
usvinfo
BULETINUL INFORMATIV AL UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA      

www.info.usv.ro

noiembrie 2020

info@usv.ro

IX, nr.10 (95)

www.facebook.com/universitateasuceava www.usv.ro@USVro

Tradiţie şi
performanţă



În această ediţie
3 Evenimente

10  Legislaţie

10
12

Hotărârile Senatului USV

Hotărârile Consiliului de Administraţie



 

 / info USV / Noiembrie 2020 

Activități în cadrul Biroului 

Francez 

 

Biroul Francez (BF) și Centrul 

de Reușită Universitară 

(CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare din Suceava” 

continuă cursurile de limbă 

franceză „Français au collège” 

(miercuri, ora 16.30-18.00, la 

BF), „Le français, c’est fa-

cile!” (vineri, ora 16.30-18.00 

la BF), „Français géné-

ral/DALF” (miercuri, ora 

19.00-20.40, la BF) și pre-

gătire DELF (luni, ora 17.00-

19.00, la BF). Activitățile 

tematice ale săptămânii sunt 

realizate de către cadre di-

dactice ale Colegiului de Artă 

„Ciprian Porumbescu” Sucea-

va, specialitățile limba fran-

ceză și muzică. Profesorii de 

limba franceză au organizat 

miercuri, 11 noiembrie 2020, 

ora 11.00, formarea „Journée 

de formation pédagogiaue. La 

classe de FLE à distance” 

(propusă în cadrul cercului 

profesorilor de limba franceză 

- liceu). Invitată a fost Annick 

Hatterer, profesor, formator și 

delegat CLE International, 

care a conferențiat pe tema 

„Monter un projet en ligne : 

Réaliser un carnet de vo-

yage”.Webinarul s-a desfășu-

rat prin Skype, https://-

join.skype.com/dMqh7u1ZNq

Uo În aceeași zi, dar la ora 

18.00, prof. Iulia Buraciuc și 

prof. Ciprian Constandache au 

organizat „O seară muzicală”/ 

„Une soirée musicale” în care 

muzica clasică, cea de di-

vertisment și cea tradițională 

s-au îmbinat armonios. Prota-

goniștii recitalului sau fost 

elevii Burdui Ioana, cl. a VII-

a, Bârjovanu Ionuț și Adriana 

Hasna, cl. a IX-a, Codrin Ba-

lan, Ștefan Constandache și 

Lavinia Jitaru, cl. a X-a, Iuli-

ana Sauciuc, cl. a XI-a. La 

diversificarea programului ar-

tistic au contribuit și prof. 

Doina Chișcă, prof. Anca Gri-

ga și prof. Daniel Dragomi-

rescu. Mesajul lor adresat 

publicului BF / sucevenilor 

francofili a fost că „muzica va 

găsi mereu drumul către su-

fletele oamenilor, iar noi vom 

găsi destule căi să o putem 

studia și interpreta pentru 

publicul nostru drag! Cu cele 

mai bune gânduri, vă îmbră-

țișăm și vă dorim multă sănă-

tate!” (prof. I. Buraciuc). 

Activitățile se pot urmări pe 

adresa BF: facebook.com-

/Biroul-Francez-Casa-Priete-

niei-1705411698690534, pe 

site-ul Consiliului Județean 

Suceava: cjsuceava.ro/index.-

php/biroul-francez sau pe site-

ul Asociației Alianța Franceză 

din Suceava: http://brand.-

usv.ro/temp/alianta-

franceza/actualitati. 

 

Distincție internaționlă 

 

Prin Decret al Președintelui 

Republicii Franceze, în data 

de 23 septembrie 2020, doam-

nei prof. univ. dr. DHC. 

Sanda-Maria Ardeleanu, di-

rector al Bibliotecii Universi-

tății „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, i-a fost conferit Or-

