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Lansarea la nivelul județului 

Suceava a Campaniei naţio-

nale de prevenire a 

traficului de persoane în 

scopul exploatării sexuale 

DISTRUGE ZIDUL INDI-

FERENŢEI! TRAFICUL 

DE PERSOANE POATE FI 

PREVENIT! 

 

Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane 

(A.N.I.T.P.), prin specialiștii 

Centrului Regional Suceava, a 

dat startul Campaniei na-

ționale de prevenire a traficu-

lui de persoane în scopul 

exploatării sexuale DISTRU-

GE ZIDUL INDIFERENŢEI! 

TRAFICUL DE PERSOANE 

POATE FI PREVENIT. În 

județul Suceava, Campania 

DISTRUGE ZIDUL INDI-

FERENŢEI! TRAFICUL DE 

PERSOANE POATE FI PRE-

VENIT a debutat la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, având ca invitați 

studenții Facultății de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării 

(FLSC) de la Programul de 

studiI Comunicare şi relaţii 

publice. În cadrul întâlnirii, 

participanții au vizionat filmul 

documentar al campaniei, care 

conţine povestea unei victime 

a traficului de persoane, și au 

purtat discuții despre riscurile 

și vulnerabilitățile la care 

realitățile sociale actuale pot 

reprezenta un mediu propice 

dezvoltării unui asemenea 

fenomen dinamic şi complex 

precum cel al traficului de 

persoane. Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării 

(FLSC) colaborează cu 

ANITP, Centrul Regional 

Suceava, în cadrul unui Acord 

de parteneriat ce are ca scop 

realizarea în comun a activi-

tăţilor specifice prevăzute în 

Strategia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane 2018-

2020, prin implicarea stu-

denților și cadrelor univer-

sitare în programele pe linia 

prevenirii traficului de per-

soane. Mesajul campaniei, 

transmis de comisarul Liliana 

Orza, coordonatorul Centrului 

Regional Suceava al ANITP, 

s-a canalizat pe conștien-

tizarea în rândurile tinerilor a 

riscurilor și vulnerabilităților 

ascunse ale acestui fenomen 

dinamic şi complex care ge-

nerează victime din ce în ce 

mai multe. De asemenea, în 

cadrul prezentărilor care au 

avut loc, s-a subliniat im-

portanța acțiunilor multipli-

catorilor de opinie, în vederea 

reducerii numărului de in-

formaţii inexacte şi ambigue 

referitoare la unele aspecte ale 

traficului de persoane trans-

mise publicului, precum și 

modalitățile de sensibilizare a 

populaţiei privind implicaţiile 

traficului de persoane în ve-

derea reducerii cererii din 

perspectiva exploatării sexu-

ale. Evenimentul s-a bucurat 

de o largă audiență din partea 

studenților, care și-au expri-

mat interesul față de moda-

litățile de diseminare a me-

sajului campaniei, precum și 

față de tehnicile de comu-

nicare a informațiilor care 

conduc la diminuarea crimi-

nalității în domeniul traficului 

de persoane pe o arie cât mai 

extinsă la nivelul mediilor 

sociale. 

 

Studenți de la Facultatea de 

Științe Economice și Admi-

nistrație Publică, la ITB 

2019 

 

În concordanță cu politica sa 

de internaționalizare, Faculta-

tea de Științe Economice și 

Administrație Publică din 

cadrul USV susține participa-

rea studenților la diferite ma-

nifestări internaționale. Astfel, 

un grup de 11 studenți de la 

programul de masterat cu pre-

dare în limba engleză 

Planning of New Tourism 

Products and Destination 

Management, împreună cu 3 

cadre didactice, au efectuat o 

vizită de studiu la Târgul 

Internațional de Turism de la 

Berlin, manifestare de pres-

tigiu, organizată în fiecare an 

în prima săptămână din luna 

martie. Grupul de studenți a 

fost însoțit de prof. univ. dr. 

Carmen Năstase, decanul fa-

cultății, conf. univ. dr. Angela 

Albu, director de departament 

și responsabilul acestui pro-

gram de studii, și conf. univ. 

dr. Carmen Chașovschi, 

director al Serviciului de 

Afaceri Europene (toate aceste 

cadre didactice susținând și 

ore la programul de studiu 

amintit). „Încercăm să or-

ganizăm anual această vizită 

la Târgul Internațional de la 

Berlin, cu sprijinul financiar al 

universității, care a suportat 

cheltuielile de transport, pen-

tru a conecta informațiile pe 

care studenții le primesc în 

cadrul activităților didactice 

cu realitatea din turismul 

contemporan. Cu această 

ocazie, ei pot observa trend-

Evenimente  
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urile de dezvoltare și 

oportunitățile oferite de acest 

domeniu pentru afaceri sau 

pentru practicarea unei pro-

fesii”, a declarat conf. univ. dr. 

Angela Albu. În cursul vizitei, 

studenții au avut de urmărit 

elemente concrete legate de 

promovarea turismului în 

diferite țări ale lumii și, pe 

baza informațiilor culese, vor 

elabora un raport de cercetare. 

Pentru studenții participanți, a 

fost o experiență inedită și 

extrem de interesantă, toți 

fiind prezenți pentru prima 

dată la o manifestare de acest 

gen. Vizita le-a oferit o nouă 

dimensiune a turismului in-

ternațional și le-a dat posi-

bilitatea de a compara stra-

tegiile de promovare ale 

diferitelor state / regiuni / 

forme de turism. De ase-

menea, ei au avut posibilitatea 

să participe la conferințe sau 

workshop-uri organizate în 

spațiile specializate pentru 

acest gen de manifestări, din 

cadrul târgului. În perioada 

vizitei, studenții și profesorii 

români au fost invitați de 

partenerul tradițional al 

facultății, Fachhochschule des 

Mittelstands (FHM) GmbH, 

University of Applied Scien-

ces, la o întâlnire la sediul lor 

din Berlin, unde s-au discutat 

posibilitățile de dezvoltare a 

parteneriatului existent în 

cadrul unor proiecte viitoare. 

O altă participare inter-

națională a studenților de la 

Facultatea de Științe Eco-

nomice și Administrație Pu-

blică este cea din Ungaria, din 

perioada 8-12 aprilie 2019. 

Partenerul facultății, Edutus 

College, va organiza Săp-

tămâna Internațională, des-

chisă atât pentru studenți, cât 

și pentru profesori. Din partea 

facultății, vor participa 5 

studenți și 2 cadre didactice, 

care se vor implica în diferite 

cursuri, proiecte de grup, 

activități culturale. Este al 

treilea an consecutiv în care 

suntem invitați să participăm 

și acest lucru confirmă apre-

cierea acordată facultății de 

către partenerul din Ungaria.    

 

Omul și Cartea 

 

La Biblioteca Universității 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceavaa avut loc o întâlnire 

cu juristul și prof. uni. dr. Va-

sile Păvăleanu, prim-procuror 

al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Suceava. Eveni-

mentul a fost organizat de 

Biblioteca USV, în colaborare 

cu Facultatea de Drept și 

Științe Administrative. Vasile 

Păvăleanu predă specialitatea 

„Drept” la Facultatea de Ști-

ințe Economice și Admi-

nistrație Publică a USV. El 

este președinte al Asociației 

Juriștilor din Suceava, precum 

și membru al Societății 

Române de Criminologie și de 

Criminalistică și al Asociației 

Române de Științe Penale. 

Vasile Păvăleanu este autorul 

a peste 120 de articole, studii 

și recenzii publicate într-o 

serie de reviste de specialitate, 

cum ar fi „Dreptul”, „Drept 

Penal” și „Pro-Lege”. Ca 

specialist în domeniul 

6 martie 2019 
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Dreptului, Vasile Păvăleanu 

participă, în calitate de 

referent oficial, la numeroase 

susțineri publice ale unor teze 

de doctorat, organizate de 

Facultatea de Drept a 

Universității „Al. I. Cuza” din 

Iași. La evenimentul moderat 

de prof. univ. dr. DHC Sanda-

Maria Ardeleanu, Coor-

donatorul Bibliotecii USV, au 

participat, alături de studenți 

ai USV: conf. univ. dr. 

