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Activități aplicative la FDSA 

 

În mediul universitar suce-

vean, inclusiv la Facultatea de 

Drept și Științe Administrative 

(FDSA), există preocupări 

permanente pentru o mai bună 

pregătire a studenților pentru 

viață și piața muncii, prin 

dezvoltarea competențelor 

studenților, atât din categoria 

celor profesionale, cât și din a 

celor transversale. În acest 

sens, studenții din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare“ 

din Suceava, reuniți în gru-

purile de inițiativă studen-

țească Administrație Publică 

și Poliție Locală, aflați sub 

coordonarea unui colectiv de 

cadre didactice din cadrul 

Centrului de Formare și Cer-

cetare din Administrația 

Publică (CEFCAP) de la ni-

velul FDSA, au derulat o 

activitate aplicativă cu tema 

Dezvoltarea spiritului cultu-

ral-sportiv prin deplasarea în 

teren variat cu orientarea 

după repere necunoscute, 

folosind busola, ceasul, carac-

teristicile fizico-biologice ale 

ecosistemului, eveniment ce s-

a realizat și cu implicarea unor 

parteneri, printre care: Ins-

pectoratul pentru Situații de 

Urgență „Bucovina“ Suceava, 

Direcția Silvică Suceava și 

Consiliul Județean Suceava - 

Serviciul Salvamont. Orienta-

rea în teren a fost o preocupare 

primordială a omului încă de 

la începutul existenţei sale. În 

zilele noastre, când avem la 

dispoziţie o atât de diversă 

tehnică de înaltă performanță 

în domeniu, ne aflăm adeseori 

în situația de a aprecia că 

instrumentele de înaltă tehno-

logie vor constitui oricând 

soluția certă într-o situaţie cri-

tică și nu numai. Totuși, așa 

cum practica a dovedit-o în 

multiple cazuri, se pare că 

tehnica modernă, fie din cauza 

unor erori de manipulare, a 

unor erori de ordin tehnic sau 

a  supraevaluării sale de către 

individul uman, înregistrează 

și rezultate negative. Astfel, 

pentru a fi pregătiți oricând 

pentru provocările mediului 

natural, activitatea la care am 

făcut referire a fost precedată 

de alte două etape: 1) des-

fășurarea unui seminar de ins-

truire cu privire la parti-

cularitățile deplasării în teren 

variat cu orientarea după re-

pere necunoscute; 2) o sesiune 

practică privind punerea în 

aplicare a informațiilor acu-

mulate la seminarul amintit, la 

Cetatea Șcheia/ Mănăstirea 

Zamca din Suceava. Activi-

tatea aplicativă programată 

pentru vineri, 15 noiembrie 

2019, a reunit membrii gru-

pului țintă ai proiectului DI-

VON - Dezvoltăm Idei noi 

pentru VOi și pentru Noi, într-

o competiție studențească. 

Aceasta s-a desfășurat în zona 

Cetăţii de Scaun Suceava, în-

cepând cu ora 12:00. Cu acest 

prilej, au fost simulate și repe-

tate și câteva proceduri de 

acordare a primului ajutor 

medical, în caz de urgențe. La 

finalul competiției, s-au acor-

dat premii/diplome pentru cei 

mai orientați și pricepuți stu-

denți. Proiectul DIVON, cu un 

buget de 20.000 lei, a fost 

finanțat de către Casa de Cul-

tură a Studenților din Suceava 

și cofinanțat de către un co-

lectiv de cadre didactice de la 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, precum și de 

către Asociația LUMEN.  

Echipa de proiect este formată 

din studenți de la programele 

de studii de licență: Admi-

nistrație Publică și Poliție 

Locală, precum și de master: 

Management și Administrație 

Europeană (programe din 

domeniul Științe Adminis-

trative), după cum urmează: 

Marinela Pentelescu, Andrei 

Malanciuc, Mihaela-Brîndușa 

Șuhan, Ingrid-Roxana Roos 

Ștefănoaia și Laura Bujor. 

Fiind o aplicație cu caracter 

deschis, la pregătirea proiec-

tului au participat la elaborare 

și alți studenți de la 

programele de studii Admi-

nistrație Publică și Poliție 

Locală din cadrul Facultății de 

Drept și Științe Adminis-

trative.  