dinul Național al Legiunii de 

Onoare, în grad de cavaler, cea 

mai înaltă distincție onorifică 

franceză, instituită de Napo-

leon Bonaparte în 1802. Într-o 

scrisoare semnată de Exce-

lența Sa Doamna Laurence 

Auer, Ambasadorul Franței în 

România, doamna profesor 

Sanda-Maria Ardeleanu a pri-

mit felicitări pentru această 

importantă recunoaștere a 

„angajamentului său în ser-

viciul francofoniei și pentru 

dezvoltarea relațiilor culturale 

și intelectuale între Franța și 

România”. Activitățile doam-

nei profesor Sanda-Maria 

Ardeleanu pe tărâmul promo-

vării învățământului francofon 

și al cultivării valorilor fran-

cofoniei, atât în spațiul ro-

mânesc, cât și în cel european 

și internațional, sunt bine cu-

noscute de suceveni. Amin-

tim, printre altele: inițiativa 

înființării învățământului bi-

lingv francofon (1992), înfi-

ințarea primului Lectorat fran-

cez la Suceava (2000), pentru 

care a primit Ordinul „Palmes 

Academiques“ al Guvernului 

Franței, organizarea Colocviu-

lui de Științe ale Limbajului, 

recunoscută prin acordarea 

Medaliei Academiei du Var în 

1997, inițiativa înființării 

Biroului Francez și a Asoci-

ației Alianța Franceză la Su-

ceava(2012, 2018), înființarea 

Centrului de Reușită Uni-

versitară al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(2016). O importantă activi-

tate de cercetare și de pro-

movare a valorilor culturale 

francofilofone românești a 

fost susținută permanent de 

doamna profesor Ardeleanu, 

în calitate de coordonator al 

mai multor colecții de carte 

(„Azimut” și „Intelectuali 

Evenimente  
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români de expresie franceză”, 

la Casa Editorială Demiurg 

din Iași), dar și în calitate de 

director al revistei academice 

ANADISS. Ca editor-respon-

sabil al revistei francofone 

„Rythmes, couleurs et paroles 

francophones” și redactor-mo-

derator al rubricii radio 

„Bonjour, Suceava”, doamna 

profesor contribuie activ și 

direct la cunoașterea, dezvol-

tarea și promovarea francofo-

niei în Universitatea suce-

veană, în Bucovina, în re-

giune, în țară și în lume. 

Doamna profesor a declarat că 

se simte onorată și fericită în 

aceeași măsură pentru că a 

adus această înaltă recunoaș-

tere în „dulcea Bucovină”: „O 

asemenea distincție nu este ni-

ciodată rezultatul muncii unui 

singur om. Dincolo de nomi-

nalizarea personală, comuni-

tatea în care îmi desfășor 

activitatea, profesorii de fran-

ceză, toți francofonii și franco-

filii suceveni au dreptul să se 

regăsească și să-și recunoască 

munca și pasiunea în această 

decorație. Le mulțumesc tutu-

ror celor care continuă sa 

creadă în idealul reprezentat 

de punțile de legătură eco-

nomică, culturală, artistică și 

educațională ale francofoniei. 

Mulțumesc celor care, de la 

distanță, au văzut valorile 

noastre, integrate profund în 

valorile Europei. Mulțumesc 

celor care au crezut și continuă 

să creadă în proiectul de viață 

al unui semen”. Înalta deco-

rație va fi înmânată la Re-

ședința Franței, în prezența 

unor invitați speciali, la o dată 

care va fi stabilită imediat ce 

criza sanitară o va permite.  

 

Studenții USV sprijină 

voluntar activitatea Direc-

ției de Sănătate Publică 

Suceava 

 

Mai mult de 30 de studenți din 

cadrul Departamentului de 

Sănătate și Dezvoltare Umană 

al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-au oferit 

voluntari pentru a sprijini 

activitatea Direcției de Să-

nătate Publică (DSP) Suceava, 

în contextul creșterii numă-

rului de persoane infectate de 

coronavirus din județul Sucea-

va. În baza unui protocol de 

colaborare încheiat între Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și Direcția de 

Sănătate Publică Județeană 

Suceava, în data de 6 

noiembrie 2020, au fost desfă-

șurate instruiri și probe prac-

tice, conducând la selecția a 12 

studenți, care vor desfășura 

activități cu timp parțial în 

sprijinul DSP Suceava, în baza 

unor convenții individuale de 

practică, sub coordonarea 

comună a cadrelor DSP și 

USV. Așa cum a procedat și în 

contextul primului val de 

infectări ce a afectat județul 

Suceava, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” își manifestă 

întreaga disponibilitate pentru 

a veni cu soluții utile în 

sprijinul oamenilor afectați de 

situația actuală și al insti-

tuțiilor publice responsabile 

de coordonarea acțiunilor 

specifice. 

 

Comunitatea academică su-

ceveană, în doliu 

 

Unul dintre cei mai respectați 

și iubiți profesori ai Facultății 

de Silvicultură, Climent Ho-

reanu, s-a stins din viață, la 

vârsta de 79 de ani. A dus o 

viață dedicată carierei didac-

tice și va rămâne cu siguranță 

în memoria colegilor și a stu-

denților pentru devotamentul 

de care a dat dovadă în acti-

vitatea profesională. O solidă 

pregătire de specialitate și o 

pasiune enormă pentru bota-

nică l-au consacrat pe Climent 

Horeanu drept un reprezentant 

de marcă al unei generații de 

mari profesori, care au pus 

bazele învățământului supe-

rior silvic la Suceava. 