Camelia Ignătescu, Decan al 

Facultății de Drept și Științe 

Administrative din cadrul 

USV, Prof. univ. dr. Mihai 

Iacobescu, lector univ. dr. 

Daniela Lămășan, dr. Ioan 

Ieţcu, Membru corespondent 

al Academiei Oamenilor de 

știință din România, lector 

univ. dr. Lucian Stănescu, 

Prim Procuror de la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Su-

ceava, Gheorghe Gabriel 

Cărăbuș, Director al Biblio-

tecii „I.G. Sbierea”, Ioan 

Costea, Ex președinte al 

Colegiului Medicilor Dentiști 

din Suceava  

 

 

Curs de limba franceză 

pentru tinerii suceveni 

 

Biroul Francez, în colaborare 

cu Centrul de Reușită 

Universitară (CRU) Suceava, 

a organizat un nou curs de 

limba franceză destinat celor 

mai tineri suceveni. Lector dr. 

Mariana Șovea și lectorul de 

franceză Maxence Caron au 

predat lexicul referitor la casă 

și au încercat, prin activități 

variate, să îi motiveze pe micii 

francofoni să comunice cât 

mai mult în limba franceză. În 

partea a doua a programului, 

începând cu ora 18.00, a fost 

organizat concursul „Une 

personnalité francophone de 

nos jours”/„O personalitate 

francofonă a zilelor noastre”, 

în cadrul căruia participanții 

au fost invitați să prezinte o 

personalitate francofonă re-

marcabilă într-un anumit 

domeniu de activitate, ce 

poate constitui un exemplu de 

urmat pentru tinerii noștri. 

Tematica aleasă a mobilizat 

un număr de 17 concurenți, 

elevi a patru licee (două din 

Suceava, două din județ), care 

vor prezenta, individual sau în 

echipă, personalitatea fran-

cofonă preferată. Juriul 

concursului a fos format din 

lector univ. dr. Mariana 

Șovea, responsabila CRU din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, 

profesor gr. I Irina Daniela 

Melisch, președinta ARPF, 

filiala Suceava, și Maxence 

Caron, lector de franceză la 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării/ Biroul 

Francez. Toți elevii vor primi 

diplome de participare și 

dulciuri, iar câștigătorii, 

premii oferite de CRU. 

Activitatea face parte din 

proiectul „Francofonia în 

comunitate”, inițiat de Biroul 

Francez și Centrul de Reușită 

Universitară Suceava, cu 

sprijinul Agenției Universitare 

a Francofoniei, și își propune 

să încurajeze învățarea limbii 

franceze, dar și promovarea 

francofoniei în comunitatea 

suceveană. 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a 

sărbătorit 29 de ani de 

existență 

 

În cadrul festivității consa-

crate aniversării a 29 de ani de 

la transformarea Institutului 

de Subingineri în Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” Su-

ceava (USV), prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, rectorul 

USV, a prezentat un bilanț al 

activității aferent anului 2018, 

trasând și noi obiective pentru 

anul în curs. Rectorul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a anunțat că 

din toamna acestui an vor 

funcționa noi programe de 

studii, atât la licență, cât și la 

masterat. Acesta a precizat că 

în anul universitar 2019 – 

2020 este autorizat să 

funcționeze la USV, prin 

decizia ARACIS, la licență, 

programul de studii Psiho-

logie, iar instituția pe care o 

conduce este și în faza finală 

de transmitere spre autorizare 

de către ARACIS a pro-

gramelor de licență de 

„Asistență medicală generală” 

și „Media digitală” și că vor 

urma noi programe – „Tehnică 

dentară” și „Limba și 

Literatura Română/ O limbă și 

Literatură străină – Limba și 

literatura chineză”: „Cele 

două programe din domeniul 

sănătății, Asistență medicală 

generală și Tehnică dentară, 

sunt două programe care odată 

ce vor intra în funcțiune 

creează premisele înființării 

Facultății de medicină”, a 

subliniat prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa. În ceea ce 
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privește studiile de masterat, 

rectorul sucevean a menționat 

că trei noi programe vor 

funcționa în anul universitar 

următor, respectiv „Globali-

zare și diplomație econo-

mică”, „Resilience in Edu-

cation” – program în limba 

engleză și „Drept penal și 

criminalistică”. Rectorul USV 

a menționat că în perioada 27 

– 30 martie a.c. USV așteaptă 

vizita inspectorilor ARACIS, 

care vor evalua 12 programe 

de la opt facultăți, în vederea 

reconfirmării gradului de 

încredere ridicat al USV, 

acordat succesiv în anii 2008 

și 2013. „Vor intra în evaluare 

12 programe de la opt facultăți 

și sunt sigur că vom avea 

succes și la această evaluare”, 

a declarat Valentin Popa. 

Senatul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava a hotărât, 

la data de 1 noiembrie 2018, 

renunțarea la patru programe 

de studii universitare de 

licență, din cadrul Facultății 

de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, a 

Facultății de Inginerie Me-

canică, Mecatronică și Ma-

nagement și a Facultății de 

Istorie și Geografie. Astfel, a 

fost aprobată propunerea de 

renunțare la următoarele pro-

grame de studii universitare de 

licență: Inginerie economică 

în domeniul electric, electro-

nic și energetic; Inginerie 

economică în domeniul me-

canic; Geografia mediului; 

Științe politice. „Suntem o 

universitate dinamică, poate 

cea mai dinamică din 

România, e normal să renun-

țăm la anumite programe de 

studii care nu sunt căutate pe 

piața muncii și să înființăm 

altele, cu căutare, pentru care 

încercăm să susținem cadre 

didactice în vederea dezvol-

tării acestora ”, a declarat rec-

torul Valentin Popa. El a 

menționat că evaluarea 

ARACIS, în vederea recon-

firmării gradului de încredere 

ridicat acordat succesiv 

universității în anii 2008 și 

2013, este programată pentru 

27-30 martie. Acesta a mai 

adăugat că universitatea suce-

veană are în derulare mai 

multe proiecte de investiții, 

care vor duce la îmbunătățirea 

procesului de învățământ. Mai 

exact, în prezent se lucrează la 

studiul de fezabilitate pentru 

construcția unui cămin 

studențesc cu 810 locuri și va 

începe reabilitarea Căminului 

nr. 1, din interiorul cam-

pusului, cât și al celui primit 

de la Colegiul Alimentar. „Un 

alt proiect are în vedere rea-

bilitarea terenului de sport, 

prin înlocuirea suprafeței de 

joc și a balonului, iar un alt 

proiect este legat de corpul E, 

unde vom încerca să asigurăm 

climatizarea întregului corp de 

clădire, dar și o dotare 

semnificativă cu echipamente 

și materiale didactice”, a mai 

adăugat rectorul Valentin 

Popa. Tot în acest an va începe 

și construcția grădiniței din 

campusul de la Moara, durata 

de finalizare a lucrărilor fiind 

de 12 luni. În ceea ce privește 

investițiile programate pentru 

viitor, Valentin Popa a anunțat 

că primele obiective din 

campusul de la Moara vor fi o 

grădiniță ce va deservi patru 

grupe de preșcolari și un 

cămin studențesc de 810 

locuri, rectorul prezentând și 

schițe ale celor două obiective 

finalizate. „Pentru cămin, 
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proiectul a avansat și avem 

deja o idee despre cum va 

arăta și câte locuri va avea. 

Căminul studențesc este în 

lucru în ceea ce privește 

studiul de fezabilitate și va fi 

realizat cu fonduri de la bu-

getul de stat, de la Compania 

Națională de Investiții. Noi 

trebuie să asigurăm utilitățile, 

mai întâi la grădiniță, apoi la 

cămin, urmând apoi să fie 

dimensionate și pentru cele-

lalte corpuri de clădire. Va fi 

un efort impresionant din 

partea noastră pentru că adu-

cerea utilităților în Campusul 

2 nu este deloc simplă și destul 

de costisitoare”, a mai spus 

Popa. Cât despre grădinița de 

la Moara, construcția acesteia 

va demara în acest an, având 

ca termen de finalizare 12 luni. 

