ASAP va sărbători în acest an, 

printr-o ceremonie aniversară, 

pe 8 septembrie, trei frumoase 

decenii de relații de ajutor și 

prietenie cu românii din 

Iacobești (Grănicești) – sat în-

frățit cu Sevrier, cu toți 

voluntarii care au sprijinit și 

clădit de-a lungul timpului 

această colaborare și cu toți 

bursierii SILC, studenți ai 

USV, care formează miezul 

tare al acestei alianțe de trăire 

și experiență comună. Stu-

denții de la specializarea 

franceză care optează pentru 

un stagiu strict academic 

beneficiază prin programul 

ERASMUS+ de o bogată 

ofertă pentru un semestru de 

studii în universitățile parte-

nere ale USV: Angers, Cergy-

Pontoise, Clermont-Ferrand, 

Dijon, Limoges, Nancy, 

Rouen, Nice, Montpellier, 

Poitiers, Rennes, Paris. Pentru 

cei care iubesc provocările 

plurilinvistice și vor să explo-

reze orizonturi conexe specia-

lizării lor, aceștia pot face un 

stagiu la Universitatea din 

Atena, Grecia, sau la cea din 

Florianopolis, Brazilia, uni-

versități cu care USV a 

încheiat convenții de colabo-

rare și pentru care limba de 

comunicare este franceza, fără 

a exclude engleza și, după caz, 

greaca sau portugheza. Totul 

ține de îndrăzneală și de 

dorința de explorare, care 

caracterizează, de altfel, 

profilul studentului USV, nu-

anțat cu alte calități specifice, 

de la specializare la alta. După 

cât de des a intervenit cuvantul 

„vis” în interviurile cu 

candidații la bursa SILC, la 

Litere, „visul”, un fel de 

„zmeu în zbor” (emblemă a 

Facultății), este o constantă și 

un bun punct de plecare pentru 

cunoașterea de orizonturi noi. 

 

Marşul absolvenţilor USV 

 

Finalizarea cu succes a stu-

diilor universitare de licenţă 

sau de masterat a fost 

sărbătorită cu bucurie şi 

satisfacţie de către absolvenţii 

celor zece facultăţi ale 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, care acum 

pornesc încrezători şi plini de 

speranţă pe un nou drum al 

împlinirilor profesionale şi 

personale. La cea de a treia 

ediţie a evenimentului au 

participat atât proaspeţii ab-

solvenţi, cadre didactice uni-

versitare, părinţi, invitaţi, dar 

şi reprezentanţi ai autorităţilor 

judeţene şi locale. Absolvenții 

au însufleţit atmosfera ora-

şului prin culoare, veselie şi 

voie bună, costumaţi cu tri-

couri personalizate, robe sau ii 

bucovinene, fluturând baloane 

şi steguleţe, absolvenţii şi 

absolventele USV au însufleţit 

atmosfera oraşului  pe traseul 

Parcul Universităţii- 

Esplanada Casei de Cultură 

Suceava. Festivitatea de ab-

solvire a fost deschisă cu 

intonarea imnului USV, ur-

mată de prezentarea şefilor de 

promoţie ai celor zece fa-

cultăţi ale universităţii suce-

vene şi de felicitările adresate 

absolvenţilor de către rectorul 

USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, dar şi de 

reprezentanţii autorităţilor ju-

deţene şi locale. Celor zece 

şefi de promoţie, Georgiana 

Iuliana APOPEI- Facultatea 

de Drept și Științe Admi-

nistrative, Gabriela Racu– 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport, Dana Huțu-

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară, Răzvan-Constantin 

Ungurașu- Facultatea de In-

ginerie Electrică și Ştiința 

Calculatoarelor, Eusebiu 
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Munteanu – Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatro-

nică și Management, Elena 

Burciu- Facultatea de Istorie și 

Geografie, Mihaela Diaco-

nescu -Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării, Re-

beca Simona Iriciuc – Fa-

cultatea de Silvicultură, De-

nisa Alexandra Chifan-Facul-

tatea de Științe Economice și 

Administrație Publică și Teo-

dora Papuc-Facultatea de 

Științe ale Educației, le-au fost 

înmânate diplome de exce-

lenţă din partea conducerilor 

facultăţilor pentru rezultatele 

de excepţie obţinute pe par-

cursul anilor de studiu. 

Rectorul Valentin Popa i-a fe-

licitat pe absolvenţii celor 

zece facultăţi şi le-a vorbit 

despre menirea seculară a 

universităţilor în formarea 

tinerelor generaţii, dar şi 

despre meseriile viitorului. 

„Trăind în era informaţiei, 

martori ai transformării so-

cietăţii informaţionale din 

societatea cunoaşterii, vorbim 

tot mai des, în varii domenii, şi 

mai ales în domeniul edu-

caţiei, de transformări, de 

schimbări, de reforme şi uităm 

uneori menirea principală, 

fundamentală, seculară a 

universităţilor, aceea de a 

dezvolta personalitatea stu-

dentului şi a absolventului şi 

abia apoi de a asigura su-

ficiente competenţe absol-

ventului pentru a se putea 

adapta uşor la meseriile încă 

necunoscute care îl aşteaptă în 

viitor. Anumite prospecţii, 

anumite studii, în această 

perioadă, dezbătute pe larg în 

spaţiul public, lansează idei 

care pot să-i descurajeze pe o 

parte dintre absolvenţi sau 

chiar să-i motiveze. Astfel, 

auzim că în anul 2050, peste 

85 la sută dintre meseriile de 

pe piaţa forţei de muncă, nu se 

cunosc încă astăzi. În urmă-

torii zece ani, zece la sută din 

posturile de muncă de la nivel 

global vor fi automatizate, 

ceea ce va însemna o 

disponibilizare a 800 de 

milioane de oameni. Sunt cifre 

impresionante. În acest con-

text a apărut şi un Ghid al 

meseriilor viitorului, care pre-

zintă şi câteva noutăţi. Sigur 

că unele dintre ele vă fac să 

zâmbiţi, altele vă stimulează, 

iar despre altele veţi spune că 

sunt de-a dreptul desprinse din 

literatura science-fiction. 

