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Olimpiada Națională de 

Informatică la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a găz-

duit Olimpiada Națională de 

Informatică (liceu), o com-

petiție la care au participat 

peste 350 dintre cei mai buni 

programatori liceeni, aproape 

50 de profesori însoțitori, 

peste 100 de voluntari, 

numeroși profesori și 

universitari implicați în 

organizare. Cei mai merituoși 

dintre elevi au fost recom-

pensați cu medalii, diplome și 

premii în bani. S-au acordat 

178 de medalii aur, argint și 

bronz și Premii I, II, III și 

mențiuni oferite de Ministerul 

Educației Naționale, pentru 

fiecare clasă, distincțiile 

oferite de minister fiind cele 

mai importante. Alături de 

parlamentari și autorități loca-

le și județene, la festivitatea de 

premiere a participat și 

Ecaterina Andronescu, Minis-

trul Educației. Atât rectorul 

USV, Valentin Popa, cât și 

ministrul Educației Naționale, 

Ecaterina Andronescu, i-au 

încurajat pe liceenii olimpici 

să urmeze studiile universitare 

în România și să continue să-

și dezvolte performanțele în 

universități din țară. Rectorul 

USV, Valentin Popa, a de-

clarat că în urma desfășurării 

Olimpiadei Naționale de 

Informatică sunt medaliați cu 

aur, argint și bronz 178 de 

elevi, respectiv jumătate din 

totalul celor 355 de parti-

cipanți, arătând că elevii cu 

rezultate foarte bune primesc 

și premii în bani sau vouchere 

oferite de organizatori și de 

sponsorii evenimentului. Popa 

a spus că premiile I, II, III și 

mențiunile sunt oferite de 

Ministerul Educației Națio-

nale, împreună cu recompense 

financiare. „Aceste premii vor 

fi însoțite în viitor și de alte 

beneficii, pentru că premiile și 

mențiunile obținute la această 

olimpiadă vă oferă un loc 

bugetat, fără concurs, în 

universitățile din România. 

Dacă veți alege să studiați în 

România, la orice universitate, 

veți putea primi o bursă de 

cercetare „Carol I” care, iată, 

printr-o nouă Hotărâre de 

Guvern, promovată de 

Guvernul României, oferă 

câte 3000 de euro pe an pentru 

locul I la olimpiadă, 2500 de 

euro pe an pentru locul II, 

2000 de euro pe an pentru 

locul III și câte 1500 de euro 

pe an pentru mențiuni, pe 

întreaga durată de școlarizare 

a studentului. Alegeți, deci, 

universitățile din România, 

pentru că nu sunt doar aceste 

burse. Oricare dintre voi va 

primi, cu siguranță, în orice 

universitate din România, 

burse de merit, care sunt 

cuprinse între 700 și 1000 de 

lei pe lună, timp de 12 luni”, a 

spus Popa. El le-a spus 

elevilor că, pe lângă aceste 

beneficii oferite de univer-

sitățile românești pentru cei ce 

aleg să urmeze cursurile 

universitare în țară, mai pot fi 

accesate și bursele Erasmus, 

care asigură stagii de șase luni 

sau chiar două sau trei stagii 

de șase luni pe durata 

studenției în universități 

partenere de elită ale celor din 

România. Rectorul sucevean a 

mulțumit partenerilor USV 

pentru sprijinul acordat în 

organizarea Olimpiadei Națio-

nale de Informatică 2019, 

echipei de la Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava și 

inspectorului școlar general, 

profesorilor din învățământul 

academic și din cel preu-

niversitar, elevilor și studen-

ților voluntari, personalului 

didactic și auxiliar implicat în 

organizarea evenimentului. La 

rândul său, Ministrul Educați-

ei Naționale, Ecaterina An-

dronescu, a declarat că este o 

onoare să participe la festi-

vitatea de premiere a elevilor 

care au obținut performanțe 

deosebite la această olimpi-

adă, felicitându-i pe elevii 

participanți, pe profesori și pe 

toți cei care au contribuit la 

buna desfășurare a eveni-

mentului, dar și pe părinții 

care i-au sprijinit și însoțit pe 

copii la Suceava. Andronescu 

a spus că performanțele ob-

ținute de elevi la această 

olimpiadă onorează unitățile 

Evenimente  

30 aprilie - 5 mai 2019 
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de învățământ din care provin, 

arătând că toți elevii parti-

cipanți fac parte din rândul 

elitelor școlii românești. Ea a 

adăugat că aceste rezultate îi 

obligă pe elevi să nu se 

oprească aici, ci să devină din 

ce în ce mai buni, și chiar să 

facă din informatică o 

profesie. Ulterior festivității 

de premiere, în cadrul unei 

conferințe de presă organizată 

la USV, ministrul Educației 

Naționale, Ecaterina Andro-

nescu, a declarat că și-ar dori 

ca acești elevi participanți la 

ONI să rămână în țară și să-și 

continue studiile în universi-

tăți românești. „Fără îndoială 

că mi-aș dori ca ei să rămână 

în țară dacă s-ar putea, pentru 

că, într-adevăr, performanțele 

pe care ei le-au atins și le-au 

dovedit cu acest prilej ne arată 

că ne dorim să nu mai plece, să 

rămână aici, să-i sprijinim să-

și dezvolte o carieră cu 

performanțele de care sunt în 

stare, într-o universitate din 

România, de ce nu la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava sau poate la uni-

versități din țară, oricare dintre 

ele, universități foarte bune, 

unde pot să facă, fără îndoială, 

performanță. Le mulțumesc în 

fața dumneavoastră și profe-

sorilor care s-au ocupat de ei, 

pentru că o asemenea per-

formanță nu se naște din spu-

ma mării, se naște cu eforturi 

foarte susținute și cu munca 

extrem de migăloasă și de 

perseverentă a dascălilor lor. 

Le mulțumesc și părinților, 

pentru că fără susținerea lor, n-

ar fi putut atinge această 

performanță. Și dacă noi vor-

bim de școli cu performanțe și 

școli cu performanțe mai 

slabe, să știți că cei care fac 

diferența sunt tocmai părinții, 

părinții care-și susțin copiii și 

care, iată, ajung să obțină 

performanțe excepționale”, a 

subliniat Andronescu preci-

zând că organizarea unui 

astfel de eveniment într-o 

universitate reprezintă și „o 

cale de a crea niște punți” între 

sistemul de învățământ preu-

niversitar și cel academic. Ea a 

menționat că prezența sa la 

Suceava, la festivitatea de pre-

miere a olimpicilor, se dorește 

a fi „o încurajare pentru cei 

care fac performanță”, dar și o 

dovadă de respect pentru elevi 

și pentru profesorii lor. De 

precizat este că la ediția 2019 

a Olimpiadei Naționale de 

Informatică pentru liceeni, la 

clasa a IX-a, MEN a acordat 

un premiu I, un premiu II, un 

premiu III și 12 mențiuni, 

premiul I fiind obținut de 

elevul Albert Antoniu Greaca 

de la Liceul Teoretic Inter-

național de Informatică Bucu-

rești. La clasa a X-a s-au 

acordat câte un premiu I, II și 

III și 14 mențiuni, premiul I 

fiind oferit elevului Matei 

Tinca de la Colegiul Național 

de Informatică „Tudor Vianu” 

București. La clasa a XI-a s-au 

acordat câte un premiu I, II, III 

și 14 mențiuni, premiul I fiind 

obținut de elevul Adrian 

Emanuel Dicu de la Colegiul 

Național „Frații Buzești” Cra-

iova. La clasa a XII-a, MEN a 

acordat câte un premiu I, II, III 

și 14 mențiuni, premiul I fiind 

obținut de elevul Theodor 

Pierre Moroianu de la Liceul 

Teoretic Internațional de In-

formatică București, căruia i-a 
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fost oferit de către orga-

nizatori și premiul special 

pentru cel mai mare punctaj 

realizat de un concurent 

participant la această competi-

ție națională. Andronescu a 

spus că se lucrează la 

elaborarea unei noi metodo-

logii de clasificare a universi-

tăților din România, însă nu a 

precizat când ar urma să fie 

finalizată. „Eu cred că acest 

lucru este mai puțin important. 

Să vedem unde se așază 

fiecare universitate, mai im-

portant este ce face fiecare 

universitate cu studenții pe ca-

re îi are și cum se ocupă de toți 

studenții pe care îi are. Mi se 

pare că acest lucru este foarte 

important și vorbesc din pris-

ma unei universități care, con-

form ranking-urilor internațio-

nale, n-aș spune că stă prost, 

dar mă uit foarte atent la acest 

aspect despre care deja v-am 

vorbit. O să scoatem și această 

metodologie. Veți întreba de 

ce facem această metodologie, 

dar această clasificare este 

prevăzută de lege și atunci asta 

trebuie să facem”, a spus 

Andronescu. Ea a arătat că 

finanțarea pe criterii de cali-

tate se realizează de mai mult 

timp, întrucât asta înseamnă 

ierarhizarea programelor de 

studii și a universităților. 

„Dacă vă uitați într-un raport 

de finanțare, o să vedeți că 

universitățile obțin o parte im-

portantă a finanțării pe aceste 

criterii care țin de lucrările pe 

care le publică în cele mai bine 

clasificate reviste din lume, în 

primele 25 la sută, care e zona 

roșie, zona galbenă sau zona 

gri, apoi citările și numărul de 

citări, pentru că ele arată cât de 

relevantă este activitatea ta de 

cercetare pe care ai publicat-

o”, a menționat ministrul 

Ecaterina Andronescu. Ea a 

precizat că, în anul 2018, 12 

instituții academice din Ro-

mânia, cu 29 de domenii 

științifice, au intrat în Aca-

demic Ranking of World 

Universities/ARWU 2018, cu-

noscut drept clasamentul 

Shanghai al universităților. 

„Aceste domenii științifice s-

au clasificat între poziția 200 

și 500. Să te clasezi între 200 

și 500 în lume, dintr-o analiză 

care cuprinde vreo 40 000 de 

domenii și universități, nu e 

puțin. Cred că învățământul 

nostru nu este de neluat în 

seamă”, a subliniat Andro-

nescu. Ministrul Educației 

Naționale, Ecaterina Andro-

nescu, a declarat, vineri seara, 

într-o conferință de presă, că 

investițiile din universitățile 

din România vor fi finanțate 

atât din resursele bugetare ale 

MEN, cât și din soldul rezultat 

din modul în care instituțiile 

academice și-au manageriat 

procesul de învățământ și 

cheltuielile. Andronescu a 

spus că bugetul alocat Edu-

cației în 2019 este mai mare 

decât în anii trecuți și re-

prezintă 5,5 la sută din 

Produsul Intern Brut. Ea a 

explicat că resursele bugetare 

ale MEN dedicate investițiilor 

din învățământul universitar 

românesc sunt de 10 milioane 

de lei. „Noi, din banii pe care-

i avem la minister, susținem cu 

ceea ce avem. Nu pot să spun 

că avem resurse bugetare ca să 

acoperim toate nevoile uni-

versităților, de aceea încercăm 

să găsim o formulă să nu se 

ducă banii numai într-o uni-

versitate, ci să acoperim cele 
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mai stringente nevoi. În ace-

lași timp, universitățile au un 

sold care a rezultat din modul 

în care și-au manageriat 

procesul de învățământ și 

cheltuielile, iar în acest mo-

ment soldul nu este încă 

deschis utilizării de către 

universități. Va fi deschis în-

cepând cu prima etapă a 

procesului de rectificare, așa 

cum ne-a promis ministrul 

Finanțelor, domnul Eugen 

Teodorovici. Și din acel sold și 

din resursele pe care le are 

MEN și care nu sunt foarte 

importante, sunt în jur de 100 

de milioane de lei, bani desti-

nați investițiilor, nu celorlalte 

cheltuieli, sigur că vom 

sprijini, inclusiv Universitatea 

din Suceava”, a explicat An-

dronescu. Ea a menționat că în 

urma discuțiilor purtate cu 

rectorul USV, Valentin Popa, 

ar fi nevoie de sprijin financiar 

din partea MEN pentru rea-

bilitarea unui cămin din cam-

pusul universitar. „Astăzi, 

domnul rector mi-a relatat că 

vrea să intre cu unul dintre 

căminele studențești în reabi-

litare și dacă aceea este ur-

gența, probabil că acolo va fi 

și punctul nostru de sprijin”, a 

precizat Andronescu. Ea a 

spus că universitățile sunt eli-

gibile să atragă finanțare și din 

Fondul de Dezvoltare, care în 

prezent este de 10 miliarde de 

lei, arătând că „la acest fond se 

va adăuga permanent” și se va 

ajunge la suma de 10 miliarde 

de euro.  