 

USV, în topul traducerilor 

literare și al cercetării 

traductologice 

 

Aceasta este convingerea ex-

primată de domnul David Ro-

yaux, delegat general Wa-

llonie-Bruxelles la București, 

care a participat la colocviul 

despre receptarea și traducerea 

în limba română a literaturii 

belgiene, organizat de Centrul 

de Studii Belgiene de la Uni-

versitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj Napoca. Cu această 

ocazie, a avut loc și decernarea 

premiilor pentru concursul de 

traduceri „Mot a monde”, 

organizat de Institutul cultural  

francez, pe un text din 

scriitorul belgian Jean-Marc 

Turine, laureat al premiului 

francofon al celor 5 conti-

nente, cu romanul La Théo des 

fleuves. După cum a anunțat 

directoarea Institutului Fran-

cez  din Cluj, Ioana Costaș, la 

concurs au participat 160 de 

candidați din toate universi-

tățile din țară, iar juriul, 

Evenimente  
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prezidat de profesor Rodica 

Baconsky, reputată traducă-

toare, nu a avut o misiune 

ușoară. În mod clar, a măr-

turisit președinta juriului, s-a 

detașat studenta Iulia-Ioana 

Bădăluță, de la programul de 

masterat Teoria și practica 

traducerii, Facultatea de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării din USV, care a obținut 

Premiul I. Pe locurile doi și 

trei s-au clasat studenți de la 

universitățile din Craiova și 

Alba-Iulia, iar mențiunile s-au 

împărțit între studenți de la 

universitatea gazdă, cea din 

Pitești și cea din Oradea. Acest 

clasament îmbucurător spune 

multe despre activitățile de 

cercetare și de traducere care 

au loc la Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării, în 

care există deja volume cola-

borative de traduceri cu aparat 

științific, publicate de studenți 

sub coordonarea profesorilor 

lor. Printre cei care au 

îndrumat-o pe Iulia Bădăluță 

pentru participarea la concurs 

merită numite conf. univ. dr. 

Raluca-Nicoleta Balațchi și 

lector univ. dr. Corina Iftimia, 

care au transmis ceva din 

pasiunea lor tinerei laureate. 

De altfel, toți cei care o cunosc 

pe câștigătoare știu că ea este 

prezentă la toate cursurile și că 

nu se mulțumește niciodată cu 

o singură versiune de tra-

ducere, propunând soluții 

îndrăznețe și bine argumen-

tate. Colocviul despre tradu-

cerea literaturii belgiene în 

limba română, la care USV a 

fost reprezentată de profesor 

Muguraș Constantinescu, a 

oferit prilejul de a face și mai 

cunoscută activitatea de cer-

cetare traductologică de la 

Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării. Cu o fru-

moasă colegialitate, organiza-

torii colocviului, în frunte cu 

prof. univ. Rodica Lascu-Pop, 

directoarea Centrului de Studii 

Belgiene, au subliniat meritul 

universității sucevene de a fi 

inițiat proiectul pe istoria 

traducerilor în limba română - 

ITLR, în care colocviul clu-

jean s-a înscris, de a avea un 

masterat de cercetare pe tra-

duceri literare, cu o revistă 

științifică în același domeniu, 

alături de o colecție doctorală 

pe traductologie, și de a forma 

masteranzi atât de bine pre-

gătiți încât să obțină premiul 

întâi la o competiție națională 

cu mulți participanți. A fost 

evocat și volumul „O sută de 

ani de traduceri în limba 

română 1918-2018”, număr în 

afara seriei al revistei Atelier 

de traduction, rezultat al unei 

conferințe internaționale pe 

aceeași temă, care a dat un 

important impuls proiectului 

ITLR, cunoscut deja și în alte 

țări din Europa. Dialogul 

curajos al laureatei cu autorul 

belgian Jean Marc Turine și cu 

ceilalți câștigători, calitatea 

dezbaterilor și a traducerilor 

prezentate au întărit convin-

gerea Delegatului general 

Wallonie-Bruxelles, la care s-

a raliat și directoarea Insti-

tutului Francez  din Cluj, că 

Universitatea din Suceava se 

află în top în privința tradu-

cerilor și cercetării traducto-

logice, lucru pe care David 

Royaux l-a afirmat în mai 

multe rânduri, și care au făcut-

o pe Iulia să exclame: „Dacă 

ați ști ce fericită sunt!” Și, cu 

siguranță, întreaga echipă care 

a făcut posibilă această 

performanță simte o mare bu-

curie și o justificată mândrie. 

 

Studenții Departamentului 

de Sănătate și Dezvoltare 

Umană al USV, implicați în  

prevenirea și controlul dia-

betului zaharat 

 