Trebuie să vă spun că cele mai 

multe dintre ele vor deveni o 

realitate în curând, iar o parte 

chiar au devenit realitate”, a 

spus rectorul USV în cuvântul 

adresat proaspeţilor absolvenţi 

suceveni. El a subliniat că 

misiunea universităţilor nu 

este doar de a asigura com-

petenţe în domeniul socio-

uman, tehnic, economic etc, ci 

„de a forma un mecanism de 



 

 / info USV / Iunie 2019 

gândire pentru orice absolvent 

pentru ca acesta să poată 

înţelege transformările care au 

loc în jurul său, de a-i dezvolta 

capacitatea de rezilienţă şi de 

a-i oferi o orientare inte-

lectuală, care-i să-i confere 

siguranţă şi mobilitate în 

parcursul său profesional şi 

personal”. Rectorul USV a 

arătat că rezultatele academice 

ale absolvenţilor USV sunt 

deosebite şi i-a felicitat pentru 

implicarea lor în organizarea 

calendarului de evenimente 

din instituţia universitară, care 

a înregistrat o dinamică ex-

traordinară în ultimii ani, 

aducând tot mai mult Uni-

versitatea în mijlocul comu-

nităţii. El i-a îndemnat pe 

absolvenţi să se bucure de 

această zi, în care se săr-

bătoreşte „entuziasmul şi 

performanţa”. Prefectul de 

Suceava, Mirela Adomnicăi, a 

declarat că momentul fina-

lizării studiilor universitare de 

licenţă sau de master 

reprezintă un moment de 

răscruce pentru absolvenţi, 

întrucât aceştia urmează să ia 

cea mai importantă decizie 

dintre cele de până acum. Ea a 

spus că peste două treimi 

dintre absolvenţi nu au încă 

stabilită foarte clar orientarea 

de carieră profesională, lucru 

de altfel normal atunci când se 

iau decizii majore, dar că este 

foarte important ca ei să de-

păşească această etapă şi să 

profite de orice oportunitate 

care apare. Adomnicăi a arătat 

că toate aceste oportunităţi le 

oferă absolvenţilor posibili-

tatea de a-şi cunoaşte limitele 

personale şi de a le depăşi, 

astfel încât să dobândească 

experienţă şi competenţe care 

să le permită să se adapteze 

mai uşor pieţei forţei de 

muncă. La rândul său, vice-

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Suceava, Viorel Sere-

denciuc, i-a felicitat pe 

absolvenţii USV, urându-le 

succes în dezvoltarea profe-

sională şi personală. Prezent la 

evenimentul Marşul Absol-

venţilor USV, primarul Suce-

vei, Ion Lungu, a subliniat că 

ziua absolvirii studiilor uni-

versitare este unică în viaţa 

unui student şi de aceea 

„trebuie trăită cu intensitate”. 

„Viitorul unei naţiuni, viitorul 

unui oraş depinde de modul 

cum ne educăm tinerii. Eu 

cred că aici, la Suceava, acest 

lucru este îndeplinit cu 

prisosinţă, având în vedere 

faptul că avem o universitate 

şi studenţi cu care ne 

mândrim”, a declarat Lungu. 

Festivitatea de absolvire a fost 

urmată de un concert al trupei 

Zdob şi Zdub.  

 

Cursanți FDSA, cei mai buni 

responsabili cu protecția 

datelor 

 

În luna februarie, Facultatea 

de Drept și Științe Admi-

nistrative (FDSA) din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava anunța o nouă 

ofertă educațională  - cursul 

postuniversitar de formare 

pentru profesia de responsabil 

cu protecția datelor cu caracter 

personal. Dezvoltarea ocupa-

țiilor și nevoia de specialiști a 

obligat structurile academice 

să propună celor interesați 

oportunitatea de a absolvi un 

program de studii adaptat și 

foarte solicitat de piața mun-

cii. Calitatea cursanților a ge-

nerat, pe toată perioada, work-

shopuri care au lămurit norme 

juridice complexe și modul de 

aplicare a acestora. Exame-

nele finale s-au susținut cu 

lucrări utile viitorilor respon-

sabili. Pentru a se evalua în 

raport cu alți specialiști în 

domeniu, trei dintre absolvenți 

au participat la competiția 

„Papiu Ilarian Data Protection 

Moot”, la finalul căreia a fost 

desemnat „Cel mai bun 

Responsabil cu Protecția 

Datelor”, eveniment organizat 

de Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehno-

logie din Târgu Mureș, în 

parteneriat cu Asociația SO-

ROCAPP și alte asociații 

profesionale. Coordonatorul 

celor trei participanți a fost 

conf. univ. dr. Răzvan Vio-

rescu. Juriul competiției a fost 

alcătuit din profesioniști în 

domeniu, cercetători, profe-

sori și practicieni, precum Dr. 

Irina Alexe – cercetător aso-

ciat, Academia Română, Dr. 

Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, 
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Centrul pentru Protecția 

Datelor, Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, 

Dr. Daniel-Mihail Șandru – 

Cercetător gr. I, Academia 

Română, și Dr. Raul Felix 

Hodoș- profesor la Uni-

versitatea de Medicină, Far-

macie, Științe și Tehnologie 

din Târgu Mureș. „Această 

competiție presupune o 

analiză, evaluare și dezbatere 

a reacțiilor post-factum unor 

incidente de securitate care 

afectează drepturile și 

libertățile fundamentale ale 

omului, în special dreptul la 

protecția datelor cu caracter 

personal. Cauza ce eviden-

țiază incidentul de securitate 

este una ipotetică, iar par-

ticipanții la competiție au 

prezentat în cadrul unui 

eveniment public activitățile 

pe care le întreprind sau le 

propun să fie întreprinse pen-

tru a trata riscurile la adresa 

datelor cu caracter personal și 

a genera conformare cu Regu-

lamentul General privind Pro-

tecția Datelor.”, a explicat 

conf. univ. dr. Nicolae 

Ploeșteanu. Fiecare compo-

nent al echipei câștigătoare 

„NordEst Team” a FDSA a 

obținut titlul de „Cel mai bun 

Responsabil cu Protecția 

Datelor din România", aceștia 

fiind: Cătălina Lungu (Piatra 

Neamț), Daniela Simionovici 

(Iași), Marius Dan (Suceava), 

alături de Daniela Cireaşă de 

la Universitatea Danubius din 

Galați. 

 

Prima Olimpiadă Națională 

de Creativitate Științifică la 

Universitatea ,,Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

 

Transformările profunde care 

au loc într-o societate bazată 

pe cunoaștere au generat ne-

voia de dezvoltare a compe-

tențelor specifice creativității 

în domeniul științific și tehnic 

la elevi. Astfel, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, alături de Societatea 

Științifică Cygnus și Inspec-

toratul Școlar Județean au 

desfășurat, la Suceava și Gura 

Humorului, Etapa națională a 

Olimpiadei de Creativitate 

Științifică, organizată de Mi-

nisterul Educației Naționale. 