 

 

Rezultate foarte bune la 

Concursul internațional Ro-

botics Championship 

 

Facultatea de Inginerie Mana-

gerială și Tehnologică din 

Oradea a organizat Concursul 

internațional Robotics Cham-

pionship. La această competi-

ție, USV a fost reprezentată de 

3 echipe de studenți ai Facul-

tății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, coor-

donate de șef lucrări dr. ing. 

Remus Prodan și șef lucrări dr. 

ing. Adrian Petrariu, care au 

obținut o serie de premii la 

probele Line Follower Cla-

ssic, Turbo, Drag Race, 

Enhanced, Turbo Special, 

Mini Sumo, Micro Mouse, 

Freestyle, după cum urmează: 

1. Echipa InelX, formată din 

studenții Maciuc Alexandru-

Ilie, Gherasim David, Burlă 

David, Copilu Denis, Dudu-

man Alexandru, Pamparău 

Cristian, Onica Ștefan-Adrian, 

Cosovan Sorin, Vișan Andrei: 

Locul I la Line Follower 

Enhanced, Locul II la Line 

Follower Turbo, Locul I la 

Line Follower Turbo Special, 

Locul III și locul IV la 

Freestyle, Locul II și locul IV 

la Micro Mouse. 2. Echipa 

TechM (studenții: Macsim 

Beniamin, Miron Cristi, Mu-

rariu Cristian): Locul III la 

proba Micro Mouse. 3. Echipa 

Electro Racers (studenții: Bi-

lius Alexandru, Liviu Popo-

vici, Mandici Cristi-Catalin, 

Sandru Pentru-Ionut): Locul I 

la proba Mini Sumo, Locul II 

la proba Mini Sumo. Acti-

vitatea de robotică competi-

țională a studenților din USV 

a cunoscut un salt calitativ 

important, ca urmare a impli-

cării domnului profesor dr. 

ing. Adrian Graur în punerea 

la dispoziție a spațiului și a 

echipamentelor necesare pen-

tru desfășurarea activității de 

pregătire a concursurilor și a 

activității curente din cadrul 

Clubului de Robotică al USV. 

https://rc.univoradea.ro/ro/ 

 

Concurs de fotografie Visul 

european  

 

Evenimentele desfășurate sub 

auspiciile Zilei Europei la 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava au inclus și un 

concurs de fotografie, intitulat 

„Visul european”, la care s-au 

inscris 30 de participanți și 

pentru care s-a organizat o  

expoziție  de fotografie in 

Corp E. Juriul a fost format 

din Ovidiu Leșan,  fotograf, 

Ștefan Sfichi, coordonator 

3-5 mai 2019 

 

 

9 mai 2019 

 

 

https://rc.univoradea.ro/ro/
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Digital Media Center din ca-

drul USV, Gheorghe 

Sologiuc, fotograf activist, și 

lector dr. Codruț Șerban, 

coordonatorul Serviciului de 

Relații Publice, Comunicare și 

Imagine din cadrul USV. 

Marele Premiu a fost acordat 

de Ovidiu Leșan, un 

Workshop online de 

fotografie, în valoare de 497 

Euro. Marele premiu - Mierlă 

Andreea, Facultatea de Științe 

Economice şi Administraţie 

Publică, specializarea Infor-

matică Economică, anul I, cu 

fotografia Banii vorbesc. 

„Mulți români, atunci când se 

gândesc la Europa, se gân-

desc, de fapt, la bani. Europa 

reprezintă pentru ei un loc 

unde pot câştiga mai repede și, 

cu singuranţă, mai mulţi bani 

decât în ţară. Fotografia 

exprimă „lupta” pierdută de 

moneda noastră în fața celei 

europene. Am ales să reprezint 

aceasta prin cele mai mici 

valori, monedele, pentru că 

banii nu ar trebui să reprezinte 

scopul nostru, ci un factor spre 

a ne îndeplini scopurile.” 

Premiul 1 - Grigoraș Magda-

lena, Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării, spe-

cializarea Limba și literatura 

română- Limba și literatura 

franceză, anul III, cu foto-

grafia Dragoste la orice 

vârstă. „În urma unei excursii 

în Germania, unde am vizitat 

mai multe orașe, Ludwigsburg 

își are locul lui special tocmai 

pentru că acei bătrânei sim-

patici au acceptat sa le fac o 

fotografie. Sensibilitatea, e-

moțiile pozitive pe care mi le-

au transmis și încă mi le 

transmit prin intermediul 

acestei capturi foto m-au de-

terminat să particip la concurs. 

Visul european înseamnă să 

stabilești conexiuni, chiar da-

că bariera lingvistică este una 

destul de abruptă. Visul euro-

pean înseamnă să vezi ceea ce 

este frumos în ceilalți.” 

Premiul 2 - Enache Valentin, 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Administraţie Publică, 

specializarea Finanțe - Bănci, 

anul I, cu fotografia Curcubeu 

etnic, care ilustrează uriașa 

diversitate de culturi și po-

poare într-un spațiu relativ 

mic, unite prin valori și 

obiective comune. Un conti-

nent fără granițe, tolerant la 

noile culturi și deschis, în 

așteptarea unui viitor prosper. 

Premiul 3 – Bejenari  Vero-

nica,  Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie 

Publică, specializarea Admi-

nistrarea Afacerilor, anul I, cu 

fotografia Libertate, care 

exprimă „libertatea persoanei 

de a fi cum vrea ea, în pofida 

stereotipurilor, de a sta unde 

vrea, fie și pe iarbă verde, 

privind un apus de soare, toate 

acestea fiind valori adoptate 

de Europa.”„Ne bucurăm că 

studenții au răspuns provocării 

noastre, cu povești atât de 

frumoase despre visul euro-

pean. S-au dovedit a fi des-

chiși, creativi și ingenioși”. 

„Mulțumim partenerilor noștri 

pentru sprijin, lui Ovidiu Le-

șan, pentru oferirea Marelui 

premiu, membrilor juriului, 

dar și partenerului nostru tra-

dițional, EGGER – România, 

pentru premiile oferite studen-

ților”, a declarat prof univ dr. 

Carmen Năstase, decan al Fa-

cultății de Ştiinţe Economice 

şi Administraţie Publică și 

coordonator al Societății An-

treprenoriale pentru Studenți.  

 

Salon Internațional de Carte 

Alma Mater Librorum, 

Ediția a VI-a 

 

Singurul eveniment de acest 

gen organizat într-o uni-

versitate din România,  Sa-

lonul Internațional de Carte 

Alma Mater Librorum, Ediția 

a VI-a, s-a înscris în cadrul 

manifestărilor prilejuite de 

„Anul cărții în România”, 

parte integrantă  a proiectului 

România citește. Evenimentul 

a fost susținut de Ministerul 

Educației Naționale, prin 

Proiectul nr. 15/2019 şi, ca în 

fiecare an, a fost organizat în 

Holul central din Corp A al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Motto-ul 

Salonului a fost „Citeşte! 

Numai citind mereu, creierul 

tău va deveni un laborator 

nesfârşit de idei şi imagini .” – 

Mihai Eminescu. Au participat 

la Salon 27 de Edituri şi Case 

editoriale de prestigiu, autori 

din Germania, România, 

Senegal, Serbia şi Ucraina. 

Câteva momente culturale de 

excepţie, precum Spectacolul 

închinat Zilei Europei, or-

ganizat de Şcoala „Mihai 

Halunga” din Hânţeşti, cu 

participarea elevilor de la 

Şcolile din Adâncata, Cala-

findeşti, Şerbăuţi, Zvoriştea, 

Voloca-Hliboca, regiunea 

Cernăuţi, şi a Şcolilor „Miron 

Costin”, „Jean Bart” şi nr. 4, 

din Suceava, momentul 

muzical prezentat de Grupul 

vocal-instrumental „Noiţele” 

de la Şcoala Gimnazială nr. 1 

9-10 mai 2019 
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Bogdăneşti şi vernisajul expo-

ziţiei „Grădina Îngerului”, 

prezentată de Camelia Rusu 

Sadovei au completat seria de 

lansări de carte şi reviste, 

publicaţii, dezbateri, mese ro-

tunde. În cadrul Salonului de 

la USV s-au înmânat di-

plomele de participare tradi-

ţionale, dar şi alte diplome: 

Invitatul de onoare, Cel mai 

prolific autor, Cel mai fidel 

cititor al Bibliotecii USV, 

Cartea Salonului (carte ro-

mânească şi carte străină), Cea 

mai vândută carte a Salonului, 

Cea mai importantă dontaţie. 

Invitatul de Onoare al ediţiei a 

VI-a a Salonului Internaţional 

de Carte Alma Mater Libro-

rum a fost Editura Junimea, 

care a aniversat 50 de ani de 

existenţă.  

 

Sesiunea națională de comu-

nicări științifice studențești 

„Economia europeană. Pre-

zent și perspective – Ziua 

Europei” 

  

Facultatea de Științe Eco-

nomice și Administrație Pu-

blică din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a organizat o sesiune națională 

de comunicări științifice 

studențești, cu tema „Econo-

mia europeană. Prezent și 

perspective”, sub auspiciile 

Zilei Europei. La eveniment 

au participat 40 de studenți și 

doctoranzi, atât din cadrul 

Facultății de Stiinţe Econo-

mice şi Administraţie Publică, 

cât și studenţi din alte centre 

universitare din țară, membre 

ale Asociaţiei Facultăților de 

Economie din România 

(AFER). Manifestarea, aflată 

la a doua ediție, a fost dedicată 

studenților de la programele 

de studiu de licență, master și 

doctorat de la facultățile cu 

profil economic, membre 

AFER. Lucrările participante 

au trebuit să întrunească girul 

cadrelor didactice universitare 

coordonatoare și să fie selec-

tate la nivel de facultate 

participantă. La eveniment au 

participat, ca invitați, 6 stu-

denți de la Universitatea 

Tehnică a Moldovei. Aceștia 

urmează programul de 

masterat în domeniul Admi-

nistrării afacerilor, cu dublă 

diplomă. Invitatul de onoare a 

fost prof. univ. dr. Heike 

Bahre, Fachhochschule des 

Mittelstandes, Berlin, Ger-

mania, care a moderat sec-

țiunea alături de conf. univ. dr 

Angela Albu, director al 

Departamentului de Econo-

mie, Informatică Economică 

și Gestiunea Afacerilor 

(USV). Evenimentul a fost 

susținut printr-un proiect de 

activități extra-curriculare fi-

nanțat de MEN, dar și cu 

sprijinul ACCA – România. 