Profesorul Horeanu s-a năs-

cut în comuna Hudeşti, ju-

deţul Botoşani, în anul 1941. 

A absolvit Facultatea de 

Biologie-Geografie din ca-

drul Universității „Al. I. Cu-

za” Iași, iar după absolvire s-

a angajat ca botanist la 

Stațiunea „Prof. I. Borcea” 

de la Constanța. Începând cu 

1976, a devenit biolog prin-

cipal la Filiala Iași a Aca-

demiei Române – Subcomisia 

Monumentelor Naturii din 

Moldova, iar din 1983, a 

activat în cadrul Centrului de 

Cercetări Biologice Iași. În 

anul 1990, profesorul Horeanu 

a ocupat postul de conferențiar 

universitar la Facultatea de 

Silvicultură a Universității 

„Ștefan cel Mare” din 

13 noiembrierie 2020 

 

 

14 noiembrie 2020 
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Suceava, iar în 1993 a devenit 

profesor titular la disciplinele 

Botanică, Dendrologie şi 

Amenajarea spațiilor verzi. În 

activitatea de cercetare științi-

fică a abordat diferite domenii 

ale biologiei vegetale: floră, 

taxonomie, fitocenologie, 

ecologie vegetală și ocrotirea 

naturii. Rezultatele cercetă-

rilor științifice s-au concretizat 

în peste 80 de studii și articole 

publicate. Colegii de la Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava regretă profund 

trecerea în neființă a celui care 

a fost Profesor universitar 

doctor Climent Horeanu și 

transmit sincere condoleanțe 

familiei! „Rămas bun, Dom-

nule Profesor, și Domnul să 

vă aibă în pază!” 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava își ex-

primă profundul regret 

pentru trecerea în neființă a 

academicianului Mircea Ste-

lian Petrescu, Doctor Ho-

noris Causa al universității 

 

Comunitatea academică a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava își exprimă 

profundul regret pentru tre-

cerea în neființă a prof. univ. 

dr. ing. Mircea Stelian Pe-

trescu, membru de onoare al 

Academiei Române și inițiator 

al învățământului superior ro-

mânesc din domeniul Calcula-

toare. Absolvent de licență și 

doctorat în domeniul Electro-

nică și Telecomunicații, prof. 

univ. dr. ing. Mircea Stelian 

Petrescu a organizat, în 1970, 

Centrul de calcul al Institu-

tului Politehnic din Bucureşti, 

al cărui director a fost timp de 

trei decenii, și a contribuit 

esențial la recunoașterea 

internațională a învățămân-

tului superior de profil, acti-

vând ca profesor invitat și 

cercetător la universități de 

prestigiu din întreaga lume. 

Colaborarea de peste patru 

decenii cu Universitatea Cali-

forniei – Berkeley, inițiată în 

perioada 1969 – 1970, când a 

activat în cadrul acestei insti-

tuții, a oferit o oportunitate 

deosebită de orientare a do-

meniului Calculatoare din Ro-

mânia către direcții actuale 

specifice revoluției industriale 

de tehnologii informaționale. 

În anii 1990, a coordonat ela-

borarea strategiei naţionale de 

informatizare, fiind preşedinte 

al Comisiei Naţionale de In-

formatică a României. În semn 

de recunoaştere a contribu-

ţiilor ştiinţifice aduse în 

domeniile Calculatoare, Elec-

tronică și Telecomunicații și a 

sprijinului constant acordat 

dezvoltării învățământului su-

perior sucevean din aceste 

domenii, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava i-a 

conferit profesorului univer-

sitar dr. ing. Mircea Stelian 

Petrescu titlul de Doctor 

Honoris Causa, în anul 2009. 

Comunitatea științifică pierde 

o personalitate de mare an-

vergură, un Om remarcabil, un 

adevărat prieten.  