„Avem o sarcină în plus 

pentru că va trebui să fim 

pregătiți să începem activi-

tatea în anul școlar 2020-2021, 

iar asta implică o autorizare, o 

acreditare a nivelului pre-

școlar de către USV, de 

această dată la ARACIP, nu 

ARACIS. Această sarcină va 

fi în grija Facultății de Științe 

ale Educației”, a mai com-

pletat rectorul. Alte planuri 

pentru campusul II au în 

vedere actualizarea studiilor 

de fezabilitate pentru constru-

irea unui sediu pentru 

Facultatea de Silvicultură, a 

unui restaurant, un studiu 

geotehnic pentru o Facultate 

de Medicină, dar și pentru un 

laborator pentru siguranța 

alimentelor. Tot în acest an, 

Universitatea va reabilita că-

minul 1, după o încercare 

eșuată anul trecut, când s-a 

prezentat un singur cons-

tructor care nu a reușit să se 

califice la licitație. USV va 

relua procedura, fiind refăcute 

și studiul de fezabilitate și 

proiectul tehnic. Tot pentru a 

suplimenta locurile de cazare 

pentru studenți, Universitatea 

vrea să demareze moderni-

zarea Căminului 6, preluat de 

la Colegiul Tehnic Alimentar 

din Suceava. Contractul de 

preluare în administrare 

pentru 25 de ani a căminului 

Colegiului Tehnic Alimentar 

din Suceava, de la Primăria 

municipiului Suceava, a fost 

semnat în august 2018. Alte 

planuri de investiții ale USV 

vizează amenajarea centrului 

campusului, aceasta urmând 

să devină o zonă de recreere 

pentru studenți, extinderea și 

reabilitatea corpului J al Fa-

cultății de Inginerie Alimen-

tară, modernizarea centralei 

termice de la Vatra Dornei, 

identificarea unei soluții pen-

tru încălzirea campusului 

principal cu centrale termice 

pe gaz (realizarea studiul de 

fezabilitate). În continuarea 

ședinței festive, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

i-a premiat pe cei mai 

merituoși doctoranzi ai 

instituției, tinerii fiind recom-

pensați pentru activitatea de 

cercetare pe care o desfășoară. 

Prof. univ. dr. Rodica Mări-

oara Nagy, directorul Consi-

liului Studiilor Universitare de 

Doctorat din cadrul USV, a 

prezentat activitatea celor 

două școli doctorale inter-

disciplinare, care cuprind 15 

domenii de doctorat, 58 de 

conducători de doctorat, dintre 

care 46 sunt titulari ai Uni-

versității. În anul universitar 

2018-2019 numărul studen-

ților doctoranzi este de 288, 

dintre care 85 sunt înma-

triculați în anul I. În 2018 s-au 

susținut 16 teze de doctorat, 14 

primind deja confirmare. „Aș 

vrea să mai amintesc de 

direcția de internaționalizare a 

Școlii doctorale prin tezele în 

cotutelă organizate cu uni-

versități din Europa (Repu-

blica Moldova, Ucraina - 

Cernăuți, Grecia și Franța). 

Mai mult, studenții doctoranzi 

participă prin burse Erasmus 

la schimburi științifice cu 

universități din Europa”, a mai 

specificat Rodica Nagy. La 

Școala Doctorală de Științe 

Aplicate și Științe Inginerești 

a USV, titlul de „Doctorandul 

anului” a fost oferit Andreei 

Carmen Bădăluță (coordo-

nator Prof. univ. dr. Maria 

Rădoane) „pentru contribuții 

științifice aduse în domeniul 

evaluării trăsăturilor climatu-

lui din România din ultimul 

mileniu”. Juriul a evidențiat 

colaborarea acesteia cu Insti-

tutul de Cercetare Polară și 

Biologie Marină din Germa-

nia, unde a efectuat un stagiu 

de 6 luni în urma unei finanțări 

de la Fundația de Mediu din 

Germania, dar și implicarea ei 

în alte trei proiecte naționale 

câștigate în competiții na-

ționale și internaționale. Spre 

deosebire de ceilalți ani, juriul 

prezidat de prorectorul Mihai 

Dimian a hotărât să acorde 

pentru fiecare școală doctorală 

câte un Premiul Special. 

Acesta a fost oferit Florinei 

Dranca, de la Ingineria Pro-

duselor Alimentare, sub coor-

donarea prof. univ. dr. ing. 

Mircea Adrian Oroian, „ca 
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recunoaștere a rezultatelor 

cercetării pe plan inter-

național, pentru cele 32 de 

citări din 2018 și premiul al II-

lea la cea de-a VII-a Con-

ferință internațională pentru 

tineri cercetători, desfășurată 

la o reputată universitate din 

Polonia”. De partea cealaltă, 

la Școala Doctorală de Științe 

Socio-Umane a Universității, 

titlul de „Doctorandul anului” 

a fost adjudecat de Cosmolese 

Gabriela Cristina Leliuc, de la 

Contabilitate, coordonator 

prof. univ. dr. Elena Hlaciuc, 

„pentru contribuțiile științifice 

aduse la evaluarea contabilă a 

activelor intangibile”. Premiul 

special a fost oferit tinerei 

Georgiana Roxana Nistor 

Holcă, sub coordonarea prof. 

univ. dr. Gheorghe Onișoru, 

„ca urmare a activităților 

deosebite în ceea ce privește 

diseminarea rezultatelor cer-

cetării, evidențiind o etapă 

importantă în politica externă 

a României prin implicarea în 

Procesul de pace Arabo-

Israelian”. Diplomele au fost 

înmânate de rectorul USV, 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa. La evenimentul ani-

versar, au transmis mesaje de 

apreciere și felicitări comu-

nității academice sucevene 

domnul Eric Poppe, delegatul 

Valonia-Bruxelles la Bucu-

rești,  studentul Artiom Ceban, 

reprezentant al Grupului de 

Inițiativă al Românilor din 

Basarabia, organizație civică, 

social-culturală și de tineret 

din USV, și Magdalena 

Grigoraș, student senator al 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării.    

 

 „Povestea Ștrumfilor” 

 

Expoziția interactivă „Poves-

tea Ștrumfilor” a fost deschisă 

la Observatorul Astronomic al 

USV de diplomatul belgian 

Eric Poppe, delegatul Valo-

nia-Bruxelles la București. 

Expoziția a fost vernisată cu 

ocazia sărbătorii Zilele Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. Eric Poppe a 

prezentat succint istoricul 

ștrumfilor, care anul trecut au 

împlinit 60 de ani de existență, 

și a declarat că este onorat să-i 

sărbătorească la Suceava. Di-

plomatul a spus că simpaticii 

omuleți albaștri fac parte din 

cultura Belgiei, din pa-

trimoniul cultural belgian și că 

în ciuda celor 60 de ani, au 

rămas tineri, iar copiii îi 

apreciază în egală măsură. De 

altfel, a subliniat Eric Poppe, 

benzile desenate fac parte din 

cultura belgiană, copiii cresc 

și acum cu ele; pentru Belgia, 

ștrumfii sunt un simbol 

unificator, alături de ciocolată, 

napolitane, bere și echipa 

națională de fotbal. Celebrii 

omuleți albaștri au fost creați 

în 1958 de desenatorul belgian 

Pierre Culliford, care semna 

sub pseudonimul Peyo, inițial 

ca personaje secundare în 

revista sa de benzi desenate. 

Ștrumfii au împlinit 60 de ani 

în 2018 și Belgia i-a sărbătorit 

printr-o expoziție care oferă 

ocazia de a vizita satul omu-

leților albaștri sau de a se 

aventura, cu ajutorul realității 

virtuale, într-o confruntare 

împotriva maleficului Garga-

mel. Delegația Generală Valo-

nia-Bruxelles la București 

promovează ștrumfii și în 

acest an, prin două expoziții 

realizate special pentru 

România și Bulgaria, care 

poposesc în universitățile și 

instituțiile de cultură parte-

nere. În cadrul acestei 

manifestări a fost organizată și 

o tombolă pentru toți cei 

prezenți, câștigătorii fiind 

răsplătiți de Eric Poppe cu 

albume cu benzi desenate 

despre ștrumfi. Povestea 

ștrumfilor a fost prezentată 

prin panouri amplasate pe 

holul Observatorului unde 

vizitatorii au fost invitați să 

participe activ, în exerciții de 

testare a spiritului de obser-

vație. De asemenea, în sala de 

proiecții a fost difuzat un film 

cu ștrumfi, într-o ambianța 

sonoră din același registru. 

