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Cursuri gratuite de antre-

prenoriat şi competenţe digi-

tale 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava începe o nouă 

serie de cursuri gratuite de an-

treprenoriat şi competenţe di-

gitale, în cadrul proiectului 

Mommypreneurs. Instruirea 

antreprenorială va oferi abili-

tățile și cunoștințele de bază 

(juridice, financiare, de 

marketing, operațiuni, rețea) 

necesare dezvoltării ideilor de 

afaceri, lansării de startup-uri 

și comercializării produselor / 

serviciilor. Cursurile de IT se 

vor axa preponderent pe co-

merț electronic și web design. 

Subiectele care urmează să fie 

predate vor include cele mai 

solicitate abilități digitale în 

acest moment pe piață la un 

nivel care NU necesită o ex-

periență anterioară extinsă în 

domeniul IT. Conținuturile 

instruirii vor fi furnizate şi on-

line, ceea ce va permite studiul 

individual după un program 

personal al fiecărei mămici. 

Cursurile de adresează mămi-

cilor cu vârsta maximă de 29 

de ani, care se află în concediu 

de maternitate sau care au 

terminat concediul, dar n-au 

reuşit să se reintegreze în 

câmpul muncii. Cursurile în-

cep pe 10 februarie şi au o 

durată de 12 săptămâni. 

Înscrierile se fac prin 

completarea unui formular pe 

site-ul proiectului mommy-

preneurs.eu/ După finalizarea 

cursurilor, mămicile primesc o 

diplomă de participare eli-

berată de USV. Acest proiect 

este finanțat de Islanda, 

Lichtenstein şi Norvegia, prin 

Granturile Spațiului Econo-

mic European (SEE) și 

Norvegiene. Proiectul a în-

ceput în ianuarie 2019 şi va fi 

implementat timp de 24 de 

luni de către opt parteneri din 

şapte state europene: Cipru, 

Italia, Lituania, Polonia, Por-

tugalia, România şi Spania. 

 

Zilele Eminescu la USV 

 
Colectivul Bibliotecii USV, 

alături de profesori și studenți 

de la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării 

(FLSC), în colaborare cu Casa 

de Cultură a Studenților Su-

ceava, Grupul de Inițiativă al 

Românilor din Basarabia 

(GIRB) și Colegiul Tehnic 

„Mihai Băcescu”, Fălticeni, au 

organizat o serie de 

manifestări incluse în cadrul 

Zilelor Eminescu la USV – 

2020, sub semnul Zilei Cul-

turii Naționale. Programul 

manifestărilor a inclus o de-

punere de jerbă la bustul 

Poetului Mihai Eminescu din 

Suceava, dezbaterea studen-

țească „170 de ani cu 

Eminescu”, vernisajul expo-

zițiilor de carte „Omagiu 

Poetului” și filmul documen-

tar „Eminescu, Veronica, 

Creangă” (1914) , precum și 

un moment de muzică și poe-

zie intitulat „Dor de Emi-

nescu”, la care au participat 

elevi, studenți și profesori de 

la Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu”, Fălticeni, trupa 

StArt a Casei de Cultură a 

Studenților din Suceava, 

membri ai GIRB, Liceul de 

arte „Ciprian Porumbescu” 

care au recitat poezii și 

interpretat vocal romanțe pe 

versurile Poetului.     

   

Evenimente  

10 ianuarie 2020 

 

 

15 ianuarie 2020 

 

 

https://mommypreneurs.eu/
https://mommypreneurs.eu/
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Profesor univ. dr. Gheorghe 

C. Moldoveanu – un reper 

pentru învățământul filo-

logic sucevean 

 

Se poate spune fără a greși că 

unul dintre cei mai cunoscuți 

și mai îndrăgiți profesori pe 

care i-a avut învățământul 

academic din Suceava a fost 

domnul profesor univ. dr. 

Gheorghe C. Moldoveanu. 