În fiecare an, data de 14 

noiembrie marchează ,,Ziua 

Mondială a Diabetului” și 

constituie un prilej de a atrage 

atenția asupra uneia dintre 

cele mai importante boli cro-

nice, una din cele mai mari 

probleme de sănătate cu care 

se confruntă omenirea în se-

colul XXI, o boală a întregului 

organism, care poate duce la 

complicații precum infarct, 

atac vascular cerebral, orbire, 

blocaj renal sau amputaţii ale 

membrelor inferioare. Diabe-

tul zaharat este o problemă 

extrem de importantă de 

sănătate publică, atât pe plan 

mondial, cât şi în România, 

prin prevalenţa mare şi în 

creştere explozivă pe care o 

are, prin complicaţiile grave 

pe care le determină și, nu în 

ultimul rând, prin costurile 

sociale extrem de mari pe care 

le induce. Studenții Depar-

tamentului de Sănătate și 

Dezvoltare Umană din cadrul 

Universității ,,Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, sub îndruma-

rea șef lucrări dr. Cobuz 

Claudiu, medic primar diabe-

tolog, au luat parte la o acțiune 

dedicată prevenției și contro-

lului diabetului zaharat, care s-

a desfășurat în cadrul Farma-

ciei Arsene. Un număr de 

peste 70 de persoane au bene-

ficiat de măsurarea gratuită a 

glicemiei, înălțimii și greu-

tății. În plus, studenții din 

cadrul specializării Nutriție și 

Dietetică au oferit sfaturi nu-

țrionale, inclusiv sub formă de 

pliante create de ei cu acest 

14 noiembrie 2019 
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scop și supervizate de în-

drumător. În acest an, tema 

zilei a fost Diabetul zaharat și 

familia. Deoarece este o boală 

care nu doare, nu se vindecă și, 

în timp, poate genera compli-

cații teribile (amputare, orbire, 

neuropatie etc.), pacienții se 

sperie de cele mai multe ori, 

pentru că nu există timpul 

suficient pentru a le oferi toate 

informațiile necesare. Printre 

problemele cu care persoanele 

cu diabet zaharat se confruntă 

se numără și schimbarea com-

pletă a principiilor de ali-

mentație, fapt dificil de rea-

lizat; deseori, pacienții nu au 

informații cu privire la ceea ce 

trebuie să mănânce; alimen-

tația pacienților se transferă, în 

multe situații, la întreaga 

familie. Pentru persoana cu 

diabet zaharat, optimizarea 

stilului de viaţă se încadrează, 

alături de medicaţie, pe prima 

treaptă terapeutică. În prin-

cipal, eforturile nutriționiștilor 

sunt axate pe dieta persoanei 

cu diabet ca fiind modalitatea 

de a obţine un bun control 

metabolic, dar şi  un stil de 

viaţă sănătos. Recomandările 

nutriţionale pentru diabetici, 

ca orice dietă prescrisă bolilor 

cronice, adică pe toată viaţa, 

nu trebuie să difere cantitativ 

de a persoanelor sănătoase (de 

aceeași vârstă, talie, sex, acti-

vitate fizică), dar au nume-

roase restricţii calitative. Pres-

crierea unei astfel de diete pe 

o perioadă lungă motivează 

investiţia de timp atât a 

medicului/ nutriționistului, cât 

şi a pacientului. O astfel de 

recomandare legitimează şi 

crearea unei echipe de în-

grijire a diabeticului. 

 

Vizita delegației USV în 

China 

 

O delegație a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), din care au făcut parte 

prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, Rectorul USV, și lector 

dr. Codruț Șerban, coordo-

nator al Serviciului de Relații 

Publice, Comunicare și Ima-

gine al USV, s-a aflat într-o 

vizită de lucru în orașul Kun-

ming, regiunea Yunnan, din 

Republica Populară Chineză. 

Efectuată la invitația Univer-

sității Normale Yunnan și 

susținută de Starcrest Educa-

tion Management Company 

Limited din China, partenerul 

USV, deplasarea a avut drept 

scop extinderea colaborării 

existente între cele două uni-

versități. Temele de discuție 

au vizat, printre altele, pre-

gătirea pentru semnare a unui 

acord interinstituțional care să 

includă și programe de 

doctorat în co-tutelă, deschi-

derea unui program de studiu 

în limba chineză la Facultatea 

de Litere și Științe ale Co-

municării din Suceava, spriji-

nirea acestui program cu trei 

lectori de limba chineză din 

cadrul Universității din Yu-

nnan, precum și derularea 

unor mobilități pentru cadre 

didactice și studenți între cele 

două universități. În contextul 

colaborării cu Universitatea 

din Yunnan, Rectorul USV a 

fost invitat, în calitate de vor-

bitor principal (keynote 

speaker), la Forumul South-

west Associated University, 

găzduit de partenerii chinezi. 