Expoziția rămâne deschisă 

publicului timp de o lună de 

zile, perioadă în care se vor 

desfășura concursuri, ateliere, 

concursuri radio, tombolă, alte 

activități, în jurul aniversării 

celor 60 de ani de existență a 

ștrumfilor. Activitățile sunt 

organizate prin colaborarea 

dintre Delegația Valonia-

Bruxelles din București, cu 

Universitatea „Ștefan cel 
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Mare” din Suceava, Departa-

mentul de Limbi și Literaturi 

Străine și Centrul de Reușită 

Universitară, cu participarea 

studenților, elevilor și 

preșcolarilor. Odată cu 

expoziția a fost vernisată și o 

expoziție de desene „Lumea 

Ștrumfilor”, realizate de copii 

de la grădinițele „Așchiuță” și 

„1-2-3” și de elevi din clasa a 

II-a de la Școala Gimnazială 

„Ion Creangă” din Suceava. 

 

Jurnalista și scriitoarea 

basarabeancă Irina Nechit 

din nou la Suceava, după 24 

de ani 

 

Scriitoarea, traducătoarea și 

jurnalista din Republica Mol-

dova Irina Nechit, membră a 

Uniunii Scriitorilor din Re-

publica Moldova și din 

România, și-a lansat volumul 

de interviuri „Malul stâng 

întreabă malul drept”, la 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

cadrul manifestărilor „Omul și 

Cartea”. Scriitoarea basara-

beancă a declarat că a acceptat 

cu bucurie invitația de a 

participa la eveniment, mai 

ales că nu a mai fost la 

Suceava din 1995, iar la 

universitate, niciodată. Ea a 

vorbit despre condiția oa-

menilor de cultură din 

Republica Moldova, care au 

cele mai mici salarii, mai mici 

chiar decât muncitorii „la 

negru”, ceea ce-i face ca de 

multe ori să se simtă „supă-

rați”, „damnați”, „condam-

nați” „în Basarabia noastră”, 

„și atunci ne prind gânduri de 

ducă, de a ne desprinde din 

locul acela”. Irina Nechit a 

spus că în drum spre Suceava 

a comparat localitățile prin 

care a trecut și fețele oame-

nilor întâlniți cu ceea ce a 

văzut în urmă cu 24 de ani și 

mesajul ei a fost „Bucurați-vă 

de schimbările luminoase care 

s-au întâmplat în acești ani”. 

Despre scriitorii români din 

Basarabia, prof. univ. dr. 

Mircea Diaconu, prorector al 

USV, a afirmat că sunt pe 

nedrept uitați, deși sunt 

„scriitori de primă mărime”. 

Profesorul Diaconu a subliniat 

că, spre deosebire de scriitorii 

din România, scriitorii români 

din Basarabia au marele 

avantaj de a cunoaște lite-

ratura rusă și a întregului 

spațiu ex-sovietic „în limba în 

care a fost scrisă”. „Este un 

privilegiu să o avem azi aici pe 

Irina Nechit”, a spus univer-

sitarul sucevean și a întrebat 

retoric, referitor la titlul cărții 

„Malul stâng întreabă malul 

drept”, „Și ce răspunde malul 

drept?”. „Tace, e orb”, a 

punctat prof. Diaconu. La 

rândul său, prof. univ. dr. 

DHC Sanda-Maria Ardeleanu, 

organizatoarea evenimentului, 

a arătat că în cei peste 20 de 

ani de când are legături cu 

spațiul universitar din Repu-

blica Moldova, a constatat că 

„românii de dincolo de Prut 

sunt foarte creativi și foarte 

buni comunicatori”, iar tinerii 

basarabeni, studenții „au 

curajul să pună întrebări”. 

„Noi învățăm de la ei”, a spus 

prof. Ardeleanu, care a pre-

cizat că USV are cel mai mare 

număr de studenți basarabeni 

dintre toate universitățile din 

România, aproximativ 900. 

Dacă despre proza Irinei Ne-

chit au vorbit profesorii 

Sanda-Maria Ardeleanu și 

Mircea Diaconu, poezia ei a 

fost „comentată” de conf. 

univ. dr. Mariana Boca. În lec-

tura Marianei Boca, publicul a 

avut ocazia să asculte versuri 

remarcabile. La manifestare 
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au mai participat scriitorul 

Mihai Sultana Vicol, studenți 

de pe ambele maluri ale 

Prutului și Grupul de Inițiativă 

al Românilor din Basarabia – 

GIRB, condus de Aliona 

Gumeniță. Irina Nechit a 

debutat cu volumul de poezie 

„Șarpele mă recunoaște”, 

apărut la Editura Hyperion din 

Chișinău, în anul 1992, a fost 

premiată de Uniunea Scrie-

itorilor din Republica Mol-

dova pentru volumele de 

poezie „Șarpele mă cunoaște”, 

„Cartea rece” și „Un viitor 

obosit”. Irina Nechit s-a 

remarcat și ca dramaturg. 

Pentru cartea „Godot eli-

beratorul”, i s-a acordat Pre-

miul UNITEM pentru critică 

teatrală. În anul 2018, piesa 

„Sfaturile Melaniei” a fost 

montată la teatre din 

București. La Gala Uniunii 

Teatrale din Republica Mol-

dova, 2018, „Sfaturile Mela-

niei” a obținut Premiul pentru 

cea mai bună piesă con-

temporană. În același an, a fost 

publicată, la Editura Junimea, 

Iași, cartea de interviuri 

„Malul stâng întreabă malul 

drept”. Irina Nechit este 

cunoscută și peste hotarele 

Basarabiei, participând la 

numeroase festivaluri de 

literatură, colocvii, saloane de 

carte din România, Franța, 

Germania, Slovacia, Lituania, 

Letonia, Italia, Slovenia, 

Bulgaria și Austria, pro-

movând limba, cultura și 

valorile din spațiul românesc.   

 

Omul și Cartea  

 

În cadrul evenimentelor or-

ganizate de Biblioteca USV cu 

prilejul Zilelor Universității, 

în Sala de Lectură „Mihail 

Iordache” din Corpul A a avut 

loc manifestarea Omul și 

Cartea, dedicată memoriei 

academicianului Marius Sala, 

personalitate emblematică 

pentru lingvistica românească 

contemporană, fost director al 

Institutului de Lingvistică al 

Academiei Române „Iorgu 

Iordan - Al. Rosetti”, Doctor 

Honoris Causa al USV, 

puternic susținător al mișcării 

științifice din domeniul 

Filologie din universitatea 

suceveană, remarcabil ling-

vist, recunoscut, în egală 

măsură, în plan național și 

internațional. Cu această oca-

zie, doamna cercetător ști-

ințific grad I Marina Ră-

dulescu-Sala și doamna cer-

cetător științific grad I Liliana 

Agache, de la Institutului de 

Lingvistică al Academiei 

Române „Iorgu Iordan - Al. 

Rosetti”, au prezentat aspecte 

din viața și opera aca-

demicianului român. Con-

ferențiar univ. dr. Dorel 

Fînaru a lansat nr. 26/2018 al 

Revistei ANADISS, In 

memoriam Marius Sala, 

(1932-2018), Retorică și 

Discurs, pe care l-a coordonat 

alături de Enrique Nogueras, 

volum apărut la Editura 

Universității Suceava.    

