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Târgul Internațional al 

Inovării și Educației Crea-

tive pentru Tineret, ediția a 

IV-a 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat 

cea de-a IV-a ediție a Târgului 

Internațional al Inovării și 

Educației Creative pentru Ti-

neret, care a reunit tineri 

preocupați de domeniul inven-

ticii și inovării. Contextul epi-

demiologic mondial a făcut ca 

la această ediție să participe 

peste 100 de tineri din țară și 

din Republica Moldova într-

un format online, structurat în 

jurul unui nucleu de 35 de 

persoane care au activat în 

universitatea suceveană. Fi-

nanțată prin intermediul pro-

iectului EXCALIBUR (Ex-

celență în Cercetare Avansată, 

Leadership în Inovare și Bre-

vetare pentru dezvoltarea Uni-

versității și a Regiunii), pro-

iect de dezvoltare institu-

țională și de finanțare a ex-

celenței în CDI, dezvoltarea 

sistemului național de cerce-

tare-dezvoltare, Subprogra-

mul Performanță instituțio-

nală, Planul Național de Cer-

cetare-Dezvoltare și Inovare 

pentru perioada 2015-2020, 

manifestarea și-a propus să 

sprijine activitatea creativă a 

tinerilor, formarea de deprin-

deri și abilități în domeniul 

creativității și inovării, schim-

bul de experiență la nivel 

zonal în scopul dezvoltării 

unui învățământ care să dez-

volte potențialului creativ al 

tinerilor studenți și cercetători. 

În prima parte a manifestării a 

fost organizat un Târg de in-

ventică pentru tinerii studenți 

și cercetători, la care s-au 

înscris peste 60 de lucrări din 

15 facultăți și centre ce cer-

cetare din România și Repu-

blica Moldova. Aceste lucrări 

au fost prezentate, dezbătute și 

jurizate. A doua parte a constat 

într-o serie de prezentări pe 

domeniul inovării, creativității 

și inventicii, susținute de per-

sonalități și cercetători consa-

crați, reprezentanți ai unor 

instituții și organizații profe-

sionale de profil. Au prezentat 

lucrări prof. univ. dr. ing. Ne-

culai Eugen Seghedin – pro-

rector al Universității Tehnice 

„Gh. Asachi” Iași, prof. univ. 

dr. Mihai Dimian – prorector 

al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, prof. univ. 

dr. Ion-Ovidiu Pânișoară – 

Universitatea București – Fa-

cultatea de Psihologie și Ști-

ințele Educației, Tatiana Radu 

– șef serviciu în cadrul Ofi-

ciului de Stat pentru Invenții și 

Mărci București, conf. univ. 

dr. ing. Andrei Sandu - din 

partea Forumului Inventato-

rilor Români, prof. univ. dr. 

ing. Marian Poboroniuc – Uni-

versitatea Tehnică „Gh. A-

sachi” Iași, șef lucrări dr. ing. 

Corneliu Birtok Băneasa – in-

ventator Universitatea Tehni-

că Timișoara, conf. univ. dr. 

ing. Silviu Mihai Petrișor – 

inventator Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” 

din Sibiu. La edițiile ante-

rioare, manifestarea s-a bucu-

rat de participarea tinerilor din 

peste 12 țări din Europa și 

Asia, reunind anual peste 50 

de brevete de invenție, evalu-

ate de un juriu național. Sa-

lonul de inventică din acest an 

a cuprins 60 de brevete 

prezentate de studenți și tineri 

cercetători din Sibiu, Cluj-

Napoca, Deva, Timișoara, 

Iași, Chișinău și București. 
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Organizarea anului univer-
sitar 2020 – 2021 

 

Senatul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a apro-

bat Hotărârea nr. 105 privind 

structura și organizarea activi-

tăților didactice în anul uni-

versitar 2020-2021, care va 

începe pe 5 octombrie. Astfel, 

luând în calcul principiile ge-

nerale care stau la baza nor-

melor de protecție a sănătății 

populației în contextul epide-

miei cu noul coronavirus, s-a 

hotărât reducerea densității 

populației școlare în campus 

pe durata activităților față în 

față (on-site) și a cazării în 

cămine. În acest sens, în anul 

universitar 2020-2021, se vor 

forma două grupuri de stu-

denți care studiază la ciclul de 

licență IF și ID, notate A și B. 