Personalitate plurivalentă, de 

excepție, profesorul Gheorghe 

C. Moldoveanu s-a născut la 1 

octombrie 1937, în județul 

Vrancea, din părinții Cons-

tantin și Ecaterina Moldo-

veanu. A urmat școala gim-

nazială în comuna natală, 

liceul în Focșani, iar în anul 

1962 a absolvit Facultatea de 

Filologie a Universității „Al. I. 

Cuza” Iași, specializarea Lim-

ba şi literatura română, 

începându-şi imediat cariera 

didactică la Catedra de limba 

şi literatura română a Fa-

cultăţii de Filologie de la 

Institutul Pedagogic din Ga-

laţi, unde a fost, pe rând, şef de 

cabinet, asistent şi lector uni-

versitar. Din 1974, Facultatea 

de Filologie din Galaţi nu a 

mai şcolarizat pentru spe-

cializarea Limba şi literatura 

română, iar profesorii Facul-

tății au plecat să predea în 

învățământul preuniversitar. 

După ce a predat câțiva ani la 

Liceul de Filologie-Istorie din 

Galaţi și la Liceul Pedagogic 

„Costache Negri“ din orașul 

de pe malul Dunării, în 1991, 

profesorul Gheorghe C. Mol-

doveanu a fost invitat în 

Bucovina de fostul său coleg 

de grupă, profesorul Mihai 

Iordache, să țină cursuri la 

Facultatea de Litere, unde a 

devenit, prin concurs, în 1992, 

conferențiar titular al 

cursurilor de Limba română 

contemporană (fonetică-

fonologie, ortografie, 

lexicologie) şi Dialectologie, 

cărora li s-au adăugat apoi 

altele: Istoria limbii române, 

Toponimie românească, An-

troponimie românească, 

Evoluţia ortografiei române, 

fiind nu numai unul dintre 

cei mai îndrăgiți dascăli ai 

Facultății, ci fiind un 

întemeietor în adevăratul 

sens al cuvântului, pentru că, 

împreună cu regretatul Mihai 

Iordache, a reînnodat firul tra-

diției filologice în Univer-

sitatea suceveană, școală al 

cărei prim rector a fost 

istoricul și criticul literar 

Constantin Ciopraga. Numele 

acestei mari personalități ie-

șene care a girat învățământul 

superior de la Suceava obliga 

școala filologică din Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

să continue la un nivel înalt 

tradiția deschisă în 1963, la 

înființarea instituției. A slujit 

cu multă dăruire școala filo-

logică suceveană până în 

2005, anul pensionării Domni-

ei Sale. Profesorul Gheorghe 

Moldoveanu a fost foarte în-

drăgit de discipoli, dar a fost şi 

un profesor exigent, exigent 

întâi cu sine însuși, acesta 

fiind cu siguranță și unul din-

tre secretele reușitei Domniei 

Sale la catedră. Și-a iubit 

elevii și studenții, a știut să 

aibă încredere în ei, să îi prețu-

iască, să și-i apropie, dar nu 

prin metode care să le lase im-

presia că învățătura este un 

lucru facil, ci într-un mod care 

să-i responsabilizeze pentru a 

fi, la rândul lor, „sămădăi” față 

de destinul limbii române. De 

aceea, profesorul Gheorghe 

Moldoveanu a știut să cultive 

grija adevărată pentru cuvântul 

rostit sau scris, o grijă pe care 

nu ar trebui să o aibă numai 

dascălul de limba română, ci 

orice vorbitor, căci „omului i-a 

fost dat cuvântul”, iar cuvântul, 

ne spune Al. Vlahuță „Aprin-

de-n inimi ură sau iubire, / De 

moarte, de viață-i dătător, / Și 

neamuri poate-mpinge la piei-

re, / Cum poate-aduce mân-

tuirea lor”. Profesorul Gheor-

ghe Moldoveanu are nu numai 

o bogată activitate didactică, 

ci și o activitate științifică 

reprezentativă, concretizată în 

peste 150 de studii și articole 

și în 15 volume de autor, care 

acoperă o problematică ex-

trem de vastă din domeniul 

lingvisticii românești: limba 

română contemporană, topo-

nimia și onomastica, istoria 

limbii române, dar și din sfera 

mai largă a culturii române. 