 

Concurs studențesc 

 

Organizația studențească 

Clubul de Marketing din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, 

împreuna cu Ignătescu Media, 

a organizat concursul de 

editare fotografică „Editare 

avansată în photoshop a 

fotografiei tip portrait”, cu o 

valoare a premiilor în valoare 

de 100 de euro. Cei 20 de 

concurenți s-au adaptat perfect 

la cerințele comunicate de 

către Iulian Ignătescu la 

începutul concursului, orga-

nizatorii fiind plăcut surprinși 

de ingeniozitatea participan-

ților în editarea fotografiilor. 

Etapa finală a concursului s-a 

desfășurat în ziua de 14 

martie, când a avut loc eva-

luarea materialelor finale 

realizate de către concurenți. 

Proba care a ajutat la 

departajarea câștigătorilor a 

constat în realizarea unui 

material video de 20-30 de 

secunde, în care s-a prezentat 

un punct de vedere personal cu 

privire la mesajul transmis de 

fotografia editată care a stat la 

baza concursului. Concursul 

s-a dovedit un real succes, cu 

rezultate surprinzătoare pentru 

toți cei implicați: s-au 

descoperit studenți cu reale 

calități și foarte mult talent și 

pasiune, cărora le dorim să 

continue explorarea fascinan-
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tului univers al artei foto-

grafice. Câștigătorii concursu-

lui au fost: premiul 1: Perman 

Yagmyrov - 300 de lei; 

premiul 2: Vlad Marian Crișcă 

- 100 lei și un curs de mentorat 

în cadrul  firmei Ignătescu 

Media; Premiul 3: Ignat Ion - 

50 de lei. „Acest eveniment a 

constituit o bună ocazie să 

dezvoltăm un proiect de lungă 

durată pentru sprijinirea 

tinerilor cu reale calitați în 

zona artei fotografice. Dacă 

vor beneficia de sprijin, 

participanții la concurs vor 

contribui la dezvoltarea 

acestui domeniu în orașul 

nostru. Clubul de Marketing 

din cadrul USV și Ignătescu 

Media se vor implica activ în 

promovarea acestor tinere 

talente în cadrul comunității 

sucevene.” (Simioniuc Traian, 

Președintele Organizației stu-

dențești Clubul de Marketing). 

 

Participare USV apreciată 

de Mareșalul Seimului polo-

nez la conferința Europa 

Carpaților 

 

Ca urmare a participării 

domnului prof. univ. dr. Ște-

fan Purici, Prorector cu ima-

ginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană al USV, la Con-

ferința Internațională „Europa 

Carpaților”, care a avut loc în 

Krasiczyn (Polonia), în pe-

rioada 16-17 februarie 2019, 

Marek Kuchciński, mareșalul 

Seimului Republicii Polone 

(Camera inferioară a Par-

lamentului polon), a adresat 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava o scrisoare de 

mulțumire, deschizând astfel o 

nouă direcție de dialog între 

cele două instituții. În scrie-

soarea sa, referindu-se la inter-

venția reprezentatului USV, 

Marek Kuchciński a mărturisit 

faptul că a „ascultat cu mult 

interes și respect expunerea” 

[…], care, în opinia sa, „a atins 

chestiuni importante și inte-

resante”. Acesta a apreciat 

faptul că „discuțiile care au 

avut loc pe parcursul celor 

patru sesiuni de dezbateri 

cuprinse în programul de anul 

acesta al conferinței, prin 

împărtășirea unor idei privind 

viitorul Europei Centrale și de 

Est, precum și prin reflectarea 

asupra modalității în care 

Carpații pot fi promovați în 

Europa și în întreaga lume, 

reprezintă o reală oportuni-

tate”, la nivel diplomatic și 

academic. Reamintim faptul 

că, în cadrul panelului intitulat 

„Calea oamenilor înțelepți – 

despre viitorul Europei Cen-

trale”, moderat de domnul 

prof. univ. dr. Jan Malicki, 

Directorul Centrului pentru 

Studii Est-Europene din ca-

drul Universității din Varșo-

via, reprezentanții universi-

tăților membre ale Collegium 

Carpathicum au discutat două 

subiecte ce au provocat mare 

interes în rândul participan-

ților: 1. factorii care stimu-

lează și cei care împiedică 

cooperarea între statele Euro-

pei carpatice; 2. cum văd 
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reprezentanții mediului acade-

mic viitorul națiunilor din 

această regiune. Pornind de la 

ideea că „Regiunea carpatică 

nu se identifică numai cu o 

lungă și bogată istorie, ci, de 

asemenea, cu viitorul ei, iar în 

acest sens, o inițiativă simbo-

lică și importantă prin faptul 

că poate deveni un element – 

cheie în cadrul Inițiativei celor 

Trei Mări este Via Carpatia”, 

Marek Kuchciński consideră 

că  „odată realizat, acest ex-

traordinar proiect de transport 

poate deveni un drum al 

viitorului”. În finalul scrisorii, 

Marek Kuchciński își exprimă 

speranță că „asemenea dez-

bateri, la cel mai înalt nivel, 

vor mai avea loc, acestea 

jucând un rol foarte important 

în intensificarea cooperării la 

nivel regional și parlamentar. 

Expunerea unor poziții și dis-

cuțiile de substanță între 

prieteni ajută la generarea 

unor eforturi comune cu 

rezultate fructuoase”.   

 

Ziua Mondială a Asistenței 

Sociale 2019 

IMPORTANȚA 

RELAȚIILOR UMANE 

 

Departamentul de Științe 

Umane și Social-Politice din 

cadrul Facultății de Istorie și 

Geografie a Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

celebrează și în acest an Ziua 

Mondială a Asistenței Sociale, 

promovând importanța relați-

ilor umane în procesul de 

creștere a calității vieții. Ast-

fel, pe data de 19 martie, 

domnul Radu Alexa - militant 

pentru apărarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități, 

președintele Asociației „Help 

and Advice”, membru al 

Asociației „Centrul de Consi-

liere, Psihoterapie și Dez-

voltare Umană – Psihascend”-  

a fost invitat să prezinte 

studenților de la programul de 

studii Asistență Socială rezul-

tatele proiectului regional 

„Tineri activiști pentru apă-

rarea drepturilor persoanelor 

cu dizabilități – DIZAB – TIN 

– ACT”. Pe data de 23 martie, 

ora 10:00, în Corp E, sala 

E129, doamna profesor 

universitar dr. Ana Rădulescu, 

de la Universitatea București, 

vicepreședinte a Federației 

Mondiale a Asistenților So-

ciali, președinte a Asociației 

„ASproAS” (Asociația Asis-

tenților Sociali din România), 

personalitate marcantă în do-

meniul asistenței sociale, a 

susținut, împreună cu colab-

ratorii invitați, cadrele didac-

tice, studenții și absolvenții 

programului de studiu Asis-

tență Socială, o dezbatere cu 

privire la problematicile ac-

tuale din România în ceea ce 

privește profesionalismul și 

calitatea relațiilor dintre prac-

ticieni și beneficiari, ce aduc 

prejudicii de imagine acestei 

nobile profesii. Colectivul 

catedrei de asistență socială 

din cadrul USV dorește să 

transmită atât societății civile, 

cât și asistenților sociali care 

profesează în cadrul insti-

tuțiilor publice, importanța 

dezvoltării și consolidării rela-

țiilor umane bazate pe res-

ponsabilitate și echitate, lup-

tând împotriva tuturor for-

melor de abuz și discriminare, 

promovând unicitatea și dem-

nitatea ființei umane, fără a 

tolera compromisurile sau 

practicile reprobabile 

 

Concursul de Procese Simu-

late pe Drept Administrativ 

 

 

 

ELSA Suceava - Asociația 

Europeană a Studenților în 

Drept, prin intermediul depar-

tamentului Activități Acade-

mice, în colaborare cu Facul-

tatea de Drept și Științe 

Administrative (FDSA) a 

Universității ,,Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, a organizat 

Concursul de Procese Si-

mulate pe Drept Adminis-

trativ, care a avut drept scop 

aplicarea cunoștințelor teore-

tice ale studenților într-un 

proces fictiv, consolidându-le 

aptitudinile oratorice și 

cunoștințele juridice. În cadrul 

concursului din acest an au 

participat patru echipe a câte 

doi studenți ai FDSA. 