În competiție au ajuns 38 de 

echipe cu 99 de elevi din 15 

județe, iar cei mai creativi și 

inventivi dintre ei au fost pre-

miați. Olimpiada de Creativi-

tate Științifică a fost 

organizată pe două categorii, 

juniori (clasele a V-a – a VIII-

a) și seniori (clasele a IX-a – a 

XIII-a), având următoarele 

secțiuni tematice: Ştiinţe 

fundamentale; Ştiinţe aplicate; 

Tehnologia Informaţiei și 

Robotică. Participarea la 

olimpiadă s-a desfășurat în 

echipe de 2 sau 3 elevi, care au 

intrat în concurs cu un proiect 

sau un studiu din domeniul 

științific sau tehnic. La etapa 

națională s-au calificat 38 de 

echipe, numărul maxim 

permis de regulament, echipe 

care au în componență 99 de 

elevi proveniți din 15 județe. 

Pe durata evenimentului, 

activitățile de prezentare și 

jurizare a lucrărilor au alternat 

cu activități de informare și 

formare în domeniul inventicii 

și educației creative precum și 

cu programe culturale și 

turistice în județul Suceava. 

Elevii olimpici și profesorii 

însoțitori au participat și la 

Târgul Internaţional de 

Inventică şi Educaţie Creativă 

pentru Tineret, ICE-USV 

(Innovation and Creative 

Education) precum și la 

prezentările 10-InSTED (10-

minute presentations about 

Innovation in Science, 

Technology, Engineering and 

Design la USV.   

  

Prelegeri Collegium Carpa-

thicum 

 

În cadrul programului mobili-

tăților academice organizate în 

cadrul Consorțiului universi-

tar internațional Collegium 

Carpathicum, din care face 

parte și Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, alături 

de alte 6 universități din 

Europa, Universitatea din 

Varșovia (Centrul pentru Stu-

dii Est-Europene, Polonia) 

Universitatea Națională Pre-

carpatică „Vasyl Stefanyk” 

din Ivano-Frankivsk (Ucra-

ina), Universitatea din Prešow 

(Slovacia), Universitatea Ca-

17-19 iunie 2019 
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tolică Pázmány Péter (Un-

garia), Universitatea de Stat 

Est-Europeană din Przemyśl 

(Polonia) și Universitatea din 

Ostrava (Republica Cehă), 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Prorector cu imaginea univer-

sității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană al USV, 

a susținut o serie de prelegeri 

la Universitatea Națională 

Precarpatică „Vasyl Stefanyk” 

din Ivano-Frankivsk, Ucraina. 

Conferințele au avut ca pu-

blic-țintă studenți de la pro-

gramul de studiu Istorie, ciclul 

licență, și cadre didactice ale 

universității de la poalele 

Munților Carpați. În cadrul 

primei prelegeri, intitulate 

Cross-border Cooperation – 

Benefits, Risks, Good Prac-

tices, au fost prezentate 

proiectele transfrontaliere pe 

care le-a implementat Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava cu parteneri din 

Ucraina, în special cu uni-

versități din Cernăuți și Odesa. 

De asemenea, au fost expuse 

bunele practici, dar și riscurile 

pe care ar trebui să le cunoască 

și să le evite echipele de 

proiect. Intitulată The Nations 

of the Carpathian Region and 

the Geopolitical Vectors in the 

First Half of the 20th Century, 

cea de-a doua prelegere s-a 

axat pe dezbaterea privitoare 

la factorii geo-politici (re-

gimurile totalitare) care au 

influențat profund destinul 

națiunilor din regiunea car-

patică, în prima jumătate a 

secolului XX. În cadrul dez-

baterilor aferente, studenții și 

profesorii de la universitatea 

parteneră și-au manifestat in-

teresul pentru potențialul și 

perspectivele cooperării trans-

frontaliere ucraineano-româ-

ne, de formele și programele 

de finanțare europeană, pre-

cum și de evoluția geo-politică 

a regiunii carpatice în secolul 

XXI în contextul relațiilor 

dintre Rusia și SUA. Această 

vizită de lucru efectuată la 

Universitatea din Ivano-Fran-

kivsk încheie seria de mo-

bilități academice prevăzute în 

programul Collegium Carpa-

thicum pentru anul universitar 

2018-2019, contribuția acade-

mică a USV fiind reprezentată 

de prelegerile susținute de 

lector univ. dr. Radu Bruja, la 

Universitatea de Stat Est-

Europeană din Przemyśl (Po-

lonia), conf. univ. dr. Marcel 

Mândrescu și lector univ. dr. 

Mariana Șovea, la Univer-

sitatea din Ostrava (Republica 

Cehă).  

 

Şcoală de vară francofonă 

„Grandir en français 

 

 

Biroul Francez din Suceava, 

Asociația Profesorilor Franco-

foni – sucursala Suceava și 

Asociația „Curcubeul Succe-

sului”, Suceava, în colaborare 

cu Inspectoratul Școlar Sucea-

va, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Agenția 

Universitară a Francofoniei, 

Centrul de Reușită Universi-

tară, Delegația generală 

Wallonie – Bruxelles la Bucu-

rești și Consiliul Județean 

Suceava au deschis prima 

școală de vară francofonă pen-

tru elevi cu vârste cuprinse 

între 7 și 13 ani. Școala de vară 

francofonă „Grandir en 

français” („Să creștem cu lim-

ba franceză”) a fost organizată 

în spațiile Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Suceava, care a oferit și 

un grup de elevi-voluntari în 

susținerea activităților propu-

se. Programul zilnic s-a 

desfășurat în intervalul 8.30 – 

14.00 și a cuprins un curs in-

tensiv de limba franceză (între 

orele 9-11) și activități cul-

tural-educativ-recreative, or-

ganizate în parteneriat cu 

instituții culturale din muni-

cipiul Suceava: Muzeul Buco-

vinei, Cetatea de Scaun, Hanul 

Domnesc, Muzeul Satului, 

Biblioteca I.G. Sbiera, Uzina 

de apă, Teatrul „Matei Vișni-

ec” și Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (între 

orele 11.30 - 13.30). Începând 

cu ora 13.30, elevii au fost 

însoțiți la Școala Gimnazială 

Nr.1 pentru a fi preluați de 

părinți. Cursurile de limba 

franceză au fost susținute de 

profesori cu o bogată expe-

riență și cu rezultate excep-

ționale în activitățile didac-

tice, specializați în Franța și în 

țară. Cursanții au asimilat 

cunoștințe noi de limbă fran-

ceză prin joc, activități crea-

tive și recreative. Partea a 

doua a programului (orele 

11.30 – 13.30) a fost destinată 

vizitelor tematice, atelierelor, 

17-28 iunie 2019 
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audițiilor muzicale, cunoaș-

terii patrimoniului local și nu 

numai. Coordonarea Școlii de 

vară francofonă „Grandir en 

français” a fost realizată de 

prof.univ. dr. DHC Sanda-

Maria Ardeleanu, lector univ. 

dr. Mariana Șovea și prof. 