Acestea s-au bucurat de nu-

meroase cronici, recenzii, 

citări, semn al interesului pe 

care l-au trezit în rândul 

colegilor de breaslă. Așadar, 

profesorul este deopotrivă om 

de știință, și, nu în ultimul 

rând, scriitor. În noiembrie 

1978 Gheorghe Moldoveanu a 

obţinut titlul de doctor în 

filologie al Universităţii din 

Bucureşti, cu teza Toponimia 

din bazinul Milcovului, ju-

deţul Vrancea, sub coor-

donarea acad. I. Coteanu, teza 

21 ianuarie 2020 
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fiind publicată ulterior sub 

titlul Nume de locuri din Valea 

Milcovului, Editura Neuron, 

Focşani, 1996. Bucovinei care 

l-a adoptat nu i-a rămas dator 

nici în plan științific, pentru că 

în anul 1998 a apărut volumul 

Limba română în Bucovina. 

Statutul socio-cultural şi politic, 

Editura A92, Iaşi, lucrare care a 

obținut Premiul Fundației Cul-

turale a Bucovinei pe anul 

1998. În 1999 a urmat un prim 

volum din Crîmpeie de limbă 

română, Editura Bucovina 

viitoare, Suceava, căruia i s-a 

adăugat în 2018, la Editura 

PIM din Iaşi, al doilea volum. 

Domeniului ortografiei i-a 

dedicat două lucrări, una în 

2000, o privire istorică asupra 

ortografiei limbii române, la 

Editura Universităţii Suceava, 

urmată de Principii de scriere 

românească (în colaborare), la 

Editura PIM, Iaşi, în 2006. 

Istoria limbii române s-a 

bucurat de atenția Domniei 

Sale, interesul față de pro-

blemele extrem de ispititoare, 

dar și extrem de dificile ale 

acestui domeniu concre-

tizându-se în două cărți: 

Istoria limbii române. Partea 

I. Latina, la Editura Uni-

versităţii Suceava, 2001 și 

Evoluţia limbii române. De la 

origini până în secolul al XV-

lea, Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015 (în 

colaborare). Invitat să țină 

două conferințe la Academia 

Română, Domnia Sa a ales să 

vorbească tot despre Buco-

vina: Bucovina: onomastică şi 

istorie, publicată la Editura 

Academiei Române, în 2002, și 

Aron Pumnul – contribuţii la 

dezvoltarea limbii şi culturii 

româneşti din Bucovina, tipă-

rită la Editura Academiei Ro-

mâne, în 2007. A urmat în 2013 

volumul A fi național sau a nu 

fi, la Editura PIM, Iași, în 2013 

și, în același an, la Editura 

Academiei Române, s-a tipărit 

Dicționarul limbajului poetic 

al lui Octavian Goga, un 

exercițiu de pasiune și de 

tenacitate, o lucrare de înaltă 

ținută științifică, ce i-a adus 

autorului și cel mai prestigios 

premiu care se acordă în 

cultura noastră, Premiul Bog-

dan Petriceicu Hașdeu al 

Academiei Române în anul 

2015. Pentru întreaga activi-

tate didactică și științifică a 

fost distins cu numeroase 

premii și diplome: Profesor 

evidențiat; Medalia de Aur a 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava; Diplomă 

de excelență a Asociațiunii 

pentru Literatura Română și 

Cultura Poporului Român, 

Despărţământul „Mihail Ko-

gălniceanu“ Iași; Diploma de 

Onoare „UNIREA 150”, Di-

ploma de excelență și Medalia 

„150 de ani de existență a 

Colegiului Național Unirea” 