 

Donație de cărți 

 

Biblioteca Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava a 

primit o importantă donaţie de 

publicaţii din partea Arhivei 

„Eugeniu Coşeriu”, de la 

Universitatea din Tübingen, 

Germania. Este vorba de 

aproximativ 700 de titluri, 

cuprinzând peste 5000 de 

publicaţii periodice şi seriale 

din biblioteca personală a lui 

Eugeniu Coşeriu, dar şi un 

număr impresionant de extrase 

din articolele lingvistului. 

Acestea au fost selectate şi 

împachetate în 89 de cutii, 

care, prin grija Rectorului 

USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, au ajuns la 

Biblioteca Universitară suce-

veană. Iniţiatorul importantei 

donaţii este profesorul Jo-

hannes Kabatek, directorul 

Arhivelor „Eugeniu Coşeriu” 

din Tübingen și Doctor 

Honoris Causa al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava. Cristina Bleorţu, fostă 

studentă a USV, în prezent 

cadru didactic la Universitatea 

din Zürich, s-a ocupat de 

selecţia, împachetarea şi 

expedierea acestei donaţii de o 

inestimabilă valoare spiri-

tuală. Eugeniu Coşeriu (1921-

2002), considerat unul dintre 

cei mai mari lingvişti ai lumii 
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din a doua jumătate a secolului 

al XX-lea, a ţinut mai multe 

prelegeri şi conferinţe la USV 

între anii 1992-2001, când a 

participat şi la mai multe ediţii 

ale Colocviului Internaţional 

de Ştiinţe ale Limbajului de la 

Suceava. Coşeriu a fost 

puternic legat afectiv de 

Şcoala de lingvistică suce-

veană, care păstrează şi 

promovează şi astăzi tradiţiile 

şi principiile integralismului 

lingvistic coşerian. Reamintim 

că marele profesor este Doctor 

Honoris Causa a peste 30 de 

mari universităţi din întreaga 

lume (inclusiv al celei din 

Suceava) şi primul cetăţean de 

onoare al Municipiului Su-

ceava. Această donaţie va 

constitui baza înfiinţării unui 

Centru European de Studii 

Integraliste în cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava. 

   

Primăvara inovaţiei şi a for-

mării continue în domeniul 

didacticii limbii franceze la 

USV 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a găzduit a 

treia ediţie a manifestării 

„Printemps de l’innovation du 

français”, sub genericul „Nou-

velles pratiques de classe et 

enseignement du français”. 

Peste 100 de profesori din 

județele Suceava, Botoșani, 

Neamţ, Vrancea, Craiova şi 

Republica Moldova, alături de 

experţi internaţionali specia-

lizaţi în didactica limbii 

franceze, reprezentanţi ai unor 

instituţii culturale şi ins-

pectorate şcolare, dar şi de 

studenţi ai Facultăţii de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării au 

participat la acest eveniment, 

care și-a propus să abordeze şi 

să disemineze câteva strategii 

inovatoare de predare a limbii 

franceze şi de transmitere a 

valorilor civilizaţiei fran-

cofone. După ceremonia de 

deschidere, participanții la 

manifestare au asistat la o 

conferință susținută de dom-

nul Gérard Alard, director 

adjunct al cabinetului 

ministrului educației din co-

munitatea franceză din Belgia 

și director al programului 

„Ouverture aux Langues et 

aux Cultures” în cadrul 

Ministerului Federației Wa-

llonie – Bruxelles. Conferința 

cu tema „Franceza ca limbă de 

învățare într-un context 

migrator și de luptă împotriva 

excluderii” a oferit pro-

fesorilor și studenților la 

eveniment un punct de plecare 

pentru discuții interesante 

privind importanța învățării 

limbii franceze într-un context 

în care clasele de limbă străină 

sunt din ce în ce mai eterogene 

și reunesc elevi care vin din 

țări și culturi diferite. Pe 

parcursul celor două zile de 

formare, Gérard Alard a 

moderat și o masă rotundă în 

cadrul căreia a expus 

problematica „Învățării limbii 

franceze ca deschidere către 

alte culturi și limbi încă de la 

grădiniță”. Ca în fiecare an, 

stagiul de formare a cuprins 

șase ateliere animate de spe-

cialiști francofoni în domeniul 

didacticii FLE, având ca teme 

practici inovatoare de predare-

învățare. Darko Ristovski, 

Halyna Kutasevych, Sonia 

Berbinski, Ruxandra Boitan, 

Thibault Desmond şi Zouhir 

Hariq au susținut ateliere 

interactive foarte apreciate de 

participanți și au prezentat 

metode noi de abordare a 

limbii franceze prin joc, 

teatru, cântec, documente 
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audio-vizuale, etc. La această 

ediție, manifestarea a bene-

ficiat și de o perspectivă 

africană asupra predării limbii 

franceze prin prezența lui 

Mamadou Dramé, profesor la 

Universitatea Cheikh Anta 

Diop din Dakar, coordonator a 

numeroase programe știin-

țifice și culturale derulate în 

Senegal și alte țări africane, 

precum și prin prezența a doi 

studenți africani, bursieri 

Erasmus+ la Facultatea de 

Litere și Științe ale Co-

municării. Tematica stagiului 

de formare din acest an a fost 

determinată atât de nevoile 

exprimate de profesorii de 

franceză, cât și de derularea 

unui proiect inițiat de Centrul 

de Reușită Universitară în 

parteneriat cu Universitatea 

Liberă Internațională din 

Moldova și Universitatea din 

Craiova și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei - 

Grandir en français /Să 

creștem împreună cu limba 

franceză - care are ca obiectiv 

formarea studenților și 

profesorilor de limbă franceză 

în domeniul francezei pentru 

copii. Este motivul pentru care 

o parte din atelierele propuse 

la a treia ediție a acestei 

manifestări, devenită deja 

tradițională în rândul pro-

fesorilor de limba franceză din 

județul Suceava, au pus în 

discuție diversele metode 

inovatoare care pot fi utilizate 

în predarea francezei la vârste 

foarte mici. Președintei ARPF 

– Sucursala Suceava, prof. dr. 

Daniela-Irina Melisch, ini-

țiatoare (alături de Marc 

Oddou, fondator „MOddou 

FLE”, expert asociat CIEP, 

autor, consultant, formator, 

conceptor-realizator de pro-

iecte numerice) a acestui 

eveniment important pentru 

formarea continuă a pro-

fesorilor de limba franceză, i 

s-au alăturat, în această a treia 

ediție, Mariana Șovea și 

Sanda-Maria Ardeleanu (CRU 

USV), și Constantin Tiron, 

inspector școlar pentru limbi 

moderne din cadrul Ins-

pectoratului Școlar Suceava. 

Partenerii acestei manifestări 

au fost instituții care sprijină 

în mod constant limba 

franceză și valorile Fran-

cofoniei: Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, Centrul de 

Reușită Universitară, Agenția 

Universitară a Francofoniei, 

Delegaţia generală Valonia-

Bruxelles la București, Ins-

pectoratul Școlar Suceava şi 

Centrul de Carte Străină Sitka 

Alaska. Aceşti parteneri au 

făcut posibilă prezenţa 

invitaţilor străini şi a for-

matorilor care au animat 

atelierele ce s-au desfăşurat pe 

durata celor două zile ale 

stagiului de formare continuă. 

La încheierea stagiului, toți 

participanții au primit diplome 

de participare, iar o parte 

dintre ei au plecat cu premii 

oferite de Editura Hachette, 

Centrul de Carte Străină Sitka 

Alaska și revista „Français 

dans le monde”. În paralel cu 

acest eveniment, Centrul de 

Carte Străină Alaska a 

organizat un târg de carte cu 

ultimele apariții din domeniul 

didacticii limbii franceze. Mai 

multe informații despre 

manifestarea „Le Printemps 

de l’innovation du français”, 

precum și fotografii de pe 

durata manifestării pot fi 

găsite pe pagina de Facebook: 

https://www.facebook.com/pi

froumanie/ sau pe site-ul : 

https://sites.google.com/view/

pifroumanie/accueil.   

Concursul „Student pentru 

1 zi” s-a încheiat cu etapa 

dedicată elevilor de clasa a 

XI-a 

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a 

desfășurat cea de-a treia etapă 

a ediției cu numărul doi-

sprezece a concursului „Stu-

dent pentru 1 zi”, dedicată 

elevilor de clasa a XI-a, 

organizați pe echipe, la 

disciplinele Geografie, Filo-

sofie, Managementul energiei 

și energie regenerabilă, 

Electronică și automatizări, 

Ecologie și protecția mediului, 

Ingineria produselor ali-

mentare și Gastronomie. 

Această etapă a încheiat ediția 

2019 a concursului „Student 

pentru 1 zi”, care a reunit, la 

Suceava, peste 360 de elevi, 
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din clasele a XI-a și a XII-a, de 

la colegii și licee din județele 

Suceava, Iași, Neamț, Vaslui 

și Botoșani. Și elevii par-

ticipanți la competiția dedicată 

claselor a XI-a  au simțit ce 

înseamnă a fi „Student pentru 

1 zi”, efectuând un tur complet 

de campus, în care au putut 

vedea Biblioteca USV, 

Observatorul Astronomic, la-

boratoarele de specialitate, 

activitatea de la Radio USV 

sau Centrul de Natație și 

Kinetoterapie, urmat de un 

prânz la Restaurantul USV. 

Totodată, profesorii coordo-

natori au participat la un 

atelier de lucru organizat de 

Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră al USV, 

susținut de domnul dr. ing. 

Ovidiu Gherman. Câștigătorii 

acestei etape au fost: Geo-

grafie, Premiul I: HAȘMEI 

Mihaela- Bianca, ILIESI 

Cosmina Gabriela și LOBA 

Marta, Premiul II: ACA-

SANDRE Alexandra Maria, 

OPREA Diana și SIBECHI 

Elena, Premiul III: LUPU 

Iasmina-Andreea, TURCU 

Diana Maria și VÎNTU 

Bianca; Filosofie, Premiul I: 

HRIȚCU Nicoleta, MA-

COVEI Adina și ȘTEFAN 

Bianca, Premiul II: IOR-

DACHE Mădălina Elena, 

MUHA Nicoleta Victoria și 

ROMAN Roberta Iulia, Pre-

miul III: LAZĂR Diana, 

DASCĂLU Raluca și OBO-

ROCEANU Tania; Ma-

nagementul energiei și ener-

gie regenerabilă, Premiul I: 

Alexandru ABRAMIUC,  Flo-

rin George BACIU și Daniel 

Iulian FLUTUR, Premiul II: 

Larisa LUCA și  Carmen 

BEJENAR, Premiul III: Radu 

CERCEL, Mențiune: Irina 

ALIN și Răzvan Andrei 

MACSIM, Alexandra PAS-

CARIU și Bianca ORE-

LEȚCHI; Electronică și 

Automatizări, Premiul I: MO-

ROȘAN Andrei și ȚE-

HANCIUC Alexandru Florin, 

Premiul II: GRECU Alexan-

dru și IORDACHE Ștefan 

Gabriel; Ecologie și Protecția 

Mediului, Premiul I: BUT-

NARIUC  Doina, IEDENAC 

Bianka Paula  și ZEPCIUC 

Eduard, Premiul II: BRAN-

DIU Mihaela Carmen și 

SCHIFIRNEȚ Andreea Miha-

ela, Premiul III: LUPU 

Andreea Corina și PAL 

Adrian Ionuț, Mențiune: 

GRAMA Cristian, MURARU 

Maria Magdalena și OPO-

CINSCHI Robert; Ingineria 

produselor alimentare, 

Premiul I: AOLĂRIȚEI Ana, 

LUCA Denisa-Ștefania și 

POPESCU Eusebiu, Premiul 

II: FLOREA Mădălina și 

TULBURE Bianca, Premiul 

III: BARBĂLATĂ Samuel și 

PANȚIRU Andreea; Gas-

tronomie, Premiul I: BUJOR 

Sabina și ENACHE Ionuț 

Adrian, Premiul II: CO-

JOCARI Victoria și GOLEA 

Cornelia, Premiul III: CURIC 

Crina, POROCH Andrei și 

RACOLCIUC Adina, Men-

țiune: CLIMEC Ana Maria și 

GROSARIU Ioana. Mențio-

năm că toți elevii au primit 

diplome de participare, iar 

elevii clasați pe podium au 

plecat acasă cu  premii 

constând în obiecte de 

birotică.  