La edițiile precedente ale 

Forumului au fost invitate 

personalități marcante la nivel 

mondial, dintre îi amintim pe 

Muhammad Yunus, câștigător 

al Premului Nobel pentru 

Pace, Christopher Pissarides, 

membru al Academiei Brita-

nice, câștigător al Premiului 

Nobel pentru Economie, 

18-23 noiembrie 2019 
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Chen-Ning Yang, câștigător al 

Premiului Nobel pentru Fi-

zică, Justin Lin, economist de 

prestigiu, fost Vice-Președinte 

al Băncii Mondiale, sau Xu 

Yuanchong, câștigător al Pre-

miului Internațional Arctic 

Light Outstanding Literary 

Translation. Prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa a fost pri-

mul rector din Europa invitat 

să susțină o prelegere în cadrul 

acestei manifestări, care a reu-

nit peste 450 de participanți – 

oficialități din regiunea Yu-

nnan, rectori ai altor univ-

ersități din regiune, cadre di-

dactice și studenți –, fiind al 

38-lea speaker din istoria Fo-

rumului. Prelegerea susținută 

de Rectorul USV s-a intitulat 

Spațiul european al educației 

– particularități și oportuni-

tăți. Pe lângă aspecte legate de 

funcționarea sistemului de în-

vățământ european și a celui 

românesc, de dezvoltarea uni-

versităților antreprenoriale, de 

viitorul cercetării și al agendei 

Uniunii Europene privind în-

vățământul superior, aceasta a 

cuprins și o prezentare a 

oportunităților de colaborare 

între universități din Repu-

blica Populară Chineza și 

universități din Europa, 

respectiv USV, sub forma 

unor schimburi academice, în 

contextul în care, începând cu 

anul 2021, bugetul alocat mo-

bilităților în cadrul Progra-

mului Erasmus+ se va dubla. 

Un alt eveniment deosebit de 

important la care au participat 

reprezentanții USV a fost 

inaugurarea Sino-Euro Educa-

tional and Cultural Exchange 

Center, organism creat în ca-

drul Universității din Yunnan 

pentru a eficientiza colabora-

rea cu universități din Europa. 

Inaugurarea s-a desfășurat în 

prezența oficialităților, a 

membrilor comunității acade-

mice, dar și a altor reprezen-

tanți ai unor instituții relevante 

pentru domeniul învățămân-

tului superior din China.     

 

Facultatea de Silvicultură 

din Suceava își manifestă 

dezacordul cu privire la 

criteriile de selecție aplicate 

de Regia Naționala a Pă-

durilor în recrutarea ingi-

nerilor silvici stagiari  

 

În data de 14 noiembrie 2019, 

Regia Națională a Pădurilor a 

organizat o selecție a candi-

daților în vederea ocupării 

posturilor de inginer silvic 

stagiar. Concursul de selecție 

nu s-a limitat la verificarea 

competențelor cerute de postul 

respectiv, ci a introdus drept 

criterii de notare vechimea 

școlii silvice și cifra de șco-

larizare a unității de învă-

țământ pe care a absolvit-o 

candidatul. Față de această 

situație, înțelegem să amintim 

Regiei Naționale a Pădurilor 

că articolul 29, al. (3) din 

Codul Muncii prevede că in-

formațiile cerute, sub orice 

formă, de către angajator 

persoanei care solicită 

angajarea, cu ocazia verificării 

prealabile a aptitudinilor, nu 

pot avea un alt scop decât 

acela de a aprecia capacitatea 

de a ocupa postul respectiv, 

precum și aptitudinile profe-

sionale. Considerăm că ve-

chimea instituției de învă-

țământ absolvite și cifra de 

școlarizare nu pot constitui 

criterii de evaluare a aptitu-

dinilor profesionale. Prezența 

acestor criterii în formula de 

calcul a punctajului final obți-

nut de către candidat repre-

zintă, în mod evident, o 

manifestare de discriminare în 

sensul Ordonanței de Guvern 

nr. 137/2000 privind preve-

nirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare. Fa-

cultatea de Silvicultură Sucea-

va consideră că studenții pe 

care îi pregătește pot face față 

cu succes oricărui concurs 

transparent și nediscriminato-

riu, organizat în condițiile 

legii. Examenul de licență al 

specializării Silvicultură se 

desfășoară pe baza unei pro-

ceduri transparente care are la 

bază o testare teoretică obiec-

tivă, ce conține un set complex 

de întrebări, definiții și apli-

cații, format care poate consti-

tui oricând un model de testare 

replicabil la nivel național. 

Dacă Regia Națională a Pădu-

rilor, unul dintre principalii 

angajatori ai absolvenților 

19 noiembrie 2019 
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specializării Silvicultură, do-

rește o apreciere unitară a 

competențelor viitorilor ingi-

neri stagiari, acest lucru se 

poate implementa sub forma 

unui examen de atestat națio-

nal, organizat de comun acord 

cu angajatorii din domeniu și 

cu toate unitățile de învă-

țământ care pregătesc ingineri 

silvici. Ne exprimăm convin-

gerea că Procedura de recru-

tare a RNP Romsilva va fi 

modificată în sensul eliminării 

acestei regretabile discrimi-

nări și ne manifestăm deschi-

derea față de orice propunere 

de cooperare vizând verifi-

carea unitară la nivel național 

a aptitudinilor profesionale ale 

absolvenților ingineri silvici.