 

Activități la Biroul Francez 

 

În cadrul „după-amiezii fran-

cofone”, elevi ai Școlii Gim-

naziale nr.1 Suceava, ai Școlii 

Gimnaziale „Acad. H. Mihă-

escu” Udeşti și ai Liceului 

Tehnologic „Vasile Ghera-

sim” Marginea, coordonați de 

doamnele profesoare de limba 

franceză Daniela Cornelia 

Sandu, Oana Trifan și Miha-

ela-Petronela Scutariu, au pro-

movat înțelegerea și respectul 

reciproc, dialogul și coopera-

rea între culturi, intenționând 

să descurajeze atitudinile ex-

tremiste, dominate de violență 

și de ură. Activitățile lor, 

desfășurate online sub generi-

cul Compréhension, Tolé-

rance et Amitié, se înscriu într-

un proiect cu același titlu al 

celor trei școli și al Biroului 

Francez. Elevii Școlii Gimna-

ziale Nr.1 au impresionat prin 

talentele artistice într-ale dan-

sului și muzicii, precum și prin 

mesajul lor puternic despre 

importanța toleranței, realizat 

din citate celebre. Elevii Școlii 

Gimnaziale „Acad. H. 

Mihăescu” (Udeşti) au de-

monstrat că lumea poate fi mai 

bună prin colajul de mesaje, 

desene de solidaritate și prin 

exemplele de prietenii. Elevii 

Liceului Tehnologic „Vasile 

Gherasim” (Marginea) au ple-

dat pentru „bunătate” și „uni-

citate” printr-un calendar 

video al bunătății și printr-un 

dicționar online de cuvinte 

intraductibile din limbile euro-

pene. Elevii implicați în 

activitate speră că mesajele lor 

de înțelegere, toleranță și 

prietenie vor avea ecou și că 

16 noiembrie 2020 

 

 

18 noiembrie 2020 
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vor contribui la încurajarea 

colegilor lor de a se exprima și 

comunica în limba franceză, 

de a socializa cu alți elevi care 

împărtășesc aceleași valori, de 

a lega prietenii și de a 

descoperi împreună diversita-

tea spațiului francofon. 

Activitățile tematice planifi-

cate în fiecare miercuri s-au 

desfășurat on-line. 

 

Premii Colocviul Național 

Studențesc „Mihai Emines-

cu” 

 

Este deja o tradiție ca, în fieca-

re an, studenţii de la Facultatea 

de Litere şi Știinţe ale Comu-

nicării (FLSC) din cadrul 

Universităţii „Stefan cel Ma-

re” din Suceava să se remarce 

la cea mai prestigioasă 

manifestare ştiinţifică studen-

ţească cu profil filologic din 

România, Colocviul Naţional 

Studenţesc „Mihai Emines-

cu”, ajuns la cea de-a XLV-a 

ediție, care s-a desfăşurat la 

Universitatea „Al. I. Cuza" din 

Iaşi, în perioada 19-20 

noiembrie 2020. La secțiunea 

Atelier de traduceri din acest 

an, premiul al II-lea a fost 

câștigat de masteranda Mădă-

lina Opinca, anul I, speciali-

zarea Teoria și Practica 

Traducerii, pentru traducerea 

în limba spaniolă a poeziei A 

frumuseţii tale forme (Las 

formas de tu hermosura), iar 

premiul al III-lea a fost obținut 

de studenta Camelia-Floren-

tina Cucu, din anul al II-lea, de 

la specializarea Română-Spa-

niolă, pentru traducerea în 

limba spaniolă a poeziei Câte 

nopți eu cugetat-am (Cuantas 

noches he pensado). Stu-

dentele au fost coordonate de 

asist. univ. dr. Alina-Viorela 

Prelipcean (FLSC). La acest 

colocviu anual participă stu-

denți de la numeroase facultăți 

de profil din România şi 

Republica Moldova. 

 

Studenții suceveni inițiază 

campania „Donează sânge 

constant. Fii erou!” 

 

În contexul în care Centrul 

Județean de Transfuzii Sucea-

va are nevoie de donatori, 

studenții specializării „Media 

Digitală” din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” s-au 

mobilizat și s-au implicat con-

cret, donând sânge. În paralel, 

ei și-au propus să desfășoare 

campania „Donează sânge 

constant. Fii erou!” și în me-

diul online, prin distribuirea 

unor machete informative des-

pre donare. „Acum, mai mult 

ca oricând, ne dorim să fim 

aproape unii de ceilalți. Echi-

pa noastră a donat deja la 

Centrul Județean de Transfuzii 

Suceava. Este ceva ce studen-

ții au oferit „din inimă”, este 

un act responsabil, cu o impor-

tantă încărcătură civică. Stu-

denții au donat sânge benevol. 

Scopul campaniei este acela 

de a creşte gradul de conştien-

tizare asupra importanţei do-

nării de sânge. Statisticile 

arată că, în ţara noastră, unul 

din zece pacienţi spitalizați 

are nevoie de sânge sau de 

produse derivate din sânge. 