 

In memoriam Profesor Ioan 

Iosep 

 

S-a stins unul dintre cei mai 

respectați profesori ai Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, IOAN IOSEP, 

eminent exponent al școlii 

geografice sucevene, 

cercetător complet și model de 

conștiinciozitate și dăruire 

pentru generații de geografi și 

istorici. Născut la Vama, 

Județul Suceava, în iarna 

anului 1943, Ioan Iosep a 

urmat cursurile Liceului 

„Dragoș Vodă” din Câm-

pulung Moldovenesc și pe 

cele ale Facultății de 

Geografie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, unde a și susținut, în 

1999, teza de doctorat „Studiu 

geografico-economic al Obci-

nelor Bucovinei”, sub îndru-

marea profesorului I. Șandru. 

În 1967, a fost admis prin 

concurs la Institutul de 

Învățământ Superior din 

Suceava, ca asistent uni-

versitar al profesorilor Laurian 

Someșan și Nicolae Popp, 

remarcându-se ca dascăl cu 

har pedagogic, fin observator 

de teren și cercetător 

meticulos în domeniile care l-

au consacrat: Geografie isto-

rică, Geografie umană și 

economică a României, Geo-

demografie, Toponomastică și 

etnogeografie, Geografia agri-

culturii. Activitatea ca mem-

bru al comunității academice 

sucevene a fost una remar-

cabilă, deși întreruptă între 

1986-1990, ca urmare a  

suspendării programului de 

studiu de Istorie și geografie, 

când a fost profesor la liceele 
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de prestigiu din Suceava. A 

revenit în învățământul 

superior în 1990, la Depar-

tamentul de Geografie, ca 

lector universitar și, apoi, 

conferențiar universitar. Chiar 

și după ieșirea la pensie, în 

2008, a susținut și publicat 

lucrări științifice alături de 

colegii de departament, do-

vedind mereu că avea foarte 

multe de spus și transmis, 

fiind deseori căutat de colegii 

geografi pentru opiniile sale 

de mare valoare. Profesorul 

Ioan Iosep a deținut și funcții 

administrative, care i-au adus 

respectul și recunoașterea 

colegilor: șef al Departa-

mentului de Geografie (1996-

1997), șef al Departamentului 

de Învățământ la Distanța 

(2001-2004), prodecan al 

Facultății de Istorie și 

Geografie (2004-2008).  Cer-

cetător de mare profunzime 

științifică, respectat și acceptat 

ca magister, el a îndrumat 

generații de studenți geografi 

cu rigoare și meticulozitate, 

remarcând mereu acuratețea 

informațiilor atent referențiate 

și cartografierea corectă a 

informației geografice. Pro-

fesorul Iosep îndemna tinerii 

cercetători să descopere sursa 

informației, originalitatea 

transmiterii și asumării aces-

teia, și s-a remarcat ca îndru-

mător neobosit al tinerilor 

cercetători, devenind unul 

dintre cei care au colaborat 

direct cu toți membrii 

Departamentului de Geo-

grafie, indiferent de domeniul 

de cercetare. În ultimii ani, a 

reușit să coaguleze activitatea 

unor colective interdisci-

plinare, formate din geografi, 

istorici, arhiviști, și a scos la 

lumină informații cartografice 

inedite despre Bucovina, de la  

sfârșitul secolului al XVIII-

lea, publicate sub forma a trei 

atlase, în colecții de prestigiu. 

A lăsat moștenire lumii 

academice nu doar colecțiile 

sale de cărți personale, dar și 

editarea inedită a unor do-

cumente indispensabile pe 

viitor cercetării spațiului 

bucovinean.  Meritul deosebit 

al Profesorului Ioan Iosep este 

asociat transmiterii informa-

ției științifice prin cel mai  

riguros mod, cel al inter-

pretării hărților vechi, ră-

mânând ca valori autentice 

peste timp, păstrate vii în 

sufletul breslei geografilor. A 

scris peste 80 de studii și 

cercetări, semnând capitole 

importante ale cunoașterii 

geografice a spațiului carpatic 

românesc. Dintre studii și 

cărți, peste 50 de lucrări au 

fost publicate în editurile 

centrale, consemnând opinii 

pertinente asupra treptelor de 

locuire din Obcinele Bu-

covinei, toponomastica buco-

vineană regională,  popularea 

spațiului montan, evoluția 

teritorială a așezărilor ome-

nești, cercetări publicate ca 

studii regionale sau integrate 

unor studii de mare anvergură 

(Geografia României, vol. III, 

monografii regionale: Județul 

Suceava, Vatra Moldoviței, 

Vama, Câmpulung Moldo-

venesc, Gura Humorului, 

Fălticeni), studii de  carto-

grafiere veche. A fost, de 

asemenea, autor de cursuri 

universitare pentru zeci de 

generații de studenți, fiind 

unul dintre cei care au pus 

bazele cartografiei ca dis-

ciplină geografică la uni-

versitatea suceveană, a geo-

grafiei așezărilor omenești, a 

studiilor interdisciplinare de 

toponomastică sau geografie 

economică. Membru al staff-

ului  Societății de Geografie 

din România, filiala Suceava,  

Profesorul Iosep a activat ca 

membru fondator și vicepre-

ședinte al Societății de Istorie 

și Retrologie Agrară, filiala 

Suceava. Profesorul Iosep va 

rămâne, prin opera sa 

științifică, un reper în Alma 

Mater Sucevensis. Dumnezeu 

să îl odihnească în pace! 

 

Zile și Nopți Studențești 

2019 

 

Cea de a IX-a ediţie a 

Festivalului „Zile şi nopţi 

studenţeşti” (ZNSt), un fes-

tival organizat, în primul rând, 

de studenţi pentru studenţi, a 

inclus mai mult de 100 de 

evenimente care s-au desfă-

şurat pe parcursul a 3 

săptămâni: concursuri studen-

ţeşti individuale şi pe echipe, 

evenimente educaţionale 

extra-curriculare, spectacole 

de muzică, teatru şi film, 

jocuri şi activităţi sportive, 

conferinţe şi ateliere de lucru, 

acţiuni civice şi seri sociale. 

Intrarea la aceste evenimente a 

fost liberă, în limita locurilor 

disponibile. Participarea la 

competiții a fost strict adresată 

studenților din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. Festivalul „Zile 
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şi nopţi studenţeşti” este un 

proiect coordonat de Asociaţia 

Studenţilor din Universitatea 

Suceava (ASUS), împreună cu 

Universitatea „Stefan cel Ma-

re” din Suceava şi Casa de 

Cultură a Studenţilor Suceava, 

cu implicarea activă a 

celorlalte organizații studen-

țești din Universitate, un eve-

niment despre voluntariat, 

despre lucrul în echipă, despre 

responsabilitate și despre 

dăruire. ZNSt USV 2019 a 

avut ca scop atragerea și 

implicarea studenţilor în 

activităţi extracurriculare de 

natură educaţională, culturală, 

sportivă, socială şi civică, 

precum şi să dezvolte vo-

luntariatul și să ofere stu-

denților șansa de a se promova 

prin aceste evenimente. 

 

Masă Rotundă „Meseria de 

Traducător” , ediția a II-a 

 

Sala Lectoratului de limba 

franceză din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a găzduit a doua ediţie a mesei 

rotunde intitulate „Meseria de 

Traducător”, organizată pen-

tru studenții din anul I în 

cadrul proiectului ROSE 

MIRAGES FLSC, coordonat 

de doamna conf. univ. dr. 

Simona-Aida Manolache 

(www.litere.usv.ro/rose). 

Acest eveniment se înscrie 

într-o serie de întâlniri 

dedicate meseriilor pe care le 

pot practica absolvenții stu-

diilor de litere şi care au ca 

invitaţi specialişti din 

domeniul presei, al editării şi 

difuzării de carte, al educaţiei 

şi, desigur, al traducerii. La 

masa rotundă moderată de 

conf. univ. dr. Daniela Hăisan 

şi conf. univ. dr. Raluca-

Nicoleta Balaţchi, studenţii de 

la specializările Franceză-

Engleză/ Italiană/ Germană 

prezenţi în sală au beneficiat 

de participarea doamnei prof. 

univ. dr. Elena-Brânduşa 

Steiciuc, traducător literar, şi a 

domnului lector univ. dr. Dan-

Nicolae Popescu, traducător 

de literatură şi ştiinţe uma-

niste. Invitaţii au captivat pu-

blicul prin relatări pline de 

căldură şi entuziasm despre 

diversele etape, provocări, di-

leme şi atuuri ale carierei de 

traducător. Numeroasele tit-

luri traduse de-a lungul tim-

pului de cei doi specialişti, 

pentru edituri de prestigiu pre-

cum Univers, Humanitas, 

Polirom, s-au constituit într-o 

frumoasă expoziţie de carte, 

apreciată ca atare de public.

 

Activități în cadrul 

proiectului DIVON 

 

Disciplina, comportamentul, 

spiritul civic în cazul necesi-

tății acordării primului ajutor, 

modul în care apărăm o per-

soană aflată în pericol sau pe 

noi înșine ne caracterizează ca 

oameni, într-o societate aflată 

în continuă transformare. În 

acest context, studenți din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, reuniți 

în Grupurile de inițiativă stu-

dențească Administrație Pu-

blică și Poliție Locală, au 

organizat un seminar cu tema 

Promovarea culturii spiritului 

de disciplină comporta-

mentală, de autoapărare și 

prim-ajutor în situații de 

urgență, cu dezvoltarea sim-

țului civic. În cadrul eve-

nimentului au avut loc trei 

sesiuni de instruire în cultura 

spiritului de disciplină com-

portamentală, de autoapărare 

și acordare a primului-ajutor, 

susținute de personal compe-

tent în domeniile amintite. 