Tamara Sabin. 

 

Recunoaștere a școlii de 

traductologie din USV 

 

Recent, la editura pariziană 

Verdier, a apărut ultimul vo-

lum, dedicat secolului XX, 

din monumentala Istorie a 

traducerilor în limba franceză 

- secolele XV – XX -ITLF, 

inițiată și coordonată de pro-

fesorii Yves Chevrel și Jean-

Yves-Masson, de la Univer-

sitatea Sorbona, Paris IV. Este 

vorba de o istorie inedită în 

Franța și unică prin anvergura 

ei în Europa și, poate, și în 

lume. Doar ultimul volum are 

aproape 2000 de pagini, 200 

de colaboratori, face referire la 

peste șaizeci de limbi, 

identifică peste 3500 de autori 

traduși și peste 4300 de tra-

ducători, din diverse limbi în 

franceză. Lucrarea, esențială 

pentru cultura de limba fran-

ceză, are ca principal obiectiv 

să demonstreze rolul și 

contribuția traducerilor și a 

traducătorilor la formarea 

patrimoniului literar, cultural 

și intelectual de limbă fran-

ceză. Pariu reușit, dacă ne 

gândim măcar la indexul 

traducătorilor care cuprinde 

peste 7000 de nume în toate 

cele patru volume ale istoriei. 

După cum subliniază, în 

Introducerea la primul volum, 

inițiatorii giganticului proiect, 

profesorii Chevrel și Masson, 

nu este vorba strict de 

patrimoniul Franței, ci de cel 

de limbă franceză din diverse 

țări și regiuni unde se vorbește 

sau se publică în limba fran-

ceză, altfel spus din Belgia, 

Canada, Rusia, România sau 

alte țări. Autorii răstoarnă, 

astfel, o serie de clișee legate 

de patrimoniu și de traducere. 

Prin urmare, noțiunea de 

patrimoniu nu este atașată de o 

țară ci de o limbă, respectiv 

limba franceză, cu tușe speci-

fice de la o zonă la alta. În 

privința traducerii, aceasta nu 

este limitată, cum se întâmplă 

adesea, la traducerea literară, 

fiindcă lucrarea are ca obiect, 

în egală măsură și traducerea 

neliterară, de artă, cinemato-

grafică, științifică, religioasă, 

tehnică etc. O altă latură 

inovatoare a acestei istorii, 

devenită o referință esențială 

deja de la primul volum, este 

faptul că ea este structurată pe 

domenii și nu pe limbi, care se 

regăsesc în proporții diferite, 

de la un capitol la altul. Pentru 

cititorul român, este gratifiant 

să vadă că autori de limbă 

română traduși în franceză, 

traducătorii și editorii lor sau 

fenomene traductive specifice 

spațiului cultural românesc își 

găsesc locul în zece capitole, 

într-o istorie în care alte limbi 

și culturi, ca engleza și ger-

mana, apar în douăzeci de 

capitole, iar altele doar în trei-

patru capitole. Româna are, 

așadar, o poziție bună alături 

de alte limbi europene, dar și 

alături de japoneză, chineză 

sau arabă. Pentru cititorul 

sucevean, este o bucurie să 

constate că, dintre cei patru 

cercetători din România care 

și-au adus contribuția la 

aceasta titanescă istorie, trei 

sunt de la Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării din 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Este vorba de 

conferențiar dr. Raluca Balaț-

chi, de profesor dr. Muguraș 

Constantinescu și de lector dr. 

Cristina Drahta (Țurac). Cu 

pasiune și acribie, aceștia au 

petrecut zeci de ore în 

biblioteci din țară și din 

străinătate, au căutat cărți și 

documente pentru a identifica 

și repertoria, sintetizându-le 

apoi, cele mai semnificative 

volume de autor, antologii de 

gen sau tematice, ediții biling-

ve sau unilingve, periodice 

etc. care arată ca în secolul al 

XX-lea, mai mult ca oricând, 

s-a tradus din limba română în 

limba franceză, aceasta din 

urmă mlădiindu-se și îmbogă-

țindu-se prin fructuosul dialog 

intercultural, care este tradu-

cerea.   
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Târgul Internațional de 

Inventică și Educație 

Creativă pentru Tineret, la 

USV 

 

A III-a ediție a Târgului 

Internațional de Inventică și 

Educație Creativă pentru 

Tineret - ICE-USV (Inno-

vation and Creative Edu-

cation) s-a bucurat de un 

interes deosebit din partea 

tinerilor cercetători, fiind pre-

zentate un număr record de 72 

de invenții din 6 țări. În cadrul 

salonului au participat tineri 

cercetători, doctoranzi și 

studenți reprezentând impor-

tante centre de cercetare și 

inventică din România, pre-

cum Universitatea Tehnica din 

Cluj Napoca, Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” 

din Iași, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului din 

Timișoara, Academia Forțelor 

Terestre ,,Nicolae Bălcescu” 

Sibiu, Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare în Cons-

tructii, Urbanism si Dez-

voltare Teritorială Durabilă, 

sucursala din Cluj-Napoca, 

Institutul Național de Cer-

cetare-Dezvoltare pentru Fi-

zică Tehnică din Iași și 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, ce au pre-

zentat un număr de 45 de 

invenții, la care s-au adăugat 

27 de invenții reprezentând 12 

instituții din Canada, Coreea 

de Sud, Polonia, Turcia și 

Republica Moldova. Eveni-

mentul expozițional a vizat 

sporirea interesului tinerei 

generații pentru inovare în 

toate domeniile cunoașterii, 

stabilirea unor punți de legă-

tură între tineri cu preocupări 

comune, punerea în valoare a 

elementelor de inovare și 

inventică ce au ca autori tinerii 

cercetători. Pe durata eveni-

mentului, tinerii cercetători au 

luat parte și la o sesiune de 

prezentări 10-InSTED (10 

minutes about Innovation in 

Science, Technology, Engi-

neering and Design) în cadrul 

căreia au susținut prelegeri 

cercetătorul Cristian Presură, 

din cadrul Philips Research 

Eindhoven, profesorul Mihai 

Dimian, prorector cu acti-

vitatea științifică în cadrul 

USV, reprezentanți ai Ofi-

ciului de Stat pentru Invenții și 

Mărci și ai companiilor parte-

nere evenimentului. Dintre 

lucrările desemnate de juriu 

pentru premiere, evidențiem 

pe cele ale tinerilor cercetători 

dinstinși cu medalia de aur a 

Târgului ICE – USV: „Reali-

zarea practică a unui produs 

tehnologic de tip UAV cu 

decolare și aterizare pe verti-

cală destinat misiunilor de 

cercetare în zone de risc”, de 

Răzvan PARFENOV, de la 

18-20 iunie 2019 
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Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu; 