Din păcate, în România nu 

este acoperită nici măcar 

jumătate din această nevoie”, 

a menționat coordonatoarea 

campaniei, Iulia Sîrghi-

Covalciuc. Campania a fost 

inițiată de studenții de la 

Media Digitală din cadrul 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și 

susținută de Radio USV și 

Digital Media Center.   

 

Cursuri gratuite Mommy-

preneurs 

 

Aproape 200 de mămici s-au 

înscris la ultima serie de cur-

suri gratuite organizate de 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în cadrul 

proiectului Mommyreneurs. 

Dintre acestea, 118 au optat 

pentru cursurile de Compe-

tențe digitale, și alte 76 au ales 

cursurile de Antreprenoriat. 

Mămicile sunt din Suceava, 

Botoșani, Iași, Cluj, Tulcea și 

Timișoara, precum și românce 

care în acest moment se află în 

Germania și Austria. La 

19-20 noiembrie 2020 

 

 

23 noiembrie 2020 

 

 

25 noiembrie 2020 
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cursuri participă atât mămici 

înscrise recent, cât și mămici 

care s-au înscris în seriile 

anterioare, dar nu au putut 

participa din motive personale 

sau din cauza distanței. Cur-

surile se vor desfășura online, 

de două ori pe săptămână, pe 

platforma Google Meet. Tot-

odată, lectorii vor fi disponi-

bili online pentru consultanță, 

câte două ore pe săptămână, și 

vor susține mămicile pentru ca 

acestea sa depășească obstaco-

lele inerente perioadei. Ulti-

mul program de instruire are o 

durată de trei luni iar cursurile 

se vor termina la sfârșitul lunii 

februarie 2021. Proiectul Mo-

mmypreneurs se adresează 

mămicilor cu vârsta maximă 

de 29 de ani, care se află în 

concediu de maternitate sau au 

terminat concediul, dar nu au 

încă un loc de muncă. Mamele 

care au ales cursurile de 

instruire antreprenorială vor 

dobândi abilități și cunoștințe 

de bază (juridice, financiare, 

de marketing, operațiuni, re-

țea) necesare dezvoltării idei-

lor de afaceri, lansării de start-

up-uri și comercializării pro-

duselor / serviciilor. Cursurile 

de IT se axează preponderent 

pe comerț electronic și web 

design. Subiectele care vor fi 

predate vor dezvolta cele mai 

solicitate abilități digitale pe 

piață în acest moment, la un 

nivel care nu necesită o ex-

periență anterioară extinsă în 

domeniul IT. Cursurile sunt 

susținute de lectori, angajați ai 

USV, afiliați la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Știința 

Calculatoarelor şi la Facul-

tatea de Științe Economice şi 

Administrație Publică, toți cu 

experiență în predare și cola-

borare cu adulții. Acest proiect 

este finanțat de Islanda, Liech-

tenstein şi Norvegia, prin 

Granturile Spațiului Econo-

mic European (SEE) și Norve-

giene. Proiectul a început în 

ianuarie 2019 şi va fi imple-

mentat timp de 24 de luni de 

către 8 parteneri din 7 state 

europene: Cipru, Italia, Litua-

nia, Polonia, Portugalia, Ro-

mânia și Spania. România este 

reprezentată în consorțiu de 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava. 

 

Conferință studențească la 

FSE 

 

Facultatea de Știinte ale 

Educației (FSE) din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat 

Conferința Studențească de 

Cercetare Aplicată în Științele 

Educației și Psihologie, Ediția 

a II-a. La conferință au 

participat 150 de studenți (li-

cență, masterat și doctorat) din 

domeniile Științe ale Educației 

și Psihologie de la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea Bucu-

rești, Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Iași, Universitatea Li-