Seminarul a fost completat de 

activități aplicative, pe tema 

acordării de prim-ajutor și a 

cunoașterii unui set minim de 

tehnici de disciplină compor-

tamentală și de autoapărare, 

pentru asigurarea pregăti-

rii/formării adecvate a parti-

cipanților. Acțiunea cu carac-

ter practic s-a desfășurat, 

miercuri, 22 mai 2019, prilej 

cu care a fost organizată o 

competiție studențească cu 

premii pentru aplicarea cunoș-

tințelor teoretice dobândite la 

seminar. Acțiunile prezentate 

sunt organizate cu prilejul 

implementării proiectului 

DEZVOLTĂM IDEI NOI 

PENTRU VOI ȘI PENTRU 

15 mai 2019 

 

 

15 -22 mai 2019 

 

 

http://www.litere.usv.ro/rose


 

 
Mai 2019 / info USV /  

NOI – DIVON  – în valoare de 

20.000 lei, finanțat de către 

Casa de Cultură a Studenților 

Suceava și cofinanțat de către 

un colectiv de cadre didactice 

ale Facultății de Drept și 

Științe Administrative, pre-

cum și de către Asociația 

LUMEN. Pentru obținerea 

finanțării și pentru imple-

mentarea proiectului, studenții 

au fost și sunt consiliați de 

către un colectiv de uni-

versitari, membri ai Centrului 

de Formare și Cercetare în 

Administrația Publică – 

CEFCAP din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Proiectul a fost 

declarat ca fiind eligibil pentru 

finanțare în Competiția de 

proiecte studențești – Ediția 

2019. Echipa de proiect este 

formată din studenți de la 

programele de studii de licență 

(Administrație Publică, Poliție 

Locală) și de master: Ma-

nagement și Administrație 

Europeană (programe din do-

meniul Științe Administra-

tive): Marinela Pentelescu, 

Andrei Malanciuc, Mihaela-

Brîndușa Șuhan și Ingrid-

Roxana Roos. Fiind o aplicație 

cu caracter deschis, la ela-

borarea proiectului au 

participat și alți studenți de la 

programele de studii Admi-

nistrație Publică și Poliție 

Locală din cadrul Facultății de 

Drept și Științe Administra-

tive. Aceste acțiuni sunt 

organizate cu scopul pregătirii 

studenților pentru viață și 

pentru un viitor profesional de 

succes în contextul în care 

Strategia Națională de Ordine 

și Siguranță Publică vizează: 

creșterea nivelului de pre-

gătire și educare a populației 

în domeniul situațiilor de 

urgență; creșterea participării 

voluntarilor în echipe de 

intervenție ale IGSU; îmbu-

nătățirea activității serviciilor 

voluntare și private pentru 

situații de urgență, prin 

asigurarea formării și evaluării 

personalului, precum și avi-

zarea sectorului de compe-

tență a tehnicii și bazei 

logistice aferente și consoli-

darea voluntariatului în cadrul 

instituției. 

 

Conferință Științifică Inter-

națională în domeniul eticii 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost gazda 

celei de-a patra ediții a 

Conferinței Științifice Inter-

naționale Ethical and Social 

Dimensions in Public Admi-

nistration & Law (Dimensiuni 

etice și sociale în Adminis-

trație publică și Drept), 

organizată de Facultatea de 

Drept si Științe Adminis-

trative(FDSA). Acest eveni-

ment a fost asociat Conferinței 

organizate de LUMEN Re-

search Center in Social and 

Humanistic Sciences & 

LUMEN Conference Center, 

Iași, România, în parteneriat 

cu conferința organizată de 

Universitatea de Stat „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți, 

Ucraina, și tradiționala susți-

nere a  Municipiului şi Consi-

liului Local Suceava. Lucră-

rile Conferinței ucrainene s-au 

desfășurat în ziua de 16 mai, 

în cadrul cărora participanții 

au dezbătut subiecte legate de 

drepturile omului, tematică 

aflată în centrul preocupărilor 

științifice ale colegilor din țara 

vecină. În paralel, invitați de 

anvergura din ambele entități 

au susținut comunicări legate 

de dreptul muncii si drept 

european. În campusul USV, 

lucrările Conferinței Facultății 

de Drept si Știinte Adminis-

trative au început în data de 17 

mai, pe mai multe sesiuni si 

work-shop-uri. Astfel, au 

existat paneluri variate: Drept 

privat, Provocări în fața legis-

lației muncii, Protecția și 

promovarea drepturilor omu-

lui, Drept public și Admi-

nistrație publică. În colaborare 

cu Direcția Generală Anti-

corupție, a avut loc un concurs 

de eseuri –The integrity of the 

national value of the 

Romanian culture, competiție 

ce s-a finalizat cu premii 

oferite de DGA, dar și cu o 

surpriză din partea FDSA, 

care a oferit oportunitatea 

primilor cinci calificați să 

interacționeze cu funcționarii 

instituțiilor europene și 

16-18 mai 2019 
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mondiale din Haga. Facultatea 

de Drept si Știinte Adminis-

trative din Suceava a avut 

onoarea ca în cadrul acestei 

Conferințe să aibă printre 

invitați personalități marcante 

ale lumii academice din 

domeniul dreptului din Româ-

nia, printre care: prof. univ. dr. 

Ovidiu Predescu, consilier al 

Procurorului General al Ro-

mâniei, vicepreședinte al 

Uniunii Juriștilor din Româ-

nia, cercetător ştiinţific de 

onoare al Institutului de 

Cercetări Juridice „Acad. 

Andrei Rădulescu” al Aca-

demiei Române și director al 

publicațiilor „Dreptul”; prof. 

univ. dr. DHC Alexandru 

Ţiclea, de la Universitatea 

Ecologică din București, 

considerat părintele dreptului 

muncii în România; prof. 

univ. dr. Daniel Mihail 

Şandru, de la Universitatea 

Creştină „Dimitrie Cantemir” 

București, coordonator al 

Centrului de Studii European 

din Institutul de Cercetări 

Juridice „Acad. Andrei Rădu-

lescu” – Academia Română; 

conf. univ. dr. Constanța Mă-

tușescu, decan al Facultății de 

Drept și Științe Administra-

tive de la Universitatea „Va-

lahia” din Târgovişte și prof. 

univ. dr. Barry L. Jackson, 

Universitatea Bloomsburg din 

Pennsylvania, SUA. Ma-

nifestarea s-a bucurat de un 

real succes în rândul audienței 

și al participanților, care au 

apreciat atât dezbaterile și 

implicarea studenților, cât și 

atmosfera campusului USV.   

 

EUROINVENT 2019  

 

La ediția a XI-a a European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation EUROINVENT 

2019, Iași, au participat peste 

400 de invenții, cu inventatori 

din peste 30 de țări: Bosnia și 

Herțegovina, Bulgaria, Cam-

bodgia, Canada, China, 

Croația, Germania, Egipt, 

Hong Kong, India, Indonezia, 

Iran, Iraq, Italia, Japonia, 

Kazakhstan, Kârgâzstan, Co-

reea, Liban, Macao, Ma-

cedonia, Malaezia, Mexic, 

Maroc, Moldova, Filipine, 

Polonia, Portugalia, Rusia, 

Arabia Saudită, Singapore, 

Spania, Sudan, Taiwan, Thai-

landa, Turcia, Ukraina, Statele 

Unite ale Americii, Regatul 

Unit, Vietnam, Yemen. În 

acest an, Universitatea „Ștefan 

cel Mare“ din Suceava a 

obținut următoarele rezultate: 

Premiul special al European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation - Euroinvent 2019, 

în semn de recunoaștere 

pentru promovarea creati-

vității; Medalia de aur a 

Universității Tehnice a Mol-

dovei a fost decernată in-

venției cu titlul Interlocking 

system; Medalia de aur pentru 

invenția Thermomechanical 

safety lock (Nițan Ilie, Milici 

Laurențiu-Dan, Poienar Mi-

haela, Pentiuc Gheorghe, 

Sabadaș Anna, Milici Mariana 

Rodica, Bobric Crenguța-

Elena, Irimia Daniela, Rață 

Gabriela, Olariu Elena-Da-

niela); Medalia de aur pentru 

invenția Vibromotor (Nițan 

Ilie, Milici Laurențiu-Dan, 

Poienar Mihaela, Ungureanu 

Constantin, Olariu Elena-

Daniela, Popinciuc Elena, 

Cernușca Dumitru, Pentiuc 

Radu-Dumitru); Medalia de 

aur pentru invenția System 

and method for measuring and 

connecting single-phase elec-

tric energy consumers 

(Cenușă Mihai, Milici Lau-

rențiu-Dan, Romanescu 

Adrian, Țanța Ovidiu, Nițan 

Ilie, Poienar Mihaela, 

Atănăsoae Pavel, Prodan 

Cristina, Afanasov Ciprian, 

Vlad Valentin); Medalia de 

aur pentru invenția Flood 

protection system in buildings 

(Cenuşă Mihai, Milici Lau-

renţiu Dan, Poienar Mihaela, 

Toader Eusebiu Vasile, Ată-

năsoae Pavel, Popa Cezar 

Dumitru, Pianîh Alexei, 

Sabadaș Anna); Medalia de 

argint pentru invenția In-

terlocking system (Nițan Ilie, 

Milici Laurențiu-Dan, Poienar 

Mihaela, Cernușcă Dumitru, 

Pața Sergiu Dan, Pianîh 

Alexei, Pentiuc Radu Du-

mitru, Popa Cezar, Rață 

Mihai, Ungureanu Cons-

tantin); Diploma de excelență 

pentru invenția Clutch based 

thermocouple (Cernușcă Du-

mitru, Milici Laurențiu-Dan, 

Nițan Ilie, Poienar Mihaela, 

Pața Sergiu, Cenușă Mihai, 

Breabăn Bogdan, Popa Cezar-

Dumitru). 

 

Colaborare fructuoasă  

 

O serie de activități cu 

studenții masteranzi și doc-

toranzi ai Facultății de Litere 

și Științe ale Comunicării, 

având ca invitat și moderator 

pe doamna prof. univ. Maria 

Papadima, aflată într-o mi-

siune de predare Erasmus+, s-

a desfășurat în cadrul USV, pe 

parcursul unei săptămâni. 

Doamna prof. univ. Maria 

Papadima este cadru didactic 

la Universitatea Națională și 

Capodistriană din Atena, cu 

care Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a semnat 

18-19 mai 2019 
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acum cinci ani o convenție de 

colaborare, care se dovedește  

deosebit de fructuoasă. Printre 

rezultatele acestei colaborări, 

putem aminti finalizarea unui 

prim doctorat în cotutelă, sub 

conducerea profesorilor Maria 

Papadima (UNCA) și Mugu-

raș Constantinescu (USV), pe 

teme de traductologie, susținut 

în septembrie 2017, cu cel mai 

înalt calificativ, excelent, 

obținut de dr. Ana Ivanov. 

Alte trei doctorate în cotutelă 

se află în desfășurare sub 

conducerea celor doi profe-

sori, pe teme legate de 

traducere, retraducere, adap-

tare, în care istoria și critica 

traducerilor se îmbină armo-

nios. Doctorandele care pre-

gătesc un doctorat sub dublă 

conducere au beneficiat sau 

beneficiază de stagii Eras-

mus+ și/sau mobilități de 

cercetare la Universitatea din 

Atena, unde au fost primite cu 

căldură și s-au simțit ca acasă, 

reușind să colaboreze cu 

doctoranzi greci și chiar să 

publice articole în colaborare, 

redactate în limba franceză. 