 

USV la INFOINVENT 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat la 

cea de-a XVI-a ediție a 

Salonului Internațional de 

Inventică INFOINVENT, la 

Chișinău, Republica Moldova. 

Delegația USV a fost formată 

din prof. dr. ing. Milici Dan 

Laurențiu, dr. ing. Nițan Ilie, 

drd. ing. Grosu Oana Vasilica 

din (Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoa-

relor), prof. dr. ing. Mironeasa 

Costel, din cadrul Facultății de 

Mecanică, Mecatronică și Ma-

nagement, conf. dr. ing. Mi-

roneasa Silvia și drd. ing. Iuga 

Mădălina, din cadrul Facul-

tății de Inginerie Alimentară. 

Pentru invențiile prezentate în 

cadrul Salonului, Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a obținut 5 medalii de 

aur și 3 medalii de argint. La 

fiecare ediție, juriul inter-

național oferă premii speciale 

pentru cele mai deosebite 

invenții, prezentate sub formă 

de prototip/model experi-

mental. În acest an, urmă-

toarele invenții au fost pre-

miate cu medalia de aur: Vafe 

cu conținut ridicat de fibre și 

procedeu de obținere a 

acestora, autori Georgiana 

Gabriela Codină, Silvia Miro-

neasa, Costel Mironeasa; J-

eleu de păducel și procedeu de 

obținere a acestuia, autori 

Silvia Mironeasa, Mădălina 

Iuga; Biscuiți hipocalorici și 

procedeu de obținere a 

acestora, autori Georgiana 

Gabriela Codină, Silvia Miro-

neasa, Costel Mironeasa; Si-

guranță termomecanică cu 

blocare, autori Ilie Nițan, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela 

Poienar, Gheorghe Pentiuc, 

Anna Sabadaș, Mariana Ro-

dica Milici, Crenguța Elena 

Bobric, Daniela Irimia, Ga-

briela Rață, Elena Daniela 

Olariu; Termocuplă tip am-

breiaj, autori Dumitru Cer-

nușcă, Laurențiu Dan Milici, 

Ilie Nițan, Mihaela Poienar, 

Sergiu Dan Pața, Mihai Ce-

nușă, Bogdan Breabăn, Cezar 

Dumitru Popa. Următoarele 

invenții au obținut medalia de 

argint: Dispozitiv și metodă de 

extracție a uleiului din se-

mințe oleaginoase, autori Sil-

via Mironeasa, Costel Miro-

neasa, Georgiana Gabriela 

Codină, Mădălina Iuga; Sis-

tem de zăvorâre, autori Ilie 

Nițan, Laurențiu Dan Milici, 

Mihaela Poienar, Dumitru 

Cernușcă, Sergiu Dan Pața, 

Alexei Pianîh, Radu Dumitru 

Pentiuc, Cezar Dumitru Popa, 

Mihai Rață, Constantin Ungu-

reanu; Vibromotor, autori Ilie 

Nițan, Laurențiu Dan Milici, 

Mihaela Poienar, Constantin 

Ungureanu, Elena Daniela 

Olariu, Elena Popinciuc, Du-

mitru Cernușcă, Radu Dumi-

tru Pentiuc. Premii speciale 

oferite de către alte instituții 

cu ocazia Salonului de invenții 

INFOINVENT: Medalia de 

aur din partea Universității 

Politehnice București, pentru 

invenția Dispozitiv și metodă 

de extracție a uleiului din 

semințe oleaginoase, autori 

Silvia Mironeasa, Costel Mi-

roneasa, Georgiana Gabriela 

Codină, Mădălina Iuga; 

Medalia de aur din partea 

Centrului Național de Cer-

cetare pentru Siguranța Ali-

mentului, pentru invenția Je-

leu de păducel și procedeu de 

obținere a acestuia, autori 

Silvia Mironeasa, Mădălina 

Iuga; Diplomă de excelență 

din partea Institulului Națio-

nal de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Mașini și Instalații 

20-23 noiembrie 2019 
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Destinate Agriculturii și In-

dustriei Alimentare, pentru 

lucrarea Dispozitiv și metodă 

de extracție a uleiului din 

semințe oleaginoase, autori 

Silvia Mironeasa, Costel Mi-

roneasa, Georgiana Gabriela 

Codină, Mădălina Iuga; Di-

plomă de excelență din partea 

Institulului Grădinii Botanice 

„Alexandru Ciubotaru” din 

Republica Moldova, pentru 

lucrarea Jeleu de păducel și 

procedeu de obținere a 

acestuia, autori Silvia Mi-

roneasa, Mădălina Iuga; Di-

plomă de excelență din partea 

Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nico-

lae Testemițanu” din Repu-

blica Moldova, pentru lucra-

rea Biscuiți hipocalorici și 

procedeu de obținere a aces-

tora, autori Georgiana Ga-

briela Codină, Silvia Miro-

neasa, Costel Mironeasa; Me-

dalia de aur din partea 

Universității Politehnice Bu-

curești, pentru invenția Vibro-

motor, autori Ilie Nițan, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela 