beră Internațională din Mol-

dova și Universitatea de Stat 

din Tiraspol, Republica Mol-

dova. De asemenea, la confe-

rință au participat absolvenți 

ai Facultății de Științe ale Edu-

cației de la Suceava, care au 

prezentat cercetările realizate 

pentru lucrările de licență și 

disertație. Pe parcursul confe-

rinței, au avut loc prezentări în 

plen susținute de profesori și 

cercetători de la mai multe 

universități din țară. Studiile 

prezentate au abordat teme de 

actualitate în cercetare: Con-

secințele pandemiei de Covid-

19 asupra sănătății mintale – 

rezultate cantitative și calita-

tive ale unui studiu interna-

țional (Conf. univ. dr. Petruța 

Rusu, Lector univ. dr. Diana 

Duca, Masterand Cornelia 

Filip, Facultatea de Științe ale 

Educației, USV), Efectul be-

nefic al interacțiunii sociale 

prin modularea activității 

cognitive și cerebrale spon-

tane (Dr. Miralena Tomescu, 

Cercetător la Centrul Inter-

național de Cercetare și 

Educație în Tehnologii Ino-

vativ Creative, București și 

Lector univ. la Facultatea de 

Științe ale Educației, USV), 

Dezgustul și identitatea so-

cială (Drd. Andreea Iuliana 

Luca, Laboratorul de Științe 

Cognitive Clinice, Universita-

tea București) și Relația dintre 

intimitate și depresia post-

partum. Rolul mediator al 

auto-eficacității maternale și 

rolul moderator al stresului 

profesional al partenerului 

(Drd. Ionela Bogdan, Uni-

versitatea „Al. I. Cuza”, Iași, 
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asist. univ. la Facultatea de 

Științe ale Educației, USV). 

Conferința a inclus și o 

dezbatere între studenți și 

absolvenți, axată pe realizarea 

cercetărilor din cadrul lucră-

rilor de licență și disertație. 

Studenții și profesorii partici-

panți s-au bucurat de o după-

amiază încărcată de informații 

cu privire la variabile, ipoteze, 

rezultate ale cercetărilor știin-

țifice din psihologie și edu-

cație și implicații practice ale 

cercetării. Conferința a fost 

organizată de conf. univ. dr. 

Petruța Rusu, prodecan, și 

conf. univ. dr. Adina Acolo-

meischi, decan la Facultatea 

de Științe ale Educației, USV.  

 

Donație 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a primit o 

donație, constând în 5000 de 

măști faciale de protecție, din 

partea Asociației Culture and 

Art Promotions. Donația s-a 

făcut la inițiativa doamnei 

Chen Lei Lei, președinte al 

Asociației Culture and Art 

Promotions, originară din Re-

publica Populară Chineză 

(Zhengzhou), absolventă a 

unui masterat în pictură și 

fotografie organizat în cadrul 

Academiei de Arte Plastice 

din București. Acest gest a fost 

făcut drept urmare a bunelor 

relații în plan academic pe 

care USV le dezvoltă, cu 

consecvență,  de o perioadă 

importantă de timp, cu par-

tenerii chinezi. Măștile, un 

semn al solidarității dintre na-

țiuni și al relațiilor fructuoase 

cu partenerii din Republica 

Populară Chineză, vor fi dis-

tribuite, în perioada urmă-

toare, întregii comunități aca-

demice, în funcție de nevoi. 

 

Noaptea Cercetătorilor Eu-

ropeni  

 

Cercetarea nu intră în izolare 

în 2020, astfel că și pentru 

programul acestei ediții, a 

VIII-a la Suceava, cei 

interesați au interacționat cu 

echipe de cercetare, organi-

zații și companii care au pre-

gătit activități dedicate pu-

blicului, dintre care mențio-

năm: experimente cu Bobina 

Tesla, motoare speciale, actu-

atori solari și materiale cu me-

moria formei, prezentări ale 

direcțiilor de dezvoltare și de 

cercetare la nivel mondial, 

preocupări ale colectivelor de 

cercetare din Universitatea su-

ceveană, prezentări ale unor 

brevete de invenție ale tineri-

lor cercetători din țară și din 

Republica Moldova. Progra-

mul a fost desfășurat de cerce-

tători, inventatori și explo-

ratori într-un mod interactiv, 

educativ și distractiv și se 

adresează minților curioase de 

toate vârstele. Într-un context 

deosebit, anul acesta eveni-

mentele s-au desfășurat în 

laboratoarele Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și online, pe Facebook, la 

Noaptea Cercetătorilor Sucea-

va (www.facebook.com-

/NoapteaCercetatorilorSuceav

a), în zilele de vineri si 

sâmbătă. Participarea la toate 

activitățile a fost gratuită. 

Intitulat sugestiv DOREMI-

RO, evenimentul face parte 

din seria de activități dedicate 

Anului Internațional al 

Sunetului, o inițiațivă globală, 

gândită în scopul stimulării 

înţelegerii rolului important pe 

care îl joacă sunetul în toate 

aspectele societăţii, de la 

știința sunetului și tehnologiile 

conexe, până la vorbire, mu-

zică și sunete creative. La 

nivelul Uniunii Europene, 
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Noaptea Cercetătorilor Euro-

peni se înscrie în seria 

Acțiunilor Marie Sklodowska-

Curie din proiectul cadru 

Horizon 2020. Promovat de 

Comisia Europeană, proiectul 

DOREMI-RO a fost coordo-

nat în România de Universi-

tatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași și s-a organizat si-

multan în peste 30 de orașe, 

dintre care menționăm 

București, Cluj-Napoca, Con-

stanța, Craiova, Iași, Timi-

șoara, Sibiu. Evenimentul 

Noaptea cercetătorilor de la 

Suceava a fost organizat de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în parteneriat 

cu Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava.   