„Valorificarea superioară a 

rumeguşului, granulelor de 

cauciuc reciclat şi a deşeurilor 

textile prin obţinerea de 

materiale compozite”, de An-

cuţa-Elena TIUC, Anca Mă-

dălina BELŢAN, Ovidiu 

NEMEŞ, Horaţiu VERME-

ŞAN de la Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca; 

„Technical solutions to 

increase the reliability and 

performance of the H-H se-

condary suspension used in 

the 2100 hp diesel-electric 

locomotives operated in Ro-

mania”, de Igor BLANARI, 

Mihail ALEXANDROV, Nar-

cis-Andrei DANILA, Daniel 

APOSTOL, de la Uni-

versitatea Tehnică „Gh. A-

sachi” din Iași și Institutul Na-

țional de Cercetare-Dezvol-

tare pentru Fizică Tehnică din 

Iași; „Model for the inves-

tigation and sustainable orga-

nization of agro-silvic pastoral 

systems from the hillsides of 

Romania”, de Luminiţa CO-

JOCARIU, Loredana COPĂ-

CEAN, Mihai SIMON, Cos-

min POPESCU, de la Uni-

versitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara; 

„Sistem suport decizional 

inteligent orientat spre diag-

nosticarea tulburărilor psihice 

și de comportament în epi-

lepsie”, de Andrei COPĂ-

CEANU, Maria BELDIGA, 

Alexandru BELDIGA, Ale-

xandru POPOV, Gheorghe 

CĂPĂȚÂNĂ, de la Univer-

sitatea de Stat din Moldova; 

„Materiale compozite cemen-

toase cu adaosuri, folosind 

materiale locale” și „An over-

view of current experimental 

results obtained on alkali-acti-

vated fly ash-based geopo-

lymer materials in Romania”, 

de Anamaria Cătalina MIR-

CEA, Adrian LĂZĂRESCU, 

Elvira GREBENIȘAN, de la 

Institutul Național de Cerce-

tare-Dezvoltare în Construcții, 

Urbanism și Dezvoltare Teri-

torială Durabilă, sucursala din 

Cluj-Napoca; „Metoda ecolo-

gică de valorificare a deșeu-

rilor reciclabile”, Mihai An-

drei PLATON, Mihaela 

ŞTEF, Cristiana POPA, An-

cuţa-Elena TIUC, Ovidiu NE-

MEŞ, de la Universitatea Teh-

nică din Cluj-Napoca; „Eco-

logic polymer based on 

thermoelectric powerplant ash 

and glass powder from re-

cycled wastes for applications 

in the field of buildings 

materials and procedure of 

obtaining it”, Dumitru Doru 

BURDUHOS NERGIȘ, Petri-

că VIZUREANU, Ofelia-

Cornelia CORBU, Mohd 

Mustafa Al Bakri ABDU-

LLAH, Victor-Andrei SAN-

DU, de la Universitatea Teh-

nică „Gh. Asachi” din Iași; 

„Sistem informațional pentru 

evaluarea calității procesului  

educațional  universitar în 
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baza standardelor europene de 

evaluare”, Victoria MUSIEN-

CO, Valentina ȚURCANU, 

Andrei COPACEANU, An-

drei Grosu, Maria BELDIGA, 

Victor CIOBU, de la Uni-

versitatea de Stat din Moldo-

va; „Cozmo, Air by Armando, 

Eco Terra, Panel Rain”, de 

Armando BURUIAN din 

Republica Moldova; „Turbină 

eoliană cu ax vertical” Marin 

GUȚU, Radu CIOBANU, 

Oleg CIOBANU, Vitalie 

GLADÎȘ, Ion RABEI, Andrei 

PLATON de la Universitatea 

Tehnică a Moldovei. Un pre-

miu special al juriului a fost 

acordat elevilor Mihai Sebas-

tian Gabor și Gabriel Ungu-

reanu, de la Colegiul Naţional 

„Nicu Gane” din Fălticeni, 

pentru proiectul Minipoli-

extruder. Manifestarea a fost 

susținută în cadrul proiectului 

„Excelență în cercetare avan-

sată, leadership în inovare și 

brevetare pentru dezvoltarea 

universității și regiunii” – 

EXCALIBUR, Contractul de 

finanțare nr. 18 PFE / 

16.10.2018 cu Ministerul Cer-

cetării și Inovării, Proiect de 

dezvoltare instituțională – 

Proiect de finanțare a excelen-

ței în CDI, Programul 1 – Dez-

voltarea sistemului național de 

cercetare-dezvoltare, Subpro-

gramul 1.2 – Performanță 

instituțională, Planul Național 

de Cercetare-Dezvoltare și 

Inovare pentru perioada 2015-

2020 (PNCDI III). 

 

USV, considerată actor 

principal în ecosistemul re-

gional de către OCDE și 

Comisia Europeană 

 

La Universitatea Politehnica 

București s-a desfășurat Con-

ferința „HEInnnovate: Spriji-

nirea inovației și antrepre-

noriatului în și prin învăță-

mântul superior”. Conferința a 

fost organizată de Comisia 

Europeană, în colaborare cu 

Ministerul Educației Naționa-

le, în cadrul Președinției Ro-

tative a României la Consiliul 

Uniunii Europene. Evenimen-

tul a reunit aproximativ 200 de 

participanți din întreaga 

Europă și a pus accentul pe 

reprezentați și factori de 

decizie din instituțiile de învă-

țământ superior, organisme 

asociate, organisme publice și 

ministere. Cel mai important 

element al conferinței l-a 

reprezentat lansarea raportului 

HEInnovate pentru România, 

raport realizat de OCDE 

(Organizația pentru Cooperare 

și Dezvoltare Economică), în 

parteneriat cu Comisia Euro-

peană. Astfel, conferința a 

beneficiat de prezența Direc-

torului Adjunct al Centrul de 

Antreprenoriat, întreprinderi 

mici și mijlocii, regiuni și 

orașe al OCDE (Joaquium 

Oliveira Martins) și a Direc-

torului pentru Inovație, Coo-

perare internațională și sport 

al Comisiei Europene (An-

toaneta Angelova-Krasteva). 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost 

reprezentată de prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, Rector, 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

Prorector cu activitatea știin-

țifică, și conf. univ. dr. ec. 