Poienar, Constantin Ungu-

reanu, Elena Daniela Olariu, 

Elena Popinciuc, Dumitru 

Cernușcă, Radu Dumitru Pen-

tiuc; Premiul special și 

diplomă de onoare pentru 

invenția Sistem de zăvorâre, 

autori Ilie Nițan, Laurențiu 

Dan Milici, Mihaela Poienar, 

Dumitru Cernușcă, Sergiu 

Dan Pața, Alexei Pianîh, Radu 

Dumitru Pentiuc, Cezar Du-

mitru Popa, Mihai Rață, Cons-

tantin Ungureanu. Totodată, 

pentru rezultatele avute în 

domeniul inventicii și al edu-

cației studenților în domeniul 

proprietății intelectuale, 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava i-au fost 

atribuite următoarele distinc-

ții: Medalia de aur acordată 

de Institutul Național pentru 

Laser, Plasmă și Fizica 

Radiațiilor din România, 

pentru promovarea noutăților 

în cercetare prin inovare și 

inventică în USV; Distincția 

specială a Universității de 

Stat din Moldova, acordată 

USV pentru participarea re-

prezentativă și pentru cola-

borarea fructuoasă în cadrul 

Consorțiului Universităților 

din Republica Moldova, 

România și Ucraina; Certi-

ficatul de excelență al Aso-

ciației Române pentru Teh-

nologii Alternative (ARTA 

Sibiu), pentru promovarea 

spiritului inovativ, al in-

venticii și al cercetării la nivel 

internațional, acordat Labora-

torului de Inventică și 

Transfer Tehnologic (INVEN-

TRANSFER - MANSID) din 

USV.   

 

Vizită de studiu la Haga 

pentru studenții și cadrele 

didactice de la Facultatea de 

Drept și Științe Adminis-

trative (FDSA) 

 

Studenți ai Facultății de Drept 

și Științe Administrative, 

însoțiți de conf. univ. dr. 

Camelia Ignătescu, decan, și 

de alte cadre didactice, au 

efectuat o vizită de studiu în 

capitala administrativă a 

Olandei, Haga, unde își au 

sediul importante instituții 

internaționale din domeniul 

justiţiei: Curtea Internaţională 

de Justiţie, Curtea Penală 

Internaţională, Europol şi 

Eurojust. Orașul nu a fost ales 

întâmplător, Haga având o 

lungă istorie în elaborarea 

legislației supranaționale care 

guvernează relaţiile între state 

şi dreptul internaţional privat. 

Din această perspectivă, 

oraşul Haga a fost ales pentru 

că reprezintă un simbol al 

drepturilor omului şi al 

justiţiei internaţionale, în 

general. Studenții și maste-

ranzii de la toate specializările 

FDSA, care au participat la un 

concurs de eseuri, au fost 

răsplătiți cu premii constând 

într-o vizită de studiu la 

Curtea Penală Internațională, 

instanță care este prima şi 

24-27 noiembrie 2019 
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singura Curte penală inter-

naţională permanentă. Vizita a 

reprezentat o bună ocazie de a 

se familiariza cu noțiunile de 

bază ale dreptului inter-

național și ale dreptului uma-

nitar. În cadrul vizitei, 

studenții au învățat despre 

competenţele Curții, care ju-

decă exclusiv cauze asupra 

crimelor de genocid, asupra 

crimelor de război şi asupra 

crimelor împotriva umanităţii 

și de agresiune și au avut 

ocazia să adreseze întrebări 

reprezentantei instituției, cu 

privire la activitatea Curții și 

rolul acesteia în prezent. Un 

punct important al vizitei l-a 

constituit studierea sălilor de 

judecată în care au loc pro-

cesele aflate pe rolul instanței. 

Vizita a coincis cu celebrarea 

Zilei pentru Eliminarea Vio-

lenței împotriva Femeilor, în 

care Procurorul general al 

Curții a apreciat, într-o decla-

rație de presă, că întreaga 

comunitate internațională a 

devenit, în cele din urmă, 

conștientă de magnitudinea 

provocării și de necesitatea 

acțiunilor concrete și colec-

tive. În această notă, au fost 

punctate și alte aspecte de 

interes practic pentru studenți, 

care au avut ocazia să viziteze 

și Palatul Păcii, ce func-

ționează ca sediu al Curții 

Internaționale de Justiție, prin-

cipalul corp judecător al ONU, 

al Curții Permanente de 

Arbitraj și al Academiei de 

Drept Internațional de la 

Haga.  
 