 

Soluții inovative de pro-

tejare a peisajului cultural al 

Bucovinei prin proiectul 

„PORT Cultural” 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” Suceava implementează 

proiectul  „PORT Cultural” 

(PORTofoliu de instrumente 

inovative pentru dezvoltarea 

durabilă a comunităților rurale 

cu potențial turistic, prin 

valorificarea elementelor de 

patrimoniu și identitate cultu-

rală). Scopul principal al 

acestuia este inventarierea re-

surselor valoroase de arhitec-

tură vernaculară din zona Bu-

covinei și a Transilvaniei de 

Sud și identificarea unor 

soluții de păstrare a peisajului 

cultural. Proiectul explorează 

contextul istoric și provocările 

societale ce au determinat 

modificări ale peisajului 

cultural actual, prin studii 

istorice, etno-demografice și 

antropologice. Principalele 

rezultate ale proiectului au în 

vedere prezentarea tuturor 

caselor tradiționale identifi-

cate pe hărți interactive și 

propunerea de planuri de arhi-

tectură pentru integrarea ar-

monioasă a construcțiilor noi 

în peisajul construit existent în 

mediul rural. De asemenea, 

vor fi realizate ghiduri de 

valorificare a construcțiilor 

tradiționale prin dezvoltarea 

de mici afaceri în mediul rural 

și ghiduri de dezvoltare dura-

bilă a comunităților rurale. 

„PORT Cultural” reunește 

pentru prima dată într-un 

cadru integrat principalele 

probleme actuale legate de 

păstrarea patrimoniului cons-

truit din Bucovina și Transil-

vania de Sud și încearcă să 

găsească soluții, printr-o ana-

liză inovatoare, pentru dezvol-

tarea durabilă a comunităților 

rurale și dezvoltarea antrepre-

noriatului rural. Pentru ambele 

domenii vor fi propuse soluții 

de dezvoltarea strategică a 

comunităților, cu implicarea 

diferitelor grupuri de interese, 

pentru valorificarea resurselor 

de patrimoniu și utilizarea 

acestuia în dezvoltarea 

destinațiilor turistice din 

mediul rural. Baza de date 

cuprinzând casele tradiționale 

identificate în cercetarea în 

teren, va putea fi completată 

după finalizarea proiectului și 

cu participarea publicului. 

Oricine cunoaște o casă tradi-

țională o va putea introduce pe 

platforma proiectului și va 

contribui la completarea hărții 

interactive a caselor autentice 

din cele două zone țintă ale 

proiectului. Aceasta va fi pro-

movată pe pagina web a 

proiectului (http://portcultu-

ral.usv.ro/) și pe pagina de 

Facebook aferentă (Port 

Cultural). Proiectul „PORT 

Cultural: PORTofoliu de ins-

trumente inovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comu-

nităților rurale cu potențial 

turistic, prin valorificarea 

elementelor de patrimoniu și 

identitate culturală” PN-III-

P1-1.2-PCCDI-2017-0884 

este implementat de către 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în perioada 

Aprilie 2018 – Septembrie 

2021, fiind finanțat de către 

Unitatea Executivă pentru Fi-

nanțarea Învățământului Su-

perior, a Cercetării, Dezvol-

tării și Inovării (UEFISCDI). 

Parteneri în cadrul proiectului 

sunt Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

Institutul „Bucovina” al Aca-

demiei Române, Universitatea 

de Medicină, Farmacie, Științe 

și Tehnologie din Târgu Mu-

reș, Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în Tu-

rism și Institutul de Economie 

Națională. Persoana de con-

tact: Prof. univ. dr. Gabriela 

Prelipcean.
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Legislație 

 

Hotărârea CNSU nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi 

aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și 

pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de 

telemuncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 06 noiembrie 2020. 

 

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, Consolidarea din data de 09 

noiembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 02 aprilie 2018. 

 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, Consolidarea din data de 09 noiembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 396 din 15 mai 2020. 

 

Hotărârea nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, oublicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 1042 din 06 noiembrie 2020. 

 

Rectificarea Anexei nr. 2 la  Hotărârea nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului 

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

învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

1046 din 09 noiembrie 2020. 