Ovidiu-Aurel Ghiuță. La eve-

niment, profesorul Dimian  a 

susținut și o prelegere despre 

cum pot contribui univer-

sitățile la dezvoltarea regio-

nală prin inovație și antre-

prenoriat. În 2018, în vederea 

realizării raportului HEInno-

vate de țară pentru România, 

au fost evaluate șase uni-

versități din România: Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Universitatea de 

Vest Timișoara, Universitatea 

Politehnica București, Univer-

sitatea Transilvania, Univer-

sitatea Tehnică Cluj-Napoca și 

Universitatea de Științe Agro-

nomice și Medicină Veteri-

nară București. Fiecare dintre 

aceste universități a răspuns la 

un formular detaliat și a avut, 

în luna iunie a anului trecut, o 

vizită de evaluare din partea 

experților OCDE. Pentru 

20-21 iunie 2019 

 

 



 

 
Iunie 2019 / info USV /  

USV, această activitate a fost 

coordonată de conf.univ.dr.ec. 

Ovidiu Ghiuță și prof.univ.dr. 

Mihai Dimian, în calitate de 

ordonator de credite al Uni-

versității la acel moment. 

Experții OCDE s-au întâlnit 

cu profesori din universitate, 

parteneri ai universității (insti-

tuții publice și întreprinderi 

private), studenți și alumni ai 

USV. Deși la nivel de țară, 

comparativ cu alte țări euro-

pene, în raport sunt men-

ționate și aspect mai puțin 

plăcute (cheltuielile cu edu-

cația din România în 2016 

reprezintă, conform datelor 

Eurostat, doar 3,7% din PIB, 

sub media europeană de 4,7%) 

lucrurile se schimbă semni-

ficativ la nivel de universități. 

Astfel, sunt menționate ele-

mente specifice și pozitive ale 

Universității din Suceava: în 

ciuda faptului că se afla în una 

dintre cele mai sărace regiuni 

economice din Europa, USV 

se află în topul universităților 

din țară la număr de patente 

(Despite being in one of the 

most economically deprived 

regions in Europe, USV is the 

top-ranking Romanian uni-

versity in terms of number of 

patents and inventions). Se 

menționează și faptul că 

actorii locali, atât instituțiile 

de stat, cât și firmele private, 

sunt parteneri ai USV în 

dezvoltarea regiunii. (The 

business sector is showing its 

willingness to partner with the 

university in the efforts to 

revitalise the region, as well 

as local government). De 

asemenea, au fost apreciate în 

mod deosebit programele de 

studii din domeniul IT  și cer-

cetarea universității sucevene, 

factori care au atras companii 

multinaționale (Due to its 

reputation in research in the 

fields of technical sciences, 

engineering and IT, and edu-

cational programmes, USV 

plays a role in attracting 

foreign companies because it 

is willing to share knowledge, 

assist in networking with local 

institutions, businesses and 

people: a good example of this 

lies in Capgemini opening a 

third location in Suceava, 

Romania). Totuși, cel mai im-

portant atribut referitor al 

USV menționat în raport este 

faptul că este considerată lider 

în dezvoltarea regională: USV 

as a leading actor in the re-

gional ecosystem. Rectorul 

universității, prezent la eve-

niment, ne-a declarat „Sunt 

încântat că eforturile noastre 

au fost remarcate de experții 

OCDE și Comisia Europeană. 

De asemenea, este o mândrie 

pentru universitatea noastră că 

am putut contribui pozitiv la 

evaluarea externă a educației 

antreprenoriale din România. 

Le mulțumesc colegilor, în 

special lui Mihai Dimian și 

Ovidiu Ghiuță, pentru modul 

în care au gestionat vizita, dar 

și instituțiilor publice, fir-

melor, studenților și absol-

venților universității care au 

participat la vizita de evaluare. 

La fel ca prezența noastră în 

diverse topuri internaționale, 

în competiții naționale și 

internaționale, cu rezultate 

semnificative, abordarea an-

treprenorială și inovativă ne-a 

transformat în pol de dez-

voltare regională. Totuși, 

trebuie sa fim modești și să 

privim cu atenție la uni-

versitățile puternice din vestul 

Europei sau continentul nord-

american, pentru a învăța din 

experiența lor și pentru a 

dezvolta abordarea antre-

prenorială. În prezent, în 

universitate avem în derulare 

4 proiecte, câștigate prin 

competiție, axate pe antre-

prenoriat și transfer tehno-

logic, a căror valoare totală se 

apropie de 40 milioane de lei. 

Pe lângă importantele proiecte 

de antreprenoriat ale uni-

versității, în cursul anilor 

trecuți am introdus disciplina 

Antreprenoriat ca disciplina 

facultativă la aproape toate 

programele de studii, dar și 

obligatorie, la unele specia-

lizări de inginerie, la nivel de 

licență și masterat. HEInno-

vate este un program european 

important pentru dezvoltarea 

universităților și a studenților, 

pe care l-am susținut și în 

perioada în care am exercitat 

funcția de Ministru al Educa-

ției Naționale”. Până acum, 

OCDE și Comisia Europeană 

au furnizat un raport HE-

Innovate pentru încă opt țări 

europene: Olanda, Italia, Aus-

tria, Croația, Irlanda, Polonia, 

Ungaria și Bulgaria.   

 

Masă rotundă internațio-

nală despre traducerea și 

receptarea lui Eminescu în 

lume, la Cernăuți 

 

Lectoratul de limbă română al 

USV din cadrul Universității 

Naționale „Yuriy Fedkovych” 

din Cernăuți a organizat, în 

colaborare cu Centrul de Stu-

dii Românești din aceeași uni-

versitate, cea de-a patra ediție 

a mesei rotunde internaționale 

„Eminescu în limbile lumii. 