Tot pe planul cercetării, în 

2019, semnalăm că cele două 

numere ale revistei Atelier de 

traduction, revistă cotată 

ERIH+, consacrate strategiilor 

variate de traducere a numelui, 

sunt elaborate în colaborare cu 

cercetători din Atena. Reve-

nind la interesantele activități 

din această săptămână, putem 

menționa cursul interactiv 

despre critica traducerilor 

susținut de prof. Maria Papa-

dima pentru masteranzii din 

anul I de la masteratul „Teoria 

și practica traducerii” și 

„Seminarul doctoral inter-

național”, de marți, 21 mai, 

moderat de prof. Maria 

Papadima și prof. Muguraș 

Constantinescu, pe tema 

„Secvențe din istoria tradu-

cerilor”, seminar deschis de 

alocuțiunea prof. Rodica 

Nagy, director al Consiliului 

Studiilor Universitare de 

Doctorat (CSUD) din USV, la 

care au participat doctoranzi 

din Școala doctorală de științe 

socio-umane USV, dar și doc-

toranzi din Senegal și Coasta 

de Fildeș, care au obținut 

bursa „Eugen Ionescu” sau se 

află într-un stagiu Erasmus+. 

Tema istoriei traducerilor se 

bucură de mare interes la 

USV, după cum a arătat și 

colocviul din octombrie 2018, 

organizat cu prilejul Marii 

Uniri, pe tema „100 de ani de 

traduceri”, și proiectul de 

mare anvergură „O istorie a 

traducerilor în limba română”, 

inițiat în USV, care atrage 

cercetători din țară, dar și din 

străinătate. Și nu e de mirare, 

în spiritul frumoasei și fruc-

tuoasei colaborări deja evo-

cate, că prof. Maria Papadima 

a propus pentru acest proiect o 

contribuție despre Editura 

Omonia, care asigură tradu-

cerea a mari autori greci în 

limba română. 

 

Concurs internațional stu-

dențesc HARD & SOFT, 

Ediția a XXVI-a 

 

Studenţi din ţară şi din 

străinătate s-au confruntat cu 

provocări tehnice de actuali-

tate şi sarcini spectaculoase în 

cadrul ediţiei din acest an a 

Concursul Internaţional Stu-

denţesc de Calculatoare. După 

o săptămână maraton în care 

au construit de la zero proiecte 

conform temei propuse de 

organizatori, echipajele şi-au 

prezentat rezultatul muncii lor 

în faţa juraţilor, a profesorilor, 

colegilor şi a pasionaţilor de 

ştiinţă, electronică, automatică 

şi programare. Echipele for-

mate din câte 4 studenţi au 

încercat să rezolve sarcini cu 

un grad ridicat de com-

plexitate, ce le-au testat com-

petenţele tehnice hardware, 

software şi de relaţionare. 

Potrivit prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur, inițiatorul 

concursului, „juriul a fost cel 

care a stabilit tema proiectului. 

Acesta a fost condus pentru a 

17-a oară de profesorul Ti-

mothy Hall, de la Univer-

sitatea din Limerick, Irlanda. 

Juriul stabileşte tema concur-

sului inspirându-se din ulti-

mele provocări lansate de 

tehnologiile de avangardă din 

domeniul nostru. Tema din 

acest an face referire la 

<internetul lucrurilor>, inter-

net of things, respectiv echi-

pamentul realizat, robotul, 

trebuie să fie capabil să 

interacţioneze, să suprave-

gheze şi să intervină în lucrul 

cu persoanele cu dizabilităţi, 

copii, adulţi sau bătrâni. (..) 

Evident, temele pe care le-a 

propus şi le va propune juriul 

vor fi din cele impuse de 

evoluţia pe care o are teh-

nologia pe plan mondial”. La 

ediţia 2019 a concursului s-au 

înscris 15 echipaje din Cluj-

20-24 mai 2019 

 

 



 

 
Mai 2019 / info USV /  

Napoca, Iaşi, Oradea, Bu-

cureşti, Timişoara, Suceava, 

Cernăuţi şi Viniţa - Ucraina, 

Chişinău – Republica Mol-

dova, Novi Sad – Republica 

Serbia şi Ilmenau – Germania. 

Studenţii au dezvoltat sisteme 

care vin în sprijinul copiilor cu 

dizabilităţi fizice sau emo-

ţionale, a bătrânilor sau a celor 

care au nevoie de ajutor pentru 

a duce o viaţă normală. Aceş-

tia au mărturisit că tema din 

acest an a fost una foarte 

permisivă, a lăsat mai multă 

libertate participanţilor şi i-a 

pus faţă în faţă cu provocări 

complexe şi de actualitate. 

Echipa de la Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca a 

dezvoltat proiectul Connected 

grandma, un sistem prin care 

se pot supraveghea de la 

distanţă persoanele în vârstă. 

„Suntem destul de obosiţi, am 

avut o noapte lungă, cu doar 

trei ore de somn, dar într-un 

final am reuşit şi acesta este 

prototipul nostru, 100% func-

ţional. Noi am creat un sistem 

pentru persoanele care au 

nevoie de ajutor special, 

respectiv persoanele în vârstă. 

Avem un smartwatch care 

monitorizează semnele vitale 

ale persoanei în vârstă, pulsul, 

paşii, somnul, temperatura 

corpului, umiditatea etc. 

Avem şi un roboţel pe care îl 

putem seta în modul autonom, 

el se va plimba prin casă şi 

poate detecta eventuale 

pericole – scurgeri de gaz, 

flacără deschisă - situaţii în 

care trimite o alertă către 

utilizator. Acesta poate accesa 

robotul pentru a vedea în timp 

real ce se întâmplă şi ce face 

persoana de care are grijă”, a 

relatat Beniamin, student la 

Cluj-Napoca. Și echipa din 

Oradea a mărturisit că a avut 

parte de o săptămână maraton, 

pentru ediţia din acest an a 

competiţiei realizând un robot 

care să-i ajute pe părinţi să-şi 

supravegheze copiii cu 

uşurinţă, de la distanţă: „Noi 

am făcut un robot care să vină 

în sprijinul părinţilor, care 

urmăreşte copilul, analizează 

mişcările lui şi transmite 

părintelui date şi imagini 

video despre acesta. Am 

primit luni tema şi până vineri, 

la ora 3 dimineaţă, am tot 

lucrat, am modificat, am făcut 

teste. A fost o săptămână 

foarte productivă”, au spus 

studenţii. Roboţelul Wipo este 

rezultatul a cinci zile de 

muncă a echipajului Suceava 

2. „Am primit un kit de robot, 
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iar noi am ales să ne axăm pe 

copiii cu dezechilibre psihice 

care nu pot comunica cu 

uşurinţă, nu se pot deschide în 

faţa anumitor persoane. 

Copilul se joacă cu roboţelul 

realizat de noi şi prin 

intermediul robotului poate să 

vorbească cu medicul său, de 

exemplu. Medicul comunică 

cu cel mic prin intermediul 

robotului, iar copilul s-ar 

putea deschide mai mult în 

faţa roboţelului decât a 

medicului”, au explicat tinerii 

de la USV. Competiţia 

„Hard&Soft” a debutat în anul 

1994 şi este organizată de 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava. 

Universitatea Tehnică din 

Ilmenau s-a clasat în fruntea 

clasamentului cu 89 de puncte, 

pe locul doi situându-se 

universitățile tehnice din Cluj-

Napoca și Novi Sad. Unul 

dintre membrii echipajului de 

la universitatea din Ilmenau a 

explicat că a realizat un 

proiect care promovează ideea 

de a învăța prin joc, dedicată 

copiilor cu dizabilități de 

învățare și concentrare. „Am 

realizat un robot companion 

care ajută copiii în exersarea 

abilităților de lectură, de citit, 

matematică, înțelegere. E 

adresat copiilor cu tulburări de 

învățare, ca de exemplu dis-

lexia sau discalculia. Aceștia 

sunt motivați să-și exerseze 

lectura, matematica. Robotul 

are forma unui dinozaur 

simpatic, e distractiv, își poate 

mișca coada și capul, are 

lumini, simulează emoții de 

bucurie, fericire, tristețe sau 

furie, are practic un mic 

computer în interior care 

primește informații de la o 

tabletă cu care e conectată prin 

wifi”, a menționat tânărul. 

Echipa 1 Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava  a 

ocupat locul III, alături de 

Politehnica din Timișoara, iar 

Universitatea Tehnică din 

Chișinău a câștigat locul IV. 

De-a lungul timpului, echipe 

din principalele centre uni-

versitare din România, alături 

de reprezentanţi ai mai multor 

universităţi partenere din 

Europa, până astăzi peste 

1.100 de studenţi, au participat 

la „Hard&Soft”, la Suceava.
 

  

 

 „La taifas cu cariera” 

 

În preocuparea pe care 

studenții o au cu privire la 

viitorul lor, inevitabil trebuie 

să ia în calcul și modul de 

dezvoltare a carierei. În acest 

context, Grupurile de iniția-

tivă studențească Adminis-

trație Publică și Poliția Locală, 

coordonate de Centrul de 

Formare și Cercetare în 

Administrație Publică – CEF-

CAP, din cadrul Facultății de 

Drept și Științe Adminis-

trative, s-au reunit la sediul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în Sala 

Senatului, la evenimentul cu 

tema „La taifas cu cariera”. 

Tematica programului a vizat 

provocările de pe piața muncii 

în mileniul 3 în lumea 

globalizării, planificarea și 

dezvoltarea carierei în funcția 

publică, dezvoltarea carierei 

studenților în funcția publică 

europeană. Invitații evenimen-

tului au fost Oana Elena 

Pintilei, Secretar de Stat,  

Secretariatul General al Gu-

vernului, Vasile-Felix Cozma, 

Președintele Agenției Națio-

nale a Funcționarilor Publici, 

Sabina Schnell, Expert Senior 

21 mai 2019 
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în Sectorul Public, Banca 

Mondială, Prof. univ. dr. 

Mihai Dimian, Prorector al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, Prof. univ. dr. 

Ștefan Purici – Prorector al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, conf. univ. 

dr. Camelia Ignătescu, Decan 

al Facultății de Drept și Științe 

Administrative, conf. univ. dr. 

Alunica Morariu, Coordonator 

al Centrului de Formare și 

Cercetare în Administrația 

Publică – CEFCAP și Pro-

decan al Facultății de Drept și 

Științe Administrative. Eveni-

mentul a fost organizat cu 

prilejul implementării proiec-

tului cu titlul „DEZVOLTĂM 

IDEI NOI PENTRU VOI ȘI 

PENTRU NOI – DIVON”, în 

valoare de 20.000 de lei, 

finanțat de către Casa de Cul-

tură a Studenților din Muni-

cipiul Suceava și cofinanțat de 

către un colectiv de cadre 

didactice ale Facultății de 

Drept și Științe Adminis-

trative, precum și de către 

Asociația LUMEN. Studenții 

au fost și sunt consiliați la 

nivelul proiectului de către un 

colectiv de cadre didactice, 

membri ai CEFCAP din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava.    