din Focșani; cetățean de 

onoare al comunei Câmpi-

neanca; Premiul Academiei 

Române, în anul 2015. A vorbi 

despre profesorul Gheorghe 

C. Moldoveanu înseamnă a 

evoca o personalitate copleși-

toare, care a lăsat urme adânci 

în inimile tuturor celor l-au 

cunoscut. Spiritul analitic, en-

ciclopedic, firea dinamică, 

umorul subtil, savoarea dis-

cursului plin de tâlcuri și de 

înțelepciune, îngăduința și 

blândețea față de ceilalți, 

bunătatea, chipul senin, blând 

și binevoitor sunt doar câteva 

trăsături pe care le-au apreciat 

toți aceia care au avut pri-

vilegiul de a-l cunoaște. A 

plecat discret, foarte discret, 

gândindu-se, poate, să nu ne 

tulbure sau măcar să nu ne 

tulbure prea tare. Și totuși 

plecarea Domniei Sale a căzut 

ca un trăsnet asupra co-

munității academice sucevene. 

Toți cei care l-au cunoscut, l-

au prețuit și l-au iubit, toți 

aceia care s-au bucurat de 

prietenia Domniei Sale se pot 

considera, pe bună dreptate, 

privilegiați. Drum bun spre 

Cer, Domnule Profesor! Poate 

că și îngerii au nevoie de 

puțină gramatică.  

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava conduce 

topul universităților din 

România în activitatea de 

inventică 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava conduce 

topul universităților din Ro-

mânia cu 16 brevete de in-

venții acordate și eliberate de 

Oficiul de Stat pentru Invenții 

și Mărci în anul 2019, fiind 

urmată de Universitatea „Poli-

tehnica” din București, cu 12 

brevete, și de Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” 

din Iași, cu 10 brevete, con-

form rezultatelor publicate în 

Buletinele Oficiale de Pro-

prietate Intelectuală din anul 

2019. Preocuparea universi-

tății sucevene pentru cerce-

tarea aplicată și susținerea 

dezvoltării economice a re-

giunii este reflectată în anul 

2019 și de cele 27 de contracte 

de servicii de cercetare în-

cheiate cu companii din zonă, 

de elaborarea a 7 proiecte în 

colaborare cu companii TIC 

din regiune pentru dezvoltarea 

de produse noi (beneficiind de 

o finanțare europeană de peste 

1,5 milioane de euro), de 

dezvoltarea a 37 de companii 

30 ianuarie 2020 
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start-up ce au asigurată, prin 

intermediul USV, o finanțare 

europeană de 35.000 de euro 

fiecare, proiectarea unui Parc 

Tehnologic cu potențial trans-

frontalier, în colaborare cu 

Primăria Siret și Consiliul Ju-

dețean Suceava, și de ex-

tinderea facilităților proprii de 

transfer tehnologic și spin-off 

în zona aeroportului sucevean. 

Top 10 universități din Ro-

mânia conform numărului de 

brevete acordate și eliberate 

de Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci în anul 2019 

(Sursa datelor: Buletinul Ofi-

cial de Proprietate Inte-

lectuală, vol. Ianuarie – 

Decembrie 2019). Această 

transformare a universității 

sucevene este evidențiată și de 

experții Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OECD) care 

oferă Universitatea din 

Suceava drept exemplu, între 

universitățile românești, de 

„instituție ancoră pentru o 

regiune, jucând un rol cheie în 

comunitate și în ecosistemul 

înconjurător, fiind clar 

angajată să dezvolte o agendă 

antreprenorială.”, conform 

Raportului OECD „Support-

ing Entrepreneurship and 

Innovation in Higher Edu-

cation in Romania” publicat în 

2019. Totodată, reprezentanții 

industriei IT au premiat 

Suceava, pentru al doilea an 

consecutiv, ca fiind orașul cu 

cea mai mare ascensiune 

pentru industria IT din estul 

României (după Iași). Un pas 

important în domeniul 

cercetării aplicate în medicină 

și industria alimentară a fost 

făcut de USV prin dezvoltarea 

primului laborator de meta-

genomică și biologie mole-

culară din România dedicat 

bolnavilor de diabet, finanțat 

dintr-un proiect european de 

peste 2 milioane de euro. Din 

punctul de vedere al Prorec-

torului USV cu activitatea 

științifică, Prof. univ. dr. 