Traduceri, receptare critică și 

academică”. Evenimentul s-a 

dorit a fi o celebrare a limbii, 

literaturii și culturii române 

prin studiul aprofundat al ope-

rei lui Eminescu în context 

universal, prin analiza 
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receptării acestuia în alte limbi 

și culturi. Liubov Melnychuk, 

director al Centrului de Studii 

Românești, a salutat această 

inițiativă și a arătat importanța 

tematicii propuse de masa 

rotundă pentru cercetările ce 

se efectuează astăzi cu privire 

la raporturile dintre cultura 

românească și cea ucraineană. 

Edmond Neagoe, ministru-

consilier în cadrul Consu-

latului general al României la 

Cernăuți, într-un mesaj im-

pregnat de emoție, a felicitat 

organizatorii pentru acest eve-

niment și a evocat unele 

documente din arhivele diplo-

matice relative la Eminescu. 

În partea cea mai consistentă a 

mesei rotunde, cea a comu-

nicărilor științifice, au inter-

venit șase specialiști, proveniți 

din trei țări. Serhii Luchkanyn, 

prof. univ. dr. habilitat la 

Catedra de lingvistică gene-

rală, de filologie clasică și de 

neoelenistică a Institutului de 

filologie al Universităţii Na-

ţionale „Taras Şevcenco” din 

Kiev, a prezentat comunicarea 

„Edițiile operelor lui Mihai 

Eminescu în limba ucraineană 

de după 1952. Particularitățile 

prefețelor, ale notelor și ale 

traducerilor”. Cercetătorul a 

menționat faptul că traducerile 

din Eminescu în limba ucra-

ineană realizate înainte de cel 

de-al Doilea Război Mondial 

au fost aproape inexistente. 

Procesul s-a intensificat după 

acest moment, dar textele au 

fost uneori parțial victime ale 

cenzurii ideologice. Poemele 

cele mai traduse în ucraineană 

până în prezent sunt „Lucea-

fărul” (5 ediții) și „La steaua” 

(8 versiuni). În continuarea 

programului mesei rotunde, 

Daniela Hăisan, conf. univ. dr. 

în cadrul Departamentului de 

Limbi și Literaturi Străine 

(secția engleză) al Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, a prezentat comu-

nicarea „Eminescu în limba 

engleză: între proiect solitar și 

traducere colaborativă”, iar 

Raluca Dimian, conf. univ. dr. 

în cadrul aceluiași departa-

ment de la USV (secția 

germană), comunicarea „Re-

ceptarea lui Eminescu în spa-

țiul cultural german. Prima 

etapă”. Enrique Nogueras, 

prof. univ. dr. la Universitatea 

din Granada (Spania), a vorbit 

despre versiunile în limba 

portugheză (publicate în Por-

tugalia) ale operei emines-

ciene, toate realizate de ro-

mâni. Mihaela Toader, cer-

cetător în cadrul Institutului de 

Investigare a Crimelor Comu-

nismului și Memoria Exilului 

Românesc de la București, a 

vorbit despre receptarea poe-

ziei lui Eminescu printre 

membrii exilului românesc 

postbelic, care au editat chiar 

o plachetă prefațată de Mircea 

Eliade. Înainte de trasarea 

concluziilor întregului eveni-

ment, scriitoarea, traducătoa-

rea și jurnalista Doina Cernica 

din Suceava a făcut o schiță de 

portret al uneia dintre tradu-

cătoarele în franceză ale 

operei eminesciene, Elisabeta 

Isanos. Acestor participanți li 

s-au adăugat spontan, cu 

bogate comentarii și obser-

vații, alți specialiști și oameni 

de cultură cernăuțeni prezenți 

în sală: Vasile Carlașciuc, care 

a vorbit despre bogata fono-

tecă cu și despre traducătorii 

în ucraineană ai lui Eminescu 

a Radio Ucraina Internațional, 

Alexandrina Cernov, Dorin 

Misichevici, Maria Toacă. 

 

Premiul I la faza naţională a 

Concursului de Traduceri 

Mot à monde, Cluj-Napoca 

 

Studenta Iulia-Ioana BĂDĂ-

LUȚĂ, masterandă în anul I la 

FLSC/Teoria şi Practica 

Traducerii în cadrul USV, a 

participat la faza naţională a 

Concursul de Traduceri 

literare organizat, în perioada 

aprilie-iunie 2019, de Insti-

tutul Francez şi Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-

Napoca. Tânăra traducătoare a 

propus o versiune originală a 

unui fragment impus din 

romanul autorului belgian 

Jean-Marc Turine, La Théo 

des fleuves, coordonarea la 

nivelul USV fiind asigurată de 
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conf. univ. dr. Raluca-

Nicoleta Balaţchi şi lector 

univ. dr. Corina Iftimia. Juriul 

concursului, format din presti-

gioşi traducători şi critici 

literari şi prezidat de doamna 

profesor Rodica Baconsky, a 

analizat traducerile realizate 

de studenţi de la 14 uni-

versităţi din ţară şi a ales 

versiunea masterandei USV ca 

fiind cea mai bună, Iulia-Ioana 

BĂDĂLUȚĂ fiind astfel 

câştigătoarea premiului I. De-

cernarea premiilor va avea loc 

la Cluj-Napoca în luna 

noiembrie, în prezenţa au-

torului textului original, Jean-

Marc Turine.  

 

Bologna Process Beyond 

2020 

 

Orașul și Universitatea Bo-

logna au celebrat cea de-a XX-

a aniversare a Declarației de la 

Bologna, semnată în 1999, de 

Miniștrii Educației din 29 de 

țări europene. Acest lucru a 

marcat începutul așa-nu-

mitului proces Bologna, 

creând Spațiul European al 

Învățământului Superior (Eu-

ropean Higher Education Area 

- EHEA), care, acum, include 

48 de țări. Cu această ocazie, 

Universitatea din Bologna, în 

colaborare cu Observatorul 

Magna Carta, Asociația Uni-

versităților Europene și Uni-

unea Europeană a Studenților, 

a găzduit o conferință aca-

demică, pentru a identifica 

importantele provocări viitoa-

re pentru universități și rolul 

lor în societate. Totodată, 

conferința a fost concepută ca 

o contribuție analitică și 

programatică la proiectarea 

Procesului Bologna în anii 

următori. Momentul aniversar 

a fost marcat și printr-un marș 

academic organizat în centrul 

orașului Bologna, în des-

chiderea Conferinței Bologna 

Process Beyond 2020, la care 

au participat peste 200 de 

rectori, reprezentând instituții 

academice din toată lumea. 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost repre-

zentată de prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV, 

și de prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, Prorectorul cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană al USV. Această 

importantă reuniune interna-

țională a deschis dezbateri 

privind provocările și pers-

pectivele învățământului su-

perior în viitor, fiind struc-

turate pe 5 paneluri: 1. Valori 

academice corelate cu civis-

mul în schimbarea socie-

tăților; 2. Învățarea centrată pe 

student; 3. Asigurarea leader-

ship-ului pentru dezvoltarea 

durabilă, rolul învățământului 

superior; 4. Dimensiunile so-

ciale ale învățământului supe-

rior; 5. Cariere și competențe 

pentru piața muncii din viitor. 