 

Ordinul nr. 1991/2020 privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educației, 

științei, culturii, tineretului și sportului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel, 

semnat la Ierusalim la 2 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 din 11 

noiembrie 2020. 

 

Programul de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, tineretului și sportului între 

Guvernul României și Guvernul Statului Israel, din 02.09.2020, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 1059 din 11 noiembrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 1078 din 13 noiembrie 2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 119/5 noiembrie 2020 cu privire la modificarea componenței Comisiei de etică a 

USV. 

 

Hotărârea nr. 120/5 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea 

Națională pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente programului 

de studii universitare de licență Biochimie din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gi3tknrrgm2a/legea-nr-81-2018-privind-reglementarea-activitatii-de-telemunca?d=02.04.2018
https://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?d=15.05.2020
https://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?d=15.05.2020
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Hotărârea nr. 121/5 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea 

Națională pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificării aferente programului 

de studii universitare de licență Biologie din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 122/5 noiembrie 2020 privind taxele și tarifele în cadrul Universității „Stefan cel 

Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 123/Anulată. 

 

Hotărârea nr. 124/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Metodologiei de alegere a 

studenților reprezentanți din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 125/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea depunerii raportului de evaluare 

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

de licenţă Geografie, învăţământ cu frecvenţă,  din cadrul Facultății de Istorie şi Geografie. 

 

Hotărârea nr. 126/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea participării Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava ca membru al Clusterului Asociația pentru Turism BUCOVINA. 

 

Hotărârea nr. 127/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea 

Națională pentru Calificări a documentațiilor întocmite în vederea validării și înscrierii în 

Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.) a calificărilor aferente 

a patru programe de studii universitare de licență, din cadrul Facultății de Drept și Științe 

Administrative. 

 

Hotărârea nr. 128/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (R37). 

 

Hotărârea nr. 129/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat (R11). 

 

Hotărârea nr. 130/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

întocmire a statelor de funcții (R49). 

 

Hotărârea nr. 131/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind 

completarea Fișei postului didactic (PO DAC–06). 

 

Hotărârea nr. 132/26 noiembrie 2020 cu privire la înființarea Centrului de Formare în Inginerie 

Mecanică și Autovehicule Rutiere (CEFIMAR) și a Regulamentului de organizare și funcționare 

a Centrului de Formare în Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere (CEFIMAR). 

 

Hotărârea nr. 133/26 noiembrie 2020 privind aprobarea completării Anexei nr. 6 din Planul de 

taxe și tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 15/2017, cu modificările și completările 

ulterioare și a Anexei nr. 4 din Planul de taxe și tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 

122/2020, cu taxele și tarifele aferente activităților desfășurate de Centrul de Formare în Inginerie 

Mecanică și Autovehicule Rutiere (CEFIMAR). 

 

Hotărârea nr. 134/26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea a unui 

nou  program de studii universitare de masterat în cadrul Facultății de Istorie și Geografie. 
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 117/10 noiembrie  2020 cu privire la organizarea activităților în USV. 

 

Hotărârea nr. 118/10 noiembrie  2020  cu privire la repartiția mobilităților, disponibile în cadrul 

programului ERASMUS+, în anul universitar 2020-2021 și a calendarului de selecție a 

personalului didactic și nedidactic. 

 

Hotărârea nr. 119/10 noiembrie  2020 cu privire la aprobarea componenței comisiilor de selecție 

ale personalului didactic și nedidactic și a componenței comisiei de contestații pentru mobilitățile 

din cadrul programului ERASMUS+, în anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 120/10 noiembrie  2020 cu privire la aprobarea listei cu studenții selectați și 

rezervele ERASMUS+, în cadrul proiectului de mobilități cu țări participante la program, în anul 

universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 121/10 noiembrie 2020 cu privire la completarea structurii anului universitar 2020-

2021 pentru Facultatea de Inginerie Alimentara și Facultatea de Științe ale Educației. 

Hotărârea nr.  122/ 10 noiembrie  2020 cu privire la aprobarea  valorilor burselor speciale de 

performanță acordate de Comisia Centrală de Acordare a Burselor, în anul universitar 2020-2021. 

  

Hotărârea nr. 123 / 17 noiembrie 2020 cu privire la completarea structurii anului universitar 2020-

2021 pentru FSEAP și pentru FEFS-DSDU. 

 

Hotărârea nr. 124 / 17 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea redistribuirii un loc bugetat, în 

cadrul FSEAP, anul I de studiu, de la programul de studii EGCE la programul de studii IE. 

 

Hotărârea nr. 125 / 26 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr.782 din data de 24 

noimbrie 2020. 
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