Echipele și-au prezentat spe-

țele propuse spre soluționare 

de către juriu, respectând 

procedura reală cu care se 

operează într-o ședință de 

judecată. Criteriile de evaluare 

a prestațiilor participanților au 

fost: aplicarea corectă a legii, 

folosirea limbajului juridic și 

pledoaria, testarea pe parcurs 

de către membrii juriului prin 

întrebări, fiind plasați în 
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situații specifice realității. În 

conformitate cu punctajul 

obținut, în runda finală au 

ajuns doi participanți, care au 

primit o speță ce a trebuit să 

fie comentată în douăzeci de 

minute. În pofida faptului că a 

fost o situație mai tensionată și 

de gândire promptă, finaliștii 

s-au descurcat foarte bine, 

juriul apreciind atitudinea 

competitivă, entuziasmul și 

pasiunea de care au dat do-

vadă, atât ei, cât și ceilalți 

participanți, pe durata între-

gului concurs. La final, s-au 

acordat patru premii: premiul I 

și II, premiul pentru cel mai 

bun pledant și premiul ,,Fa-

voritul publicului”. Premiile s-

au acordat pentru a motiva și 

mai mult participanții și de a 

responsabiliza publicul din 

sală, punctând faptul că 

decizia lor în a alege câști-

gătorul premiului ,,Favoritul 

publicului” este foarte im-

portantă, reflectând și obiec-

tivitatea acestui concurs. 

Evenimentul a fost mai mult 

decât reușit și prin prisma 

faptului că, în sala de judecată 

a Curții de Apel Suceava, unde 

s-a desfășurat concursul, a fost 

un public numeros, alcătuit 

din studenții tuturor specia-

lizărilor din cadrul FDSA. 

Este esențial de punctat 

posibilitatea participării tutu-

ror studenților în cadrul unor 

astfel de evenimente. Juriul 

concursului a fost format din 

judecător Doina Popescu, 

avocat Viorescu Răzvan și 

avocat Liana Pascariu, cadre 

didactice ale Facultății de 

Drept și Științe Administrative 

din USV. 

 

Studenții de la programul 

de studii Poliție Locală din 

USV la IPJ Suceava 

  

Studenții din anul II de la 

programul de studii Poliție 

Locală din cadrul Facultății de 

Drept și Științe Administrative 

a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava se pre-

gătesc cu pași mari și siguri să-

și înceapă cariera. Așteptat cu 

emoție atât de studenți, cât și 

de comunitatea academică a 

USV, programul de studii 

universitare de licență Poliție 

Locală a fost aprobat din 

toamna anului 2017, înre-

gistrând un număr impre-

sionant de cereri de înscriere 

din partea tinerilor atrași de 

posibilitatea unei cariere în 

domeniu. După mai bine de un 

an de studiu intensiv, prima 

generație a studenților de la 

Poliție Locală îmbracă acum 

cu mândrie și responsabilitate 

uniforma de „Student Poliție 

Locală”, remarcându-se prin 

atitudinea și devotamentul de 

care dau dovadă. În ziua de 

20.03.2019, studenții din anul 

II au pășit pragul Ins-

pectoratului de Poliție  Ju-

dețean (I.P.J.) Suceava, sub 

îndrumarea lect. univ. dr. 

Cucoreanu Cristian- profesor 

asociat al USV în cadrul 

Facultății de Drept și Științe 

20 martie 2019 
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Administrative. Gazdele stu-

denților au fost domnul co-

misar șef Buga Adrian- 

comandantul I.P.J. Suceava și 

domnul comisar șef Epureanu 

Ionuț - purtător de cuvânt. 

Vizita studenților în cadrul 

I.P.J. Suceava a fost un prilej 

inedit pentru a intra în contact 

cu un personal calificat în 

prezervarea ordinii de drept, 

precum și prevenirea pericolu-

lui antisocial. Polițiștii le-au 

prezentat studenților princi-

palele structuri de specialitate, 

atenția acestora fiind captată 

de Serviciul Criminalistic și 

Serviciul de Acțiuni Speciale 

(S.A.S.). Studenții nu au fost 

deloc reticenți în a adresa 

întrebări personalului, interac-

ționând în permanență cu 

gazdele lor, care au fost plăcut 

impresionate de curiozitatea 

tinerilor. Domnul inspector 

principal Ceobanu Andrei le-a 

prezentat studenților modali-

tățile de cercetare a câmpului 

infracțional și principalele 

atribuții pe care le are un 

polițist ajuns primul la fața 

locului, imediat după 

momentul săvârșirii unei fapte 

penale. Reprezentanții I.P.J. i-

au încurajat pe studenți să nu 

renunțe la idealul lor de a 

deveni polițiști, aceștia din 

urmă susținând că țelul lor este 

de a schimba percepția socie-

tății asupra serviciului de 

poliție și de a revoluționa 

imaginea polițistului din 

prezent. Activitatea desfășura-

tă de grupul de studenți la 

I.P.J. Suceava le-a dovedit 

acestora că nu e de ajuns să 

ştii, trebuie să şi aplici; nu e 

destul să vrei, trebuie să şi 

faci, pentru că în acest mod 

pot rezolva „ecuația cetă-

țeanului”: să-i respecți drep-

turile și să-i rezolvi problema.   

 

USV la PRO INVENT Cluj-

Napoca 

 

În primăvara anului 2002, la 

Complexul Expo-Transilvania 

din Cluj-Napoca, cu ocazia 

Târgului Internaţional „Fo-

resta”, au fost expuse 

aproximativ 30 de invenţii din 

domeniile: materiale de 

construcţii, telefonie mobilă, 

epurarea apei, criogenie. 

Evenimentul, o premieră 

pentru clujeni, cunoscut 

ulterior sub numele de Salonul 

Internațional al Cercetării 

Științifice, Inovării și Inven-

ticii PRO INVENT, s-a bu-

curat de un real interes atât din 

partea vizitatorilor, cât şi a 

presei. În perioada 20-22 

martie 2019, a avut loc cea de 

a XVII-a ediție a Salonului 

Internațional al Cercetării 

Științifice, Inovării și In-

venticii, care s-a bucurat de un 

interes deosebit din partea 

vizitatorilor de specialitate, 

fiind prezentate peste 400 de 

invenții din România, Re-

publica Moldova, Iran, Po-

lonia, Malaezia, Taiwan, In-

donezia, Coreea, SUA şi 

Canada. Participarea celor mai 

importante institute naționale 

de cercetări, a universităților 

românești, a numeroase firme, 

la care s-au adăugat 6 

universități din Republica 

Moldova și Asociația In-

ventatorilor din Polonia, cu un 

stand generos, a făcut ca 

această manifestare să devină 

de referinţă în viaţa inventicii 

româneşti, o formă eficientă 

de mai bună cunoaştere, 

apreciere şi stimulare a celor 

ce s-au distins prin crea-

tivitate. În egală măsură, 

Salonul PRO INVENT de la 

Cluj-Napoca a fost şi doreşte 

să rămână un loc distinct de 

întâlnire al inventatorilor şi 

invenţiilor cu oameni de 

afaceri, întreprinzători, cu cei 

interesaţi să pună în practică 

20-22 martie 2019 
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rezultatele cercetării, inovării 

şi creativităţii româneşti, dar și 

de peste hotare. La Salonul 

Internaţional al Cercetării 

Științifice, Inovării şi In-

venticii PRO INVENT, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a participat cu un 

stand expozițional și a fost 

reprezentată de o delegație 

condusa de prof. dr. ing. 

Adrian Graur, din care au 

făcut parte cadre didactice și 

studenți doctoranzi ai Fa-

cultății de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor. 