Workshop cu profesori din 

China 

 

USV a organizat Workshop-ul 

cu tema „Intelligent Data Ana-

lysis and Applications”, sus-

ținut de Prof. Guojun Wang, 

Pearl River Scholarship Dis-

tinguished Professor, Director 

of Institute of Computer 

Networks, Vice Dean of 

School of Computer Science, 

Guangzhou University, 

Guangzhou, Guangdong Pro-

vince, și conf. Xiaofei Xing, 

School of Computer Science, 

Guangzhou University, ambii 

din Republica Populară Chi-

neză. Lucrările celor doi in-

vitați s-au intitulat Cleanroom 

Computing – Building Effi-

cient and and Secure Network 

Services și ILP-based Poly-

type Target Coverage  Scheme 

in Heterogenous Sensor 

Networks. Vizita celor doi 

profesori a avut loc în cadrul 

proiectului de mobilități Ro-

mânia-China, 10BM, cu titlul 

„Tehnici inteligente pentru 

aplicații medicale utilizând 

rețele de senzori, GUSV, do-

meniul 2.1 Tehnologii infor-

mationale și de aplicații”, di-

rector de proiect conf. univ. dr. 

Oana Geman, Departamentul 

de Sănătate și Dezvoltare 

Umană din cadrul Facultății 

de Educație Fizică și Sport din 

USV. 

25 noiembrie 2019 
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Dezvoltarea dendroflorei 

Grădinii Botanice a USV - 

TREE World (FDI 2019) 

 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava deru-

lează proiectul „Dezvoltarea 

dendroflorei Grădinii Bota-

nice a USV - TREE World”, 

finanțat de Ministerul Educa-

ției Naționale prin Fondul de 

Dezvoltare Instituțională (FDI 

2019), care are ca obiective 

asigurarea dezvoltării grădinii 

botanice din Campusul II al 

USV, prin înfiinţarea secto-

rului Flora globului, crearea 

perdelei vegetale sudice a 

grădinii botanice şi îmbu-

nătăţirea aspectului peisagistic 

al Campusului I. Una dintre 

activităţile cele mai impor-

tante din cadrul proiectului a 

avut loc marţi, 26 noiembrie 

2019 - o acţiune de plantare a 

500 puieţi forestieri în sectorul 

Vegetaţia României. Au fost 

plantaţi puieţi de brad, molid, 

fag, stejar, cireş păsăresc, plop 

alb, jugastru, frasin, salcie 

albă şi salcie căprească. În 

acest sector se urmăreşte re-

crearea principalelor tipuri de 

ecosisteme forestiere din Ro-

mânia la o scară mică, dis-

tribuite altitudinal, conform 

distribuţiei naturale. Au 

participat 90 studenţi şi 8 

cadre didactice de la Fa-

cultatea de Silvicultură şi 

Facultatea de Istorie şi Geo-

grafie. Proiectul este coor-

donat de șef lucrări ing. dr. 

Cezar Valentin TOMESCU, 

Facultatea de Silvicultură, 

USV. 

 

Târgul de Joburi, ediția de 

toamnă 

 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prin Centrul 

de Consiliere și Orientare în 

Carieră și Unitatea de Analiză 

și Gestiune Previzională a 

Solicitărilor Pieței Muncii, și 

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

Suceava (AJOFM), a 

organizat ediția de toamnă a 

Târgului de Joburi. Eveni-

mentul a oferit studenților și 

absolvenților USV un cadru 

de întâlnire și interacțiune cu 

angajatori din județul Suceava 

în vederea facilitării accesului 

pe piața muncii, atât prin 

oportunitățile de angajare 

prezentate, cât și prin ofertele 

de practică sau internship care 

reprezintă liantul între mediul 

academic și cel de business.  

 

Acord bilateral  

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a primit vizita 

unei delegații oficiale a 

Universității de Stat „Dimitrie 

Cantemir”, din Chișinău, Re-

publica Moldova, din care au 

făcut parte dr. hab. Aurelia 

Hanganu, Rectorul instituției, 

alături de Sorin Șclearuc, 

specialist principal în cadrul 

Secției studiu și manage-

mentul calității, și Veaceslav 

Șuiu, specialist superior în 

cadrul Serviciului relații 

internaționale. Cu această oca-

zie, conducerile celor două 

universități au semnat un 

acord bilateral, având drept 

scop dezvoltarea cooperării 

academice între părți, în 

domeniile de interes comun. 