Grupul A va fi format din 

studenții anului I, de la toate 

facultățile, și studenții anilor 

superiori (II, III și IV) ai 

Facultăților de Drept și Științe 

Administrative, Litere și Știin-

țe ale Comunicării, Științe 

Economice și Administrație 

Publică și  Științe ale Educați-

ei. Grupul B va fi alcătuit din 

studenții din ani superiori (II, 

III, IV) ai Facultăților de Edu-

cație Fizică și Sport, Inginerie 

Alimentară, Inginerie Electri-

că și Știința Calculatoarelor, 

Inginerie Mecanică, Mecatro-

nică și Management, Silvicul-

tură și Istorie și Geografie. În 

semestrul I, organizarea acti-

vităților didactice, respectiv 

cazarea studenților din cele 

două grupe se va desfășura 

după cum urmează: în interva-

lul 5 octombrie – 15 noiem-

brie, Grupul A va fi cazat în 

cămine și va desfășura semi-

narii, laboratoare și alte activi-

tăți practice desfășurate pre-

ponderent on-site. În 

săptămâna 16 noiembrie – 22 

noiembrie, după decazarea 

studenților din Grupul A, va 

avea loc dezinfecția tuturor 

spațiilor de studiu și de cazare. 

Începând cu 23 noiembrie, 

studenții din Grupul B se vor 

caza în cămine și vor desfă-

șura activități didactice on-

site, până pe data de 17 ia-

nuarie. Menționăm faptul că în 

căminele USV vor fi cazați în 

aceeași cameră, pe cât posibil, 

studenți de la aceeași faculta-

te, din același an și același 

program de studiu. Activitatea 

la masterat, doctorat, învăță-

mânt la distanță (ID), activi-

tățile de cercetare și cele 

desfășurate în proiectele con-

tractate se desfășoară, de re-

gulă, on-site. În cazuri moti-

vate, decanul poate aproba 

desfășurarea cursurilor și/sau 

proiectelor didactice în mod 

on-line, iar rectorul poate 

aproba solicitările privind 

munca la domiciliu / telemun-

că. În anul universitar 2020-

2021, orele de activitate on-

site vor avea o durată de 45 de 

minute. Sălile vor fi aerisite 

înainte de începutul activități-

lor didactice, pe durata între-

ruperii activităților didactice 

în respectiva sală, la finaliza-

rea activităților didactice în 

ziua respectivă și oricât de des 

este posibil pe durata desfășu-

rării acestor activități. Ușile 

sălilor vor fi, de regulă, des-

chise. Activitatea de predare 

on-site se va desfășura în mo-

dule de către 3 ore fizice, fără 

pauze între ore și fără pauză 

între module dacă în sala res-

pectivă nu se schimbă for-

mația de studiu. Dacă formația 

de studiu se schimbă în sala 

respectivă, o pauză pentru 

aerisire și dezinfectarea supra-

fețelor și a încăperii, inclusiv 

cu echipamente UV, va fi 

prevăzută în orar. În cazul 

activității on-line, orele didac-

tice vor avea durata normală 

de 50 de minute, cu pauze de 

10 minute între ele. Examene-

le, colocviile, restanțele, re-

examinările, examenele de 

finalizare a studiilor, exame-

nele de grad și oricare alte 

examinări, inclusiv cele de 

evaluare pe parcurs, se vor 

susține on-site, cu formații de 

studiu potrivite cu capacitatea 

sălilor în care se va desfășura 

examinarea. În ceea ce priveș-

te Restaurantul studențesc, 

acesta va funcționa, în princi-

pal, asigurând servirea mesei 

doar la caserole, pentru a fi 

consumate la domiciliu/ că-

min/birou. Un număr limitat 

de locuri va putea fi asigurat la 

mesele din interior, în condiți-

ile respectării normelor sa-

nitare în vigoare. Atragem 

atenția asupra faptului că în 

campusul USV, atât în spațiile 

închise, cât și în cele deschise, 

va fi obligatorie purtarea 