 

Activitate practică în cadrul 

proiectului Divon 

 

Un grup de studenți cu un 

dezvoltat simț civic, de la 

programele de studii de licență 

Administrație Publică și 

Poliție Locală, precum și de la 

masterat, Management și 

Administrație Europeană din 

cadrul Facultății de Drept și 

Științe Administrative, sub 

coordonarea unui colectiv de 

cadre didactice de la Centrul 

de Formare și Cercetare în 

Administrația Publică - 

CEFCAP, au organizat în 

campusul USV o acțiune cu 

caracter practic privind 

tehnicile de autoapărare și de 

acordare de prim-ajutor în 

situații de urgență. În cadrul 

evenimentului au avut loc 

demonstrații realizate de 

personal specializat în 

domeniile amintite, precum și 

o competiție de punere în 

practică a cunoștințelor do-

bândite de către studenți cu 

prilejul participării la se-

minarul cu aceeași tematică, 

desfășurat la data de 15 mai 

2019, în cadrul proiectului 

studențesc DIVON. Au fost 

acordate premii pentru cei mai 

merituoși studenți. Activitatea 

demonstrativă a fost realizată 

împreună cu ISU – Inspec-

toratul pentru Situații de 

Urgență „Bucovina” al jude-

țului Suceava și SAS – 

Serviciul pentru Acțiuni 

Speciale din cadrul Ins-

pectoratului Județean de 

Poliție Suceava. Activitatea a 

fost organizată în vederea 

pregătirii studenților pentru 

viață și pentru un viitor 

profesional de succes, apre-

ciind că simțul civic aduce un 

plus  de valoare fiecărui 

cetățean.   

22 mai 2019 
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Echipa de studenți USV, în 

finala națională a concursu-

lui Company of the Year 

2019 Junior Achivement 

Romania 

 

Din cele 300 de echipe 

înscrise în competiție 

(secțiunile elevi și studenți) în 

finala națională a celei mai 

importante competiții de 

antreprenoriat pentru studenți, 

Company of the year 2019, 

organizată de Junior Achieve-

ment România, în urma 

parcurgerii mai multor etape, 

echipa Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, 

intitulată Cookie Squad,  a 

devenit una dintre cele 10 

echipe finaliste la secțiunea 

studenți. Proiectul propus de 

Cookie Squad constă în 

realizarea unei aplicații gas-

tronomice universale, înglo-

bată într-o rețea de socializare, 

o combinație unică între  Food 

Panda, Instagram și Tinder. 

Structura aplicației este sim-

plă, bazată în principal pe 

două ramuri: una destinată 

interacțiunii utilizator-utili-

zator și alta bazată pe 

interacțiunea dintre utilizator-

restaurant. Aplicația va aduce 

o contribuție pozitivă în 

societatea actuală, deoarece 

rețeaua se va axa strict pe 

partea gastronomică, îndepăr-

tându-se de rețelele de so-

cializare clasice, care cuprind 

o gamă variată de servicii, ce 

nu întotdeauna pot fi îmbinate 

cu succes. Aplicația propusă 

are ca scop deschiderea unor 

noi posibilități pe o piață 

supra-alimentată de oferte de 

mâncăruri, alături de accesi-

bilitate și confort. Printre 

opțiunile disponibile mențio-

năm filtrarea și utilizarea 

intuitivă a ofertelor restau-

rantelor și socializarea între 

persoane, socializare bazată 

pe talentele gastronomice ale 

fiecăruia. Echipa USV a fost 

alcătuită din Găleată Alexan-

dru, Danci Florin-Mihai, 

Rîndașu Claudiu-Mihai și 

Ciurariu Alexandru-Gabriel, 

studenți ai Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Cal-

culatoarelor, coordonați de 

conf. univ. dr. ec. Ovidiu-

Aurel Ghiuță. „Suntem la cea 

de-a doua participare la 

această competiție și la a doua 

finală. Personal, am participat 

cu 11 echipe formate din 

studenți de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară și Facul-

tatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, echipe 

care au fost selectate în 

Incubatorul JA Bizz Factory, 

ce a precedat finala; de ase-

menea, în această competiție 

au participat și alte echipe 

coordonate de colegi de la 

Laboratorul de incubare a 

afacerilor din cadrul uni-

versității. Competiția gestio-

nată de Junior Achievement 

este benefică studenților pen-

tru că le confirmă, chiar 

înainte de angajare, faptul că 

cerințele de la disciplinele de 

Marketing și Antreprenoriat se 

aplică în practică în mod 

similar și subliniază impor-

tanță studierii acestor disci-

pline în domeniile ingi-

nerești.”, a precizat conf. univ. 

dr. ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță. 

 

Conferința națională 

CREDING, Ediția a VIII-a 

 

Această ediție a Conferinței 

naționale CREDING 2019, 

organizată la USV de Coaliția 

Română pentru Educație în 

Inginerie, a avut ca temă 

Educația și formarea ingi-

nerilor în contextul evoluției 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor. Lucrările con-

ferinței s-au desfășurat în două 

sesiuni. În Sesiunea I, au fost 

susținute lucrările: Educația 

Inginerilor pentru viitoarele 

activități în Întreprinderea 

digitalizată și industria 

inteligentă (4.0) - Prof. univ. 

dr. ing. Gheorghe Gheorghe; 

Pregătirea inginerilor în 

contextul evoluției tehnologiei 

informației și comunicațiilor - 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Dumi-

trache, Prof. univ. dr. ing. 

Simona Caramihai; Proiectele 

de cercetare, dezvoltare si 

inovare în domeniul ingi-

neriei. Abordare, finantare si 

perspective - Secretar de Stat 

MCI – Prof.univ.dr.ing Lucian 

Georgescu; Repere istorice și 

statistice ale formării și 

dezvoltării școlii inginerești în 

România - Prof. univ. dr. ing. 

Iordan Petrescu, Conf. univ. 

dr. Emilia Gogu; Inginerii și 

industria - o istorie trăită - Ioan 

Avram. Sesiunea a II-a, 

desfășurată în cea de a doua zi 

a conferinței, a inclus urmă-

toarele lucrări: Unele efecte 

ale implementării Procesului 

BOLOGNA asupra sistemului 

de învățământ superior ingi-

neresc - Prof. univ. dr. ing. 

Ioan Vida-Simiti; 

23-25 mai 2019 

 

 

22-23 mai 2019 
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Reorganizarea sistemului de 

învățământ ingineresc în 

contextul ICT - Prof. univ. dr. 

ing. Ioan Dumitrache, Prof. 

univ. dr. ing. Radu Munteanu, 

Prof. univ. dr. ing. Radu 

Damian; Reorganizarea stu-

diilor doctorale (criterii 

CNATDCU) - Prof. univ. dr. 

ing Romeo Resiga, Prof. univ. 

dr. ing. Neculai Seghedin; 

Brevetul european. Provocări 

și oportunități - Monica Soare 

– Șef serviciu brevete-

europene OSIM, Adriana 

Aldescu – Șef serviciu admi-

nistrare brevete OSIM; Elevii 

de școală și Politehnica - Prof. 

univ. dr. ing Alexandru 

Mironov.  

 

Concurs de creativitate 

tehnică „Fun Mechanics” la 

Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și 

Management 

 

„Imaginaţia este mai im-

portantă decât cunoaşterea. 

În timp ce cunoştinţele sunt 

limitate, imaginaţia îmbră-

ţişează întreaga lume, 

stimulează progresul, dând 

naştere evoluţiei. Este, în 

sensul pur, un factor real în 

cercetarea ştiinţifică.” Albert 

Einstein. Facultatea de Ingi-

nerie Mecanică, Mecatronică 

şi Management din cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat 

cea de-a cincea ediţie a 

Concursului de Creativitate 

Tehnică „Fun Mechanics”, 

sub îndrumarea unui colectiv 

coordonat de şef lucrări dr. 

ing. Luminiţa Irimescu. Spe-

cificul acestui concurs constă 

în asamblarea contra cro-

nometru a unei construcții 

mecanice de tip lego și parti-

ciparea unor echipe mixte, 

formate din studenţi din anul I 

şi din elevi de liceu. Au 

participat elevi de la Colegiul 

Tehnic de Industrie Ali-

mentară Suceava, Colegiul 

National „Petru Rareș” din 

Suceava şi de la Colegiul 

„Vasile Lovinescu” din Fălti-

ceni. Studenții care au fost 

înscriși în competiţie au apar-

ţinut celor trei specializări ale 

facultății: Inginerie Mecanică, 

Mecatronică şi Tehnologia 

construcţiilor de maşini. Ti-

nerii pasionați de mecanică și-

au validat îndemânarea, am-

biția și creativitatea tehnică, 

realizând, în decurs de 6 ore, o 

structură complexă formată 

din 2600 de elemente tipizate, 

cu funcții de deplasare cu 

tracțiune motorizată, comandă 

a direcției pe 10 roți, pe 5 osii 

și a unui motor cu pistoane în 

mișcare. Locul I a fost ocupat 

de echipa de la specializarea 

Mecatronică, formată din 

studenții Iulian Apostol, Co-

stel Cioban, Cristian Cîm-

panu, Marian Luca, Robert 

24 mai 2019 
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Policiuc și din elevii Ionuț 

Iacob și Vasile Hoștinaru. 

Locul II a fost ocupat de 

echipa de la specializarea 

Inginerie Mecanică, formată 

din studenții Cosmin Avram, 

Andrei Amaximoae, Ioan 

Buliga, Ruben Cîrlan și din 

elevii Marius Bolohan, 

Eduard Buliga și Marius 

Socaliuc. Locul III a revenit 

echipei de la specializarea 

Tehnologia constructiilor de 

mașini, formată din studenții 

Denis Apetrei, Radu Condrea, 

Eduard Filip, Andrei Un-

gurean și elevii Liviu Conicov 

și Croitor Silviu. „Fun 

Mechanics” are drept scop 

prezentarea în mod practic a 

aplicaţiilor din ingineria me-

canică, contribuind astfel la 

dezvoltarea imaginației, spiri-

tului de echipă şi talentului 

tehnic al tinerilor.   

 

USV, reprezentată la cel 

mai prestigios eveniment in-

ternațional din domeniul 

învăţământului superior 

 

Un număr de 24 de universităţi 

româneşti, printre care și 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, și-au 

prezzentat oferta educaţională 

la Washington (SUA), în 

cadrul conferinţei şi expoziţiei 

anuale NAFSA, cel mai 

prestigios eveniment inter-

naţional din domeniul învă-

ţământului superior. Depla-

sarea delegațiilor din România 

la această conferință, care a 

reunit 3.500 de universităţi din 

peste 100 de ţări și la care au 

participat peste 10.000 de 

persoane, a fost organizată de 

Consiliul Naţional al Rec-

torilor. Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a fost 

reprezentată de prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, Rectorul 

USV, și de prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, Prorector cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană, participarea dele-

gației sucevene fiind finanțată 

din Fondul de Dezvoltare 

Instituţională destinat univer-

sităţilor de stat – FDI 2019, 

proiect nr. 0642. Alături de 

rectorii universităţilor româ-

neşti şi de cei peste 70 de 

reprezentanţi ai mediului 

academic românesc, la eve-

niment a participat Secretarul 

de Stat pentru învăţământ 

superior, prof. Gigel Paras-

chiv, precum şi reprezentanţi 

ai UEFISCDI şi ai Agenţiei 

Naţionale Erasmus. Pavilionul 

Study in Romania, organizat 

sub egida Consiliului Naţional 

al Rectorilor din România, cu 

sprijinul Ministerului Edu-

caţiei Naţionale, al UEFISCDI 

şi al Agenţiei Naţionale 

ERASMUS (ANPCDEFP), 

este o iniţiativă destinată inter-

naţionalizării învăţământului 

superior românesc promovată 

prin portalul studyinroma-

nia.gov.ro. Demersul își pro-

pune să arate că în România 

există universităţi competitive 

la nivel global, atât în 

domeniul educaţiei, cât şi în 

cel al cercetării ştiinţifice,  

precum și să atragă atenția 

asupra faptului că țara noastră 

oferă un mediu de studiu de 

calitate, adecvat şi sigur, 

precum şi facilităţi de nivel 

european în campusurile 

universitare, la costuri mai 

competitive în raport cu alte 

ţări europene. Din programul 

reprezentanţilor învăţămân-

tului superior românesc aflați 

la conferinţa şi expoziţia 

anuală NAFSA au făcut parte 

o serie de întâlniri, la nivel 

înalt, în vederea stabilirii de 

noi parteneriate pentru pro-

iecte educaţionale şi de cer-

cetare ştiinţifică, precum şi 

pentru creşterea vizibilităţii şi 

atractivităţii României ca 

destinaţie de studii uni-

versitare.  