Principalele direcții de coo-

perare prevăzute în acord 

includ, printre altele, publi-

carea în comun a rezultatelor 

cercetărilor științifice și 

schimbul de publicații, reali-

zarea mobilităților studenților 

și recunoașterea rezultatelor 

academice obținute în cadrul 

acestor mobilități, promovarea 

programelor de formare ofe-

rite de partener și diseminarea 

acestor informații în rândul 

propriei comunități academi-

ce, derularea unor programe 

de studiu comune în format  

diplomă dublă sau/și diplomă 

comună și dezvoltarea 

26 noiembrie 2019 
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relațiilor de colaborare între 

școlile doctorale din cadrul 

celor două instituții de 

învățământ și susținerea efec-

tuării unor stagii de docu-

mentare pentru doctoranzi și 

tineri cercetători. Un alt punct 

important prevăzut în acord îl 

reprezintă cooperarea în 

cadrul programelor de cerce-

tare. În acest sens, este 

prevăzută colaborarea cu sco-

pul atragerii de finanțări 

externe (europene sau de altă 

natură), care vor permite 

dezvoltarea și implementarea 

unor proiecte comune de 

cercetare, cu sau fără 

participarea altor parteneri, și 

facilitarea accesului la pro-

priile laboratoare sau centre de 

cercetare pentru reprezentanții 

partenerului. De asemenea, 

cele două universități și-au 

asumat identificarea de opor-

tunități pentru autori și 

încurajarea publicării de 

articole în periodicele știin-

țifice ale celeilalte părți și în 

volumele colective editate sub 

egida acestora. Publicațiile 

comune ale autorilor se vor 

edita în baza unor contracte 

care vor reglementa detaliile 

privind stabilirea editorului/ 

editorilor, implicațiile finan-

ciare și distribuția.  În ceea ce 

privește mobilitățile studen-

țești, este prevăzută încheierea 

unor acorduri specifice care să 

permită, anual, unui număr de 

2-5 studenți să urmeze cursuri 

în cadrul universității parte-

nere, studenții aflați în 

mobilitate fiind scutiți de taxe 

de școlarizare în cadrul uni-

versității gazdă. Referitor la 

mobilitățile cadrelor didactice, 

acestea vor fi de predare sau 

de formare, punându-se ac-

centul pe cooperarea pentru 

crearea și derularea unor 

programe de studii gestionate 

în comun, în cadrul uneia 

dintre instituții, în funcție de 

nevoile specifice identificate 

în cadrul parteneriatului.  

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și 

supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la entitățile publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 847 din 18 octombrie 2019. 

 

Normele metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare 

metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 

entitățile publice, din 08.10.2019,publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 18 octombrie 

2019. 

 

Ordonanța de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 898 din 06 noiembrie 2019. 

 

Ordonanța de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Consolidarea din data de 18 

noiembrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 06 noiembrie 

2019. 

 

Rectificarea privind cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019, din 14.11.2019, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 14 noiembrie 2019. 

 

Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 19 noiembrie 2019. 
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Legea nr. 229/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 

calității educației, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 945 din 26 noiembrie 2019. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 114/5 noiembrie 2019 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor parțiale pentru 

desemnarea studenților reprezentanți în consiliile facultăților. 

 

Hotărârea nr. 115/14 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 116/14 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională (R18). 

 

Hotărârea nr. 117/14 noiembrie 2019 privind aprobarea renunțării la trei programe de studii 

universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Științe Economice și Administrație Publică.  

 

Hotărârea nr. 118/14 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

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

masterat Controlul și expertiza produselor alimentare din cadrul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară.  

 

Hotărârea nr. 119/14 noiembrie 2019 cu privire la alocarea unor sume pentru susținerea 

manifestărilor „Student pentru o zi” şi pentru promovarea Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV).  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 104/5 noiembrie 2019 cu privire la revizia Procedurii operaționale - Deplasarea în 

străinătate (PO-SRIAE-07) și a Procedurii operaționale - Organizarea și derularea mobilităților 

de personal didactic și nedidactic, în scop de predare / formare / monitorizare, în cadrul 

programului Erasmus+ (PO-SRIAE-04). 

 

Hotărârea nr. 105/5 noiembrie 2019 cu privire aprobarea valorilor burselor speciale de 

performanță acordate de CCABU. 

 

Hotărârea nr. 106 /26 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2020-2021 pentru studii universitare de licență, master, conversie profesională și 

doctorat. 

 

Hotărârea nr.  107 /26 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea listelor personalului și studenților 

selectați pentru a participa la mobilități de studiu, predare și formare cu țări partenere, în cadrul 

programului Erasmus+. 

 

Hotărârea nr. 108 /26 noiembrie 2019 cu privire la redistribuirea a două locuri bugetate în cadrul 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 
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