Temele panelurilor au fost 

legate de un leitmotiv: cum 

pot universitățile să fie 

comunități fiabile de învățare 

și predare pentru un viitor 

durabil pentru toți cetățenii 

societăților noastre foarte 

diferite? În deschiderea eveni-

mentului a luat cuvântul Fran-

cesco Ubertini, Rectorul Uni-

versității din Bologna, iar 

printre invitații care s-au 

adresat participanților s-au 
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numărat personalități marcan-

te ale învățământului superior 

european precum: Stefania 

Giannini, director general ad-

junct pentru educație – UNES-

CO, Sophia Eriksson Water-

schoot, director al Departa-

mentului pentru tineret, edu-

cație și Erasmus + al Comisiei 

Europene, Michael Murphy, 

Președintele Asociației Euro-

pene a Universităților, Sjur 

Bergan, Șeful Departamen-

tului pentru educație al 

Consiliului Europei, Cristina 

Ghiţulică, co-președinte al 

Grupului de implementare al 

procesului Bologna pe par-

cursul președinției României 

la Consiliul Uniunii Europene, 

Adam Gajek, Președintele 

Uniunii Studenților Europeni, 

Marco Bussetti, Ministrul 

Educației, Universităților și 

Cercetării din Italia. Eve-

nimentul aniversar a cuprins 

sesiuni de dezbateri, confe-

rințe, mese rotunde, care au 

adus în prim-plan o pro-

blematică vastă privind viito-

rul învățământului superior, o 

parte din temele abordate 

fiind: libertatea academică în 

spațiul european al învăță-

mântului superior; învăță-

mântul liberal, învățarea cen-

trată pe elev și arta judecății 

reflexive; proiectarea reușită 

a ecosistemelor de învățare 

centrate pe elev; rolul cheie al 

învățământului superior în 

atingerea obiectivelor de dez-

voltare durabilă; rolul stu-

denților în gestionarea viitoa-

re a instituțiilor de învățământ 

superior sau dimensiunile 

sociale ale învățământului 

superior. Întreg evenimentul a 

constituit un teren fertil pentru 

schimbul de idei în vederea 

dezvoltării Spațiul European 

al Învățământului Superior din 

care face parte și USV.   

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al spe-

cializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 

pentru anul universitar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 10 iunie 

2019. 

 

Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de 

învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 467bis din 10 iunie 2019. 

 

Ordinul nr. 4007/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației 

naționale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor 

din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 11 iunie 2019. 

 

Metodologia de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) din 17.03.2017, consolidarea din 

data de 12 iunie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 24 martie 

2017. 

 

https://lege5.ro/App/Document/ge2timrygiya/metodologia-de-inscriere-si-inregistrare-a-calificarilor-din-invatamantul-superior-in-registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis-din-17032017?d=24.03.2017
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Ordinul nr. 4223/2019 privind abrogarea Ordinului ministrului învățământului nr. 4.055/1996 

pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul 

local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval 

de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 475 din 11 iunie 2019. 

 

Ordinul nr. 4217/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 

3.933/2017 privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a cuantumului 

de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini 

instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 12 

iunie 2019. 

 

Ordinul nr. 3933/2017 privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a 

cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții 

străini instituțiilor de învățământ superior de stat, consolidarea din data de 13 iunie 2019 are la 

bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 29 mai 2017. 

 

Hotărârea nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 20 iunie 2019.  

 

Ordinul nr. 4275/2019 privind aprobarea componenței Consiliului Național pentru Finanțarea 

Învățământului Superior în mandatul 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 

din 24 iunie 2019. 

 

Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii 

universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul 

universitar 2019-2020, din 23.05.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 500bis din 20 

iunie 2019. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 66/ 6 iunie 2019 cu privire la preluarea în subordinea Universității „Ștefan cel 

Mare” a Clubului Sportiv Universitar din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 67/ 6 iunie 2019 privind aprobarea taxei de școlarizare pentru programul de studii 

universitare de licență Psihologie și completarea Anexei 1 din Planul de taxe și tarife. 

 

Hotărârea nr. 68/7 iunie 2019 cu privire la validarea rezultatului referendumului universitar 

desfășurat în data de 05.06.2019 în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru 

alegerea modalității de desemnare a rectorului. 

 

Hotărârea nr. 69/28 iunie cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (R54). 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 42/ 4 iunie 2019 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

https://lege5.ro/App/Document/ge3demjygu3a/ordinul-nr-3933-2017-privind-aprobarea-termenelor-de-plata-si-a-modalitatilor-de-raportare-a-cuantumului-de-5-din-incasarile-in-valuta-provenite-din-taxele-achitate-de-studentii-si-cursantii-straini-i?d=29.05.2017
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Hotărârea nr. 43/ 4 iunie 2019 cu privire la stabilirea datei unice de afișare a rezultatelor definitive 

la examenul de finalizare a studiilor – licență și master pentru anul 2020. 

 

Hotărârea nr. 44/ 4 iunie 2019 cu privire la procentul de locuri de cazare oferite studenților cu 

taxă/ fără taxă. 

 

Hotărârea nr. 45/ 4 iunie 2019 cu privire la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare, a 

casieriilor și a responsabililor de casierii – Admitere 2019. 

 

Hotărârea nr.  46/ 4 iunie 2019 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr.  47/ 4 iunie 2019 cu privire la acordarea burselor pentru ajutor social ocazional de 

maternitate conform Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

material.  

 

Hotărârea nr.  48/ 4 iunie 2019 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a concursului 

pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz. 41, din statul de funcții al departamentului de 

Tehnologii alimentare, siguranța producției alimentare și a mediului, vacant pe perioadă 

determinată, anul universitar 2019-2020, în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară. 

 

Hotărârea nr.  49/ 7 iunie 2019 cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 

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

pentru studii universitare de doctorat în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 

2019-2020. 

 

Hotărârea nr.  50/ 27 iunie 2019 cu privire la acordarea burselor pentru ajutor social ocazional de 

maternitate conform Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

material. 
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