26-31 mai 2019 
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Collegium Carpathicum - 

prelegeri  

 

În cadrul proiectului Colle-

gium Carpathicum, la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a conferențiat 

prof. dr. Kazimierz Jurczak, 

șeful Departamentului de 

Studii Românești al Uni-

versității Jagiellonă din Cra-

covia și lector în cadrul 

Centrului de Studii Est-Euro-

pene al Universității din 

Varșovia, care a susținut pre-

legerile intitulate Tranziția în 

cultură. Tendințe și orientări 

în cultura poloneză de după 

1989 și Conceptul „omului 

providențial” în istoria cen-

tral-europeană a secolului 

XX. Józef Pilsudski și 

Alexandru Averescu – între 

mit și realitate. De-a lungul 

carierei sale profesionale, 

prof. dr. Kazimierz Jurczak a 

stabilit puternice legături cu 

spațiul românesc (doctor în 

filologie la Universitatea „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

cu teza: „Ipostaze ale dis-

cursului narativ in romanul 

românesc din anii șaptezeci și 

optzeci”, lector de limba po-

lonă la Universitatea din 

București, consilier la 

Ambasada Republicii Polone, 

Consul al Republicii Polone la 

București), fapt pentru care, în 

anul 2006, a primit, din partea 

Președintelui României, Or-

dinul Meritul Cultural în grad 

de Ofiţer.  

 

Aplicație practică a Lec-

toratului de limbă română al 

USV de la Cernăuți 

 

14 cursanți, cadre didactice și 

studenți, ai Lectoratului de 

limbă română al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) de la Universitatea 

Națională „Yurii Fedkovych” 

din Cernăuți (UNYF) au luat 

parte, alături de lectorul de 

română, Gina Puică, la o 

aplicație practică în România. 

Intitulată „România: oameni, 

natură, istorie”, aceasta a fost 

creată special pentru cursanții 

Lectoratului de limbă română 

de la Cernăuți în februarie 

2016 și ajunsă la a șasea ediție, 

a fost organizată și de această 

dată cu sprijinul logistic al 

USV și cel financiar al 

Ministerului Educației Na-

ționale. Participanții au avut 

ocazia să străbată mai multe 

regiuni românești, cu opriri la 

Borșa, Dej, Oradea, Turda, 

Sighișoara, Lacu Roșu și 

Cheile Bicazului. Gândită 

pentru a le oferi celor mai 

activi cursanți cernăuțeni 

posibilitatea unei imersiuni 

lingvistice și culturale cât mai 

reușite în România, dar și 

pentru a răspunde interesului 

științific punctual al par-

ticipanților (în majoritate 

cadre didactice de la UNYF) și 

pentru a întări solidaritatea de 

grup a cursanților, persoane cu 

specializări foarte diverse, 

„România: oameni, natură, 

istorie” este unul dintre cele 

mai importante și apreciate 

proiecte ale Lectoratului de 

română de la Cernăuți. 

Reamintim că Lectoratul de 

română de la UNYF a fost 

creat în noiembrie 2014, în 

baza acordului de colaborare 

dintre universitatea suceveană 

și cea cernăuțeană. În anul 

universitar 2018-2019, s-a 

înregistrat cel mai mare număr 

de cursanți înscriși la cursurile 

Lectoratului (peste 120 de 

persoane).  

27-28 mai 2019 

 

 

27-30 mai 2019 
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Dezbateri academice în 

domeniul comunicării și re-

lațiilor publice din sistemul 

public administrativ, secto-

rul antreprenorial și mass-

media 

 

După primele două întâlniri 

organizate la USV de Fa-

cultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, la care au fost 

invitați Mirela-Elena Adom-

nicăi, prefectul județului 

Suceava, și comisarul șef de 

poliție Ionuț Epureanu, pur-

tătorul de cuvânt al Ins-

pectoratului de Poliție Jude-

țean Suceava, directorul Biro-

ului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Suceava, Ce-

zar Grozavu, a continuat seria 

dezbaterilor academice în do-

meniul comunicării și rela-

țiilor publice din sistemul 

public administrativ, sectorul 

antreprenorial și mass-media. 

Tema dezbaterii a fost: „Dez-

voltarea comunicării inter-

culturale prin absorbția fon-

durilor europene”. Directorul 

Biroului Regional de Coo-

perare Transfrontalieră Sucea-

va, Cezar Grozavu, a vorbit 

despre Programul Operațional 

Comun România-Ucraina și a 

precizat că obiectivul general 

al acestui program este de a 

spori dezvoltarea economică 

și de a îmbunătăți calitatea 

vieții oamenilor din aria pro-

gramului prin acțiuni comune 

în educație, dezvoltare eco-

nomică, cultură, infrastructură 

și sănătate și nu în ultimul rând 

siguranța și securitatea cetă-

țenilor din zonele de graniță. 

Aceşti bani din partea Uniunii 

Europene se alocă pentru pro-

tecţia mediului, situaţii de 

urgenţă, învăţământ, pentru ca 

graniţele Uniunii Europene 

„să dezvolte un zid sau o 

apropiere”, ţinând cont că şi 

Ucraina şi Republica Moldova 

pot deveni potenţiali membri 

ai UE. Potrivit lui Cezar Gro-

zavu, comunicarea în acest 

domeniu are multe provocări 

atât din punct de vedere 

istoric, cultural, dar și 

lingvistic.  

 

Premiul II la Ecotrophelia, 

faza naţională 

 

Echipa Stejarii din Ţara de 

Sus a USV, formată din 

Ovidiu Apetrei, Mircea Şeş-

tac, Marina Axentiii, Anas-

tasia Curcudel şi Victoria 

Begliţa, coordonată de conf. 

univ. dr. ing. Adriana Dabija, 

a câştigat locul II la faza na-

ţională a competiţiei Ecotro-

phelia. Studenţii au prezentat 

produsul MoJeCo, bere neagră 

fără gluten. Este vorba despre 

o bere brună, pentru care 

studenţii au folosit ingrediente 

precum făina de ghindă şi 

făina de topinambur. Produsul 

este cu atât mai interesant cu 

cât în România nu se fabrică 

bere pentru cei care suferă de 

intoleranţă la gluten. „Berea 

are un gust fructat, dulce-

amărui, cu nuanţe de nuci 

verzi şi are o prospeţime 

inconfundabilă”, ne-a declarat 

Ovidiu Apetrei, unul dintre 

studenţii care au dezvoltat 

produsul. La concursul orga-

nizat de Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați au 

participat 11 echipe din centre 

universitare precum Bucu-

reşti, Timişoara, Oradea, Su-

ceava, Sibiu şi Galaţi.  

 

 

Legislație 

 

Hotărârea nr. 260/2019 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/ universitar 2019-2020, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 03 mai 2019. 

 

Ordinul nr. 607/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 

513/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 07 mai 2019. 

 

29 mai 2019 

 

 

31 mai 2019 
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Metodologia privind organizarea taberelor studențești, din 02.04.2019, consolidarea din data de 

14 mai 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 272bis din 10 aprilie 2019. 

 

Ordinul nr. 3770/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de 

serviciu, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, 

precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia 

și termenele de clasificare aferente acestora, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 

07 mai 2019. 

 

Legea nr. 103/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 13 mai 2019. 

 

Ordinul nr. 3889/2019 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate 

secret de stat și secret de serviciu în cadrul Ministerului Educației Naționale, în domeniul său de 

activitate, precum și de către instituțiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea 

acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 10 mai 2019. 

 

Normele privind protecția informațiilor clasificate în cadrul Ministerul Educației Naționale, din 

11.04.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364bis din 10 mai 2019. 

 

Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru 

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

din subordinea/coordonarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 16 mai 

2019. 

 

Ordinul nr. 4004/2019 privind metodologia de calcul și plată a sumelor reprezentând daune-

interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul 

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

subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 

17 mai 2019. 

 

Legea nr. 104/2019 pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 

1/2011, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 20 mai 2019. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 55/10 mai 2019 privind aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare a 

postului de cercetător științific, pe perioadă nedeterminată, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 456 din 03.05.2019. 

 

Hotărârea nr. 56/30 mai 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 57/30 mai 2019 cu privire la aprobarea alocării sumei de 10.000 lei pentru 

sprijinirea organizării Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică. 

 

Hotărârea nr. 58/30 mai 2019 privind aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2018-

2019. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gmzdonjuge4a/metodologia-privind-organizarea-taberelor-studentesti-din-02042019?d=10.04.2019
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Hotărârea nr. 59/30 mai 2019 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice privind 

organizarea şi desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2018-

2019, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr. 60/30 mai 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii calificării aferente 

programului de studii universitare de licență Tehnică dentară în Registrul Național al Calificărilor 

din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.). 

 

Hotărârea nr. 61/30 mai 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R40). 

 

Hotărârea nr. 62/30 mai 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea autorizării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Media digitală din cadrul Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 63/30 mai 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea acreditării de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de masterat 

Globalizare și diplomație economică din cadrul Facultăţii de Științe Economice și Administrație 

Publică. 

 

Hotărârea nr. 64/30 mai cu privire la participarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava ca 

membru fondator al Asociației Bucovina Innovation Alliance. 

 

Hotărârea nr. 65/30 mai 2019 privind aprobarea desfăşurării activității de conducere de doctorat 

a domnului prof. univ. dr. ing. Radu PENTIUC în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Aplicate și Inginerești). 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 35/ 7 mai 2019 cu privire la numirea secretarilor de admitere la nivelul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru admiterea în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de conversie profesională, în anul universitar 2019– 2020. 

 

Hotărârea nr. 36/ 7 mai 2019 cu privire la aprobarea listei studenților selectați și a rezervelor 

pentru a participa la mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+, Mobilități cu țări 

partenere, pentru anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 37/ 7 mai 2019 cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a sporului pentru 

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

pentru personalul nedidactic. 

 

Hotărârea nr. 38/ 7 mai 2019 cu privire la aprobarea notei conceptuale nr. 2879/21.02.2019 și a 

temei de proiectare 2927/21.02.2019, referitoare la reabilitarea Corpului A al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 39/ 7 mai 2019 cu privire la prelungirea numirii coordonatorului Complexului de 

kineto-terapie. 

 

Hotărârea nr.  40/ 15 mai 2019 cu privire la aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor 

de intervenții (D.A.L.I) pentru Consolidarea beciului pentru alimente al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 
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Hotărârea nr. 41/ 15 mai 2019 cu privire la aprobarea calendarului de selecție a personalului 

Erasmus+ didactic și nedidactic, stabilirea componenței comisiilor de selecție a personalului 

didactic și nedidactic care va efectua mobilități de predare (STA) și formare (STT) în instituții 

partenere,  stabilirea componenței comisiei de contestații, în cadrul programului Erasmus+, în 

anul universitar 2019-2020. 
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