Premiile obținute de USV au 

fost: Diploma de Excelență și 

premiul special PRO INVENT 

2019 pentru invențiile pre-

zentate la Salonul Pro Invent 

2019; Diploma de Excelență 

și Medalia de aur pentru 

Thermomechanical safety lock 

(NIȚAN Ilie, MILICI Lau-

rențiu-Dan, POIENAR Mi-

haela, PENTIUC Gheorghe, 

SABADAȘ Anna, MILICI 

Mariana Rodica, BOBRIC 

Crenguța-Elena, IRIMIA 

Daniela, RAȚĂ Gabriela, 

OLARIU Elena-Daniela); 

Diploma de Excelență și 

Medalia de aur pentru System 

and method for measuring and 

connecting single-phase elec-

tric energy consumers 

(CENUȘĂ Mihai, MILICI 

Laurențiu-Dan, ROMANES-

CU Adrian, ȚANȚA Ovidiu, 

NIȚAN Ilie, POIENAR 

Mihaela, ATĂNĂSOAE Pa-

vel, PRODAN Cristina, AFA-

NASOV Ciprian, VLAD Va-

lentin); Diploma de Excelență 

și Medalia Pro Invent pentru 

Clutch based thermocouple 

(CERNUȘCĂ Dumitru, MI-

LICI Laurențiu-Dan, NIȚAN 

Ilie, POIENAR Mihaela, 

PAȚA Sergiu, CENUȘĂ 

Mihai, BREABĂN Bogdan, 

POPA Cezar-Dumitru); Di-

ploma de Excelență și Medalia 

Pro Invent pentru Interlocking 

system (NIȚAN Ilie, MILICI 

Laurențiu-Dan, POIENAR 

Mihaela, CERNUȘCĂ Du-

mitru, PAȚA Sergiu Dan, 

PIANÎH Alexei, PENTIUC 

Radu Dumitru, POPA Cezar, 

RAȚĂ Mihai, UNGUREANU 

Constantin); Diploma de 

Excelență pentru Flood 

protection system in buildings 

(CENUŞĂ Mihai, MILICI 

Laurenţiu Dan, POIENAR 

Mihaela, TOADER Eusebiu 

Vasile, ATĂNĂSOAE Pavel, 

POPA Cezar Dumitru, PIA-

NÎH Alexei, SABADAȘ 

Anna); Diploma de Excelență 

pentru Vibromotor (NIȚAN 

Ilie,  MILICI Laurențiu-Dan, 

POIENAR Mihaela, UNGU-

REANU Constantin, OLA-

RIU Elena-Daniela, POPIN-

CIUC Elena, CERNUȘCA 

Dumitru, PENTIUC Radu-

Dumitru); Premiul special al 

Asociației Române pentru 

Tehnologii Alternative din 

Sibiu pentru Interlocking 

system (NIȚAN Ilie, MILICI 

Laurențiu-Dan, POIENAR 

Mihaela, CERNUȘCĂ Dumi-

tru, PAȚA Sergiu Dan, 

PIANÎH Alexei, PENTIUC 

Radu Dumitru, POPA Cezar, 

RAȚĂ Mihai, UNGUREANU 

Constantin); Diploma de 

excelență din partea Asociației 

Iustin Capră pentru Sistem de 

protecție a clădirilor contra 

inundațiilor (CENUŞĂ Mihai, 

MILICI Laurenţiu Dan, 

POIENAR Mihaela, TOA-

DER Eusebiu Vasile, 

ATĂNĂSOAE Pavel, POPA 

Cezar Dumitru, PIANÎH 

Alexei, SABADAȘ Anna). 

 

Explorează universul tim-

puriu la USV: LHCb 

International Masterclasses 

 

 

Cercetătorii de la CERN 

(Centrul European de 

Cercetări Nucleare - Geneva), 

IFIN-HH - Măgurele și Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV), cu 

sprijinul LHCb Collaboration 

și International Particle 

Physics Outreach Group, au 

organizat la Observatorul 

Astronomic și Planetariul din 

Suceava, evenimentul de 

popularizare a fizicii și a 

cercetării științifice în rândul 

elevilor de liceu, intitulat 

LHCb@InternationalMastercl

ass. Acțiunea s-a adresat 

elevilor de liceu din clasele 

IX-XII și le-a permis, de-a 

lungul unei zile, să ia contact 

cu mediul de cercetare de la 

CERN, de pe platforma 

Măgurele și de la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Pe durata acestei 

zile, elevii au avut ocazia să 

audieze cursuri de particule 

elementare, să viziteze obiec-

tive din campusul  USV și să 

participe la analizarea datelor 

reale achiziționate în 

experimentul de energii înalte 

LHCb. Elevii au discutat 

rezultatele obținute, prin 

videoconferință, cu cerce-

tătorii de la CERN, precum și 

cu colegi din alte centre 

științifice (Cagliari, Florența, 

Moscova MISIS, Barcelona) 

care sunt implicate în 

programul LHCb Interna-

tional Masterclasses.   

22 martie 2019 
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Festivalul ,,Basarabia", 

ediția a XII-a 

 

În contextul sărbătoririi a 101 

ani de la Unirea Basarabiei cu 

România,  Grupul de Inițiativă 

al Românilor din Basarabia, 

asociație studențească din 

USV, a organizat Festivalul 

,,Basarabia", ediția a XII-a. 

Festivalul a debutat cu 

dezbaterea publică ,,Afinități 

culturale dintre românii de 

pretutindeni", în cadrul căreia 

participanții au discutat 

aspecte specifice mediilor 

culturale din care provin, 

particularități și descendențe, 

tipare de comportament și 

drumuri comune. Seara de 26 

martie a fost dedicată filmului 

- ,,Afacerea Est", de Igor 

Cobileanski, o producție 

despre călătoria foarte dificilă 

în căutarea banilor necesari 

împlinirii viselor, având ca 

protagoniști actori cunoscuți 

de teatru și film din România 

și Republica Moldova. 

Festivalul a continuat mier-

curi, 27 martie, cu Expoziția 

de bucate tradiționale 

moldovenești „Din Inima 

Basarabiei”. Studenții, 

îmbrăcați în port popular, au 

expus obiecte cu specific 

tradițional  - ulcioare, broderii 

etc., au prezentat un 

emoționant recital de cântece 

basarabene și au oferit 

invitaților preparatele culinare 

regionale: sarmale de post, 

plăcinte cu varză, cartofi și 

brânză de vaci, salata rusească 

cu pește afumat (salata șubă), 

mere coapte cu miere și nuci, 

clătite dulci cu brânză, salata 

Olivier, prăjitura Cușma lui 

Guguță, tort Basarabia etc.  În 

semn de apreciere a 

simbolului unității neamului 

român și respectului față de 

neam, tradiții, trecut și 

pământul natal, studenții 

basarabeni au dansat o ,,Hora 

a Unirii" în centrul Sucevei. 

Seara s-a încheiat cu 

concursul umoristic ,,AIUmor 

Studențesc", plin de zâmbete 

și voie bună, datorită celor 

două echipe ingenioase: 

ASUS și GIRB. Acestea au 

dat dovadă de curaj, 

creativitate, umor și istețime, 

trecând prin patru probe de-a 

lungul serii. Momentele 

pregătite de cele două echipe 

au alternat cu momente 

artistice diverse. Festivalul a 

continuat în ziua de vineri cu 

un treasure hunt organizat în 

campusul USV, sub genericul 

,,Descoperă tainele 

Bucovinei", în cadrul căruia 8 

echipe de participanți au fost 

provocate la un joc de căutare 

de locații, indicii și obiecte. 

25-30 martie 2019 
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Cea de a XII-a ediție a 

Festivalului s-a încheiat pe 

ritmuri de muzică la ,,Seara 

Basarabenilor" a încheiat 

Festivalului care s-a desfă-

șurat, sâmbătă, 30 martie și de 

la care nu au lipsit muzica 

deosebită și buna dispoziție.    