Mihai Dimian, susținut de o 

experiență de peste 15 ani în 

universități și institute de 

prestigiu din SUA, Germania 

și Franța, procesul de transfer 

tehnologic al rezultatelor cer-

cetării românești este mult 

îngreunat de o legislație a 

cercetării și educației nea-

daptată acestei activități, de 

lipsa unei susțineri perma-

nente financiare și cu personal 

dedicat, precum și de slaba 

dezvoltare a industriei națio-

nale și de disfuncționalitățile 

existente în lanțul universitate 

– institute de cercetare – in-

dustrie. Reconsiderarea și 

susținerea fiecărei etape a 

procesului de transformare a 

unei idei inovative într-un 

produs de succes ar trebui să 

Laborator de metagenomică 

Laborator de biologie moleculară 
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fie o prioritate pentru Ro-

mânia, cu atât mai mult cu cât 

inventica românească a scăzut 

până la un nivel întâlnit numai 

după primul și al doilea război 

mondial.   

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 5618/2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 07 ianuarie 2020. 

 

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 09 ianuarie 

2020. 

 

Ordinul nr. 5664/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 13 din 10 ianuarie 2020. 

 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație din 

20.12.2016, Consolidarea din data de  13 ianuarie 2020  are la bază publicarea din Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 7 din 4 ianuarie 2017. 

 

Ordinul nr. 2830/5514/2019 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 

2019-2020, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 15 ianuarie 2020. 

 

Hotărârea nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 20 ianuarie 2020. 

 

Ordinul nr. 3067/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, 

a anexelor la actele de studii și a documentelor școlare universitare emise de instituțiile de 

învățământ superior din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 28 ianuarie 

2020. 

 

Normele metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a 

documentelor școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior din România, din 

20.01.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 28 ianuarie 2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 1/13 ianuarie 2020 cu privire la completarea calendarului alegerilor pentru 

mandatul 2020-2024 pentru funcţiile şi structurile de conducere din Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava cu calendarul de organizare și  desfășurarea alegerilor pentru locul vacant de 

membru în Senatul USV din partea Facultății de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 2/13 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Hotărârii Senatului USV nr. 

49/18.04.2019 de desemnare a  Biroului Electoral al Universităţii şi a Biroului Electoral al Secţiei 

de Votare. 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=04.01.2017
https://lege5.ro/App/Document/ge2dambrg43q/metodologia-cadru-de-organizare-si-desfasurare-a-examenelor-de-licenta-diploma-si-disertatie-din-20122016?d=04.01.2017
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 1/7 ianuarie 2020 cu privire la stabilirea salariilor de bază în conformitate cu 

prevederile Legii nr.153/2017. 

 

Hotărârea nr. 2/7 ianuarie 2020 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat pentru studii de 

licență, anul I, în cadrul FIESC începând cu 1 ianuarie 2020. 

 

Hotărârea nr. 3/14 ianuarie 2020 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 4/14 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea valorii actualizate a documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) nr. 0103/2018 pentru Modernizarea și echiparea 

infrastructurii educaționale universitare corp E, din anexă. 

 

Hotărârea nr. 5/14 ianuarie 2020 cu privire la completarea HCA nr 59/2019. 

 

Hotărârea nr. 6/21 ianuarie 2020 cu privire la acordarea unor categorii de burse conform 

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

 

Hotărârea nr. 7/21 ianuarie 2020 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat pentru studii de 

licență, anul I, începând cu 1 ianuarie 2020. 
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