măștii de protecție, de unică 

folosință. De asemenea, acce-

sul în campus va fi permis 

exclusiv studenților, persona-

lului USV și invitaților acesto-

ra și se va face doar pe la 

intrările organizate în acest 

sens. Cuantumul burselor so-

ciale acordate în anul univer-

sitar 2020-2021 va fi supli-

mentat cu suma de 50 de lei/ 

lună, destinată procurării de 

către studenți a măștilor de 

unică folosință. Totodată, în 

anul universitar 2020-2021, 

menținerea burselor studen-

ților nu va fi condiționată de 

prezență.  

 

https://usv.ro/fisiere_utilizato

r/file/Acte%20oficiale/Hotata

ri%20Senat/2020/HS_105.pdf 

 

10 septembrie 2020 
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USV la International Inven-

tion & Trade Expo ITE 

 

Londra a găzduit cea de-a do-

ua ediție a Salonului de in-

ventică International Inven-

tion & Trade Expo ITE, care 

reprezintă o platformă pentru 

inovație, un loc de întâlnire 

profesional, unde se reunesc 

diferiți actori din lumea ino-

vației, cercetării, dezvoltării și 

finanțării și acoperă domenii 

precum: inginerie, medicină, 

tehnologia informației, biochi-

mie, protecția mediului, ener-

getică, echipamente industri-

ale și multe altele. Cu această 

ocazie, delegațiile oficiale din 

peste 20 de țări se reunesc în 

fiecare an pentru a-și prezenta 

invențiile brevetate și ideile 

noi, competiția reunind mulți 

participanți și invenții în do-

menii diverse. Salonul de in-

ventică ITE este susținut de 

World Invention Intellectual 

Property Associations (WI-

IPA), care oferă premii de 

excelență în inovație pentru 

cele mai bune invenții. ITE 

Londra este o fereastră către 

inovație și noi tehnologii și, 

prin urmare, este legătura care 

permite oamenilor de afaceri 

și cercetătorilor să se întâl-

nească cu investitori și poten-

țiali parteneri, pentru a-și dez-

volta și materializa proiectul și 

pentru a-și promova și comer-

cializa produsul. La ediția din 

acest an, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a par-

ticipat cu patru invenții ale 

cadrelor didactice și docto-

ranzilor care activează în ca-

drul Centrului de Inventică 

„Dorel Cernomazu” al Fa-

cultății de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor. Ju-

riul internațional al Salonului 

a acordat patru medalii de aur 

și o medalie de platină 

autorilor invențiilor partici-

pante. Cea mai apreciată 

invenție, Automatic ice remo-

ver device for aerial power 

lines, propune o soluție de 

deschiciurare a liniilor electri-

ce aeriene. Această invenție a 

primit două medalii, una de 

platină și una de aur, având ca 

autori pe: Cenușă Mihai, Poie-

nar Mihaela, Milici Laurențiu 

Dan, Graur Adrian, Ungurea-

nu Constantin, Atănăsoae Pa-

vel, Bobric Crenguța Elena, 

Popa Cezar Dumitru. Celelalte 

invenții participante au fost 

medaliate cu aur, după cum 

urmează: Device for conti-

nuous skeletal traction, autori: 

Cenușă Mihai, Poienar Miha-

ela, Milici Laurențiu Dan, 

Rață Mihai, Irimia Daniela, 

Pentiuc Radu Dumitru, Lupu 

Elena Daniela, Afanasov Ci-

prian; Automatic command 

control system, autori: Toader 

Eusebiu, Poienar Mihaela, Mi-

lici Mariana Rodica, Rață 

Gabriela, Prodan Cristina, 

Vlad Valentin, Nițan Ilie, Un-

gureanu Constantin; System 

for monitoring the activity of a 

person in the office, autori: 

Milici Laurențiu Dan, Poienar 

Mihaela, Nițan Ilie, Ungurea-

nu Constantin, Grosu Oana 

Vasilica, Pocriș Marcel, Toa-

der Eusebiu Vasile, Medrihan 

Dumitru Nicolae. 

 

Nou proiect transfrontalier 

la USV 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava derulează 

proiectul transfrontalier New 

Energy Solutions in Carpa-

thian area - NESiCA. Pro-

iectul face parte din cadrul 

programului ENI CBC 2014-

2020 Ungaria-Slovacia-Ro-

mânia-Ucraina, axa OT6 

„Protecția mediului, atenuarea 

schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea”, având 

ca prioritate utilizarea suste-

nabilă a mediului în regiunea 

transfrontalieră – conservarea 

resurselor naturale, acțiuni 

pentru reducerea emisiei de 

gaze cu efect de seră și a 

poluării râurilor. Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

participă la acest proiect în 

calitate de partener, alături de 

regiunea Sabolcs-Satmar Be-

reg din Ungaria, ONG-ul 

Centrul de Inițiative European 

din Ucraina, Universitatea 

Tehnică din Kosice - Slovacia, 

Universitatea din Nyíregyháza 

- Ungaria și Universitatea 

Națională Uzhgorod – Ucra-

ina, ultima fiind beneficiarul 

principal al proiectului. 

Perioada de implementare a 

proiectului este de 24 luni, 

bugetul total al proiectului 

fiind de 1.104.707,30 € 

(5.335.736,25 Lei) din care 

alocat de Uniunea Europeană 

994,236.56€ (4.802.162,58 

Lei), bugetul USV fiind de 

124,313.72 € (600,435.26 

Lei). Ca obiectiv general, pro-

iectul asigură promovarea 

eficienței energetice și a sur-

selor regenerabile de energie 

prin educație și activități prac-

tice în comunități, pentru 

utilizarea durabilă a resurselor 

de mediu din regiunile de 

frontieră ale celor patru state. 

Se asigură creșterea nivelului 

10-11 septembrie 2020 

 

 

14 septembrie 2020 
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de conștientizare, competențe 

și abilități în tehnologii bazate 

pe surse regenerabile de ener-

gie și intervenții în domeniul 

eficienței energetice între 

comunități și instituții. Impac-

tul pe termen mediu va duce  

creșterea ponderii resurselor 

regenerabile de energie în co-

munități, producția și consu-

mul de energie, iar pe termen 

lung va conduce la reducerea 

emisiilor de GES. Se propune 

o abordare inovatoare, bazată 

pe cooperarea dintre uni-

versități, comunități locale și 

ONG-uri. Ca obiective speci-

fice, se urmărește creșterea 

competențelor și abilităților 

populației din regiunile de 

frontieră în protejarea mediu-

lui, contribuind la reducerea 

emisiilor globale de GES. Se 

vor înființa centre și labora-

toare specializate în inovarea, 

în fiecare regiune țintă, pentru 

asigurarea monitorizării ener-

giei, creșterea eficienței ener-

getice, integrarea surselor re-

generabile de energie, oferind 

sprijin atât pentru comunități, 

cât și pentru studenți sau 

absolvenți de studii superi-

oare. Vor fi create echipe de 

specialiști în regiunile parte-

nere prin sesiuni de instruire 

comune ale experților din la-

boratoarele specializate, pen-

tru a instrui și a consilia per-

soanele interesate cu privire la 

problemele energetice durabi-

le și schimbările climatice, 

prin organizarea de ateliere 

tematice, sesiuni de instruire și 

sesiuni de schimb de bune 

practici. Creșterea eficienței 

energetice se va realiza prin 

inițiative comune pentru a 

crea un sistem inovativ de 

producere a energiei termice 

(Universitatea din Uzhhorod, 

Ucraina), un sistem inovativ 

de stocare a energiei (Uni-

versitatea Tehnică din Kosice, 

Slovacia), laboratoare de 

energie înființate pentru co-

munitățile din Nyiregyhaza, 

Suceava și Uzhhorod, care 

vizează soluții pentru moni-

torizarea energiei, dezvoltarea 

de concepte și soluții noi 

pentru comunitățile pilot. 

Proiectul contribuie la obiec-

tivul specific Programului 

„Protecția mediului, atenuare 

și adaptare la schimbărilor 

climatice”, oferind o platfor-

mă puternică pentru imple-

mentarea acțiunilor privind 

eficiența energetică și utili-

zarea surselor regenerabile de 

energie. În cele cinci regiuni 

(HU, SK, RO, UA) vor fi 

înființate laboratoare speci-

fice, care vor desfășura activi-

tăți legate de eficiența energe-

tică și consiliere/instruire în 

domeniul surselor regenera-

bile. Laboratoarele vor fi do-

tate cu echipamente de ultimă 

generație și cu standuri 

educaționale moderne, pentru 

instruirea membrilor comuni-

tăților participante la acest 

proiect. De dotarea acestor 

laboratoare vor beneficia câte 

21 de studenți de la fiecare 

universitate parteneră. Prin 

implementarea proiectului, se 

dorește obținerea unei situații 

regionale îmbunătățite în ceea 

ce privește utilizarea durabilă 

a resurselor mediului în zona 

transfrontalieră (Suceava – 

Maramureș - Satu Mare), 

datorită soluțiilor energetice 

eficiente și inovatoare din 

comunități, furnizate ca ur-

mare a cooperării cu univer-

sitățile și instituțiile compe-

tente precum și o capacitate 

crescută în domeniul siste-

melor de producere a energiei 

din resurse regenerabile în 

comunități și instituții de învă-

țământ din regiunile de 

frontieră. Potrivit coordona-

torului proiectului din partea 

Universității sucevene, șef de 

lucrări dr. ing. Constantin 

Ungureanu, se are în vedere 

dezvoltarea conceptului de 

Joint Energy și a unei platfor-

me web pentru comunități, 

studenți și cadre didactice. 

Aceasta va promova activită-

țile propuse prin proiect și 

sursele regenerabile de ener-

gie, urmărind eficiența ener-

getică și a surselor regene-

rabile de energie prin activități 

de educație în universități și 

comunități. Vor fi dezvoltate 3 

laboratoare în fiecare regiune: 

Nyiregyhaza (HU), Suceava 

(RO) și Uzhhorod (UA). Câte 

trei comunități din fiecare 

regiune (România, Ungaria, 

Slovacia și Ucraina) vor bene-

ficia de planuri de măsuri și 

soluții inovatoare privind 

eficiența energetică și moni-

torizarea energiei cu echipa-

mente de ultimă generație. 

Membrii comunităților res-

pective vor participa la work-

shop-uri și tururi educaționale 

în zona de frontieră, la obiec-

tive reprezentative din catego-

ria surselor regenerabile.   
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Rectorul USV, vicepreșe-

dinte al Consiliului Național 

al Rectorilor 

 

Universitatea „Transilvania” 

din Brașov a găzduit reuniu-

nea Plenului Consiliului Na-

țional al Rectorilor (CNR), în 

cadrul căreia a fost votată, prin 

vot secret, noua conducere a 

Consiliului (președinte, secre-

tar și vicepreședinți), de către 

cei 69 de rectori participanți. 

Astfel, prof. univ. dr. Sorin 

Cîmpeanu, rectorul Universi-

tății de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din Bu-

curești, a fost reales în funcția 

de președinte al CNR. Tot la 

finalul votului exprimat, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, 

rectorul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, a fost 

ales vicepreședinte al Consi-

liului. Menționăm faptul că 

rectorul USV a mai ocupat 

această funcție și în trecut, dar 

a demisionat în momentul în 

care a fost numit ministru al 

Educației. Considerăm că 

acest vot reprezintă o recu-

noaștere la nivel național a 

rezultatelor deosebite înregis-

trate de Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava în 

ultimii ani. În prezent, USV 

este unul dintre cei mai 

importanți actori în regiunea 

de nord-est, implicându-se 

activ în viața comunității din 

care face parte. Pe lângă acti-

vitatea intensă din sfera edu-

cației, a cercetării și a culturii, 

reamintim implicarea necon-

diționată a universității noas-

tre în lupta pe care întreaga 

comunitatea locală a o duce 

împotriva COVID-19, prin 

identificarea și implementarea 

de soluții care au oferit sprijin 

celor implicați, direct sau indi-

rect, în depășirea cu bine a 

acestei perioade de criză ma-

joră. Totodată, USV este o 

instituție recunoscută pentru 

de capacitatea de a se adapta la 

cerințele noii piețe a muncii și 

pentru dezvoltarea dinamică, 

care s-au materializat prin: 

diversificarea consistentă și 

într-un timp scurt a ofertei 

educaționale, introducând 12 

programe de studiu noi, anun-

țate la începutul lunii martie 

2020, investițiile majore în do-

tarea unor laboratoare perfor-

mante și de ultimă generație 

pentru domenii diferite, de la 

medicină dentară la sisteme 

pentru autovehicule, sau ini-

țiativa de a oferi laptopuri și 

tablete tuturor studenților care 

s-au înmatriculat în admiterea 

care tocmai s-a încheiat. Sun-

tem convinși că, prin calitatea 

de membru al CNR și grație 

funcției de vicepreședinte al 

acestui for reprezentativ, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa va 

face cunoscute ideile, propu-

nerile și soluțiile pe care 

comunitatea academică suce-

veană le poate oferi sistemului 

universitar românesc.   

 

O nouă abordare a transfe-

rului tehnologic și de cunoș-

tințe de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava către mediul socio-

economic din Regiunea 

Nord-Est 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a 

înregistrat o dezvoltare accele-

rată a cercetării științifice în 

ultimii ani, rezultatele sale 

acoperind un spectru larg de 

domenii de activitate și fiind 

prezentate în publicații de 

specialitate situate în topurile 

internaționale de profil, așa 

cum se poate observa și din 

analiza independentă efectu-

ată de Scimago Institutions 

Ranking privind prezența 

USV în baza internațională de 

date științitice SCOPUS. În 

Figura 1 sunt prezentate 

sintetic revistele utilizate de 

cercetătorii instituției pentru 

a-și publica rezultatele în 

ultimul an, poziția spațială 

reprezentând obiectul de acti-

vitate în contextul domeniilor 

științifice principale, iar mă-

rimea fiecărui cerc repre-

zentând impactul științific al 

publicației. Această vizuali-

zare ilustrează diversitatea 

activităților științifice predo-

minante ale universității și 

permite identificarea 

direcțiilor principale de 
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recunoaștere internațională ale 

publicațiilor USV. Creșterea 

calității rezultatelor de cer-

cetare obținute în cadrul USV 

este evidențiată și de evoluția 

impresionantă a numărului de 

lucrări care identifică 

publicațiile USV ca surse ale 

cercetării lor, situație ilustrată 

în Figura 2, prin prezentarea 

numărului anual de citări 

indexate în baza internațională 

de date științifice WEB OF 

SCIENCE obținute de 

publicațiile USV, care a 

crescut într-un deceniu de la 

câteva zeci la câteva mii de 

citări anual. Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

își propune extinderea acestei 

dezvoltări a cercetării 

științifice în afara spațiului 

universitar, prin intensificarea 

colaborărilor cu mediul socio-

economic și o nouă abordare 

a transferului tehnologic și de 

cunoștințe. Direcțiile prin-

cipale ale acestui plan de dez-

voltare au fost prezentate în 

cadrul manifestării „Transfe-

rul tehnologic de la uni-

versitate către mediul eco-

nomic în regiunea de Nord-

Est”, coordonată de prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, 

prorector cu activitatea știin-

țifică al USV. Astfel, a fost 

lansat