 

Seminar Național la USV 

 

Asociația Europeana a 

Studenților în Drept – ELSA 

Suceava, prin intermediul 

departamentului Seminare & 

Conferințe, în colaborare cu 

Facultate de Drept și Științe 

Administrative a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a organizat, în premieră, un 

Seminar Național intitulat 

„Tabuurile societății româ-

nești”. Evenimentul desfășurat 

pe parcursul a doua zile și-a 

propus să aducă în atenția 

participanților impactul pe 

care alcoolul, tutunul, substan-

țele psihoactive și traficul de 

persoane îl au asupra societății 

noastre. În data de 27 martie, 

seminarul a debutat cu o 

prezentare generală despre 

eveniment făcută de conf. 

univ. dr. Camelia Ignătescu, 

decan a Facultății de Drept și 

Științe Administrative. Stu-

denții au aflat informații 

despre dependențele care ucid 

alături de purtătorul de cuvânt 

al I.P.J. Suceava și coor-

donatorul Compartimentului 

de Analiză și Prevenire a 

Criminalității, comisar șef de 

poliție Ionuț Epureanu. Au 

fost prezentate situații reale 

înregistrate în ultimii doi ani 

pe raza județului, în care au 

fost implicați, ca victime sau 

autori de infracțiuni, tineri 

aflați sub influența băuturilor 

alcoolice sau substanțelor cu 

efect psihotrop. Reprezentatul 

IPJ Suceava a prezentat 

imagini de la tragedii rutiere 

generate de consumul de 

alcool și povești de viață ale 

unor tineri care au avut de 

suferit ca urmare a consu-

mului de alcool și drog. 

Aspecte privind consumul de 

droguri și recomandări pre-

ventive a promovat și Inspec-

torul de specialitate în admi-

nistrația publică al C.R.P.E.C 

Antidrog Suceava, Elena Țîr-

dea. Ulterior, studenții parti-

cipanți au fost provocați la 

discuții interactive libere, 

fiind ridicate problematici 

specifice tinerilor și abordate 

provocările și riscurile la care 

sunt expuși tinerii. „Ceea ce i-

a atras pe studenți a fost faptul 

că tema a fost tratată prin 

prezentarea de cazuistică 

raportată la realități actuale 

prezente atât la nivel național 

cât și local”, declară Alexan-

dra Covalciuc, președinte 

ELSA Suceava. În data de 28 

martie, subiectul principal a 

fost traficul de persoane, o 

realitate socială actuală și 

dureroasă. Acesta a fost tratat 

alături de Liliana Orza și 

Mihai Moisoiu, psiholog, 

ambii făcând parte din cadrul 

Agenției Naționale Împotriva 

Traficului de Persoane – Cen-

trul Regional Suceava. 

„Subiectele dezbătute au stâr-

nit interesul multor studenți 

din universitate, astfel încât, 

pe parcursul celor două zile, 

evenimentul s-a bucurat de 

prezența unui număr de 

aproape 300 de persoane. 

Totodată, alături de studenții 

suceveni au luat parte la 

eveniment și studenți din alte 

centre universitare, respectiv 

din Constanța și Iași”, a 

precizat Mădălina Smochină, 

organizator principal și Vice-

președinte Seminare & Con-

ferințe ELSA Suceava. Astfel 

de evenimente vor continua și 

în perioada următoare, ELSA 

Suceava și IPJ Suceava dorind 

să atragă atenția asupra unor 

problematici de interes pentru 

tineri și să pună în dezbatere 

publică subiecte care pot fi 

abordate în parteneriat pentru 

dezvoltarea unui concept 

preventiv adaptat nevoilor 

tinerilor și realităților sociale

 

Legislație 

 

 

Ordinul nr. 3200/2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a 

sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 176 din 05 martie 2019. 

 

Legea nr. 48/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 13 martie 2019. 

 

27-28 martie 2019 
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Legea nr. 47/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 196 din 12 martie 2019. Formă aplicabilă la 15 martie 2019. 

 

Legea educației naționale nr. 1/2011; consolidarea din data de 18 martie 2019 are la 

bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011. 

 

Ordinul nr. 130/2019 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2019, Cererii de finanțare - 2019 

și Documentarului aferent acordării de finanțări nerambursabile – 2019, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 185 din 07 martie 2019. 

 

Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 130/2019 pentru 

aprobarea Ghidului beneficiarului - 2019, Cererii de finanțare - 2019 și Documentarului aferent 

acordării de finanțări nerambursabile, din 12.02.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

185bis din 07 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 3635/2019 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul 

preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, 

postliceal și superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 

2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 15 martie 2019. 

 

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 

din 15 martie 2019.  

 

Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor 

speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de 

stat, pentru anul 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 25 martie 2019. 

 

Hotărârea nr. 149/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de 

stat, pe niveluri de secretizare, 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. 232 din 26 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 3665/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 27 martie 2019. 

 

Regulamentul pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele 

școlare și centrele de perfecționare, din 13.03.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

234 din 27 martie 2019. 

 

Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare 

a Registrului național al calificărilor profesionale din România, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 238 din 28 martie 2019. 

 

Metodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor 

profesionale din România, din 18.02.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 28 

martie 2019. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

dataincarcare:
https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=10.01.2011


 

 / info USV / Martie 2019 

 

Hotărârea nr. 33/ 21 martie 2019 cu privire la validarea Raportului privind starea universităţii 

2018. 

 

Hotărârea nr. 34/ 21 martie 2019 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studenților 

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

 

Hotărârea nr. 35/ 21 martie 2019 privind validarea rezultatului alegerii studentului doctorand 

pentru mandatul de membru în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești.  

 

Hotărârea nr. 36/ 21 martie 2019 privind validarea rezultatului alegerii studentului doctorand 

pentru mandatul de membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din USV. 

 

Hotărârea nr. 37/21 martie 2019 cu privire la aprobarea alocării sumei de 20.000 lei pentru 

sprijinirea organizării Olimpiadei Naționale de Informatică. 

 

Hotărârea nr. 38/ 21 martie 2019 cu privire la aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru 

manifestările „Student pentru o zi”- ediţia 2019 şi promovarea USV pentru concursul de admitere 

2019. 

 

Hotărârea nr. 39/ 21 martie 2019 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof. univ. dr. Davide PETTENELLA. 

 

Hotărârea nr. 40/ 21 martie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

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

 

Hotărârea nr. 41/ 21 martie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată (R72). 

 

Hotărârea nr. 42/ 21 martie 2019 cu privire la abrogarea Regulamentului cadru pentru păstrarea 

evidenței activității profesionale a studenților (R13). 

 

Hotărârea nr. 43/ 21 martie 2019 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a unui post didactic 

vacant de cercetător științific, pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării.  

 

Hotărârea nr. 44/ 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea contractului de asociere în participațiune 

încheiat între UAT Orașul Siret, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, S.C. 

INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava în vederea 

realizării și exploatării „Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”. 

 

Hotărârea nr. 45/ 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat încheiat  între 

UAT Orașul Siret, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, S.C. INDUSTRIAL PARK EAST 

EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava în vederea promovării proiectului 

„Înființarea Parcului Științific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret".  

 

Hotărârea nr. 46/ 2 aprilie 2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

descrierea obiectivului de investiție „Înființarea Parcului Științific și Tehnologic EAST 

EUROPEAN BORDER Siret". 
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Hotărârea nr. 10/ 5 martie 2019 cu privire la aprobarea PO-SRU-01 - Procedura de stabilire a 

drepturilor salariale. 

 

Hotărârea nr. 11/ 05 martie 2019 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a 

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

Erasmus+, în anul universitar 2019-2020. 

 

Hotărârea nr. 12/ 8 martie 2019 cu privire la acordarea a două burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 13/ 12 martie 2019 cu privire la aprobarea PO-SG-22 - Procedură operațională 

pentru constituirea și păstrarea evidenței activității profesionale a studenților. 

 

Hotărârea nr. 14/ 12 martie 2019 cu privire la aprobarea formularului de convenție privind 

acordarea sprijinului financiar pentru participarea studenților Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava la manifestări științifice. 

 

Hotărârea nr. 15/ 19 martie 2019 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2018 – 2019. 

 

Hotărârea nr. 16/ 19 martie 2019 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 17/ 19 martie 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. 18/ 19 martie 2019 cu privire la aprobarea valorilor burselor valabile pentru 

semestrul II de plată al anului universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 19/ 19 martie 2019 cu privire la modificarea chestionarului necesar a fi completat 

la ridicarea diplomei de finalizare a studiilor, anexă la Procedura privind colectarea de informații 

referitoare la statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenților – PO-DAG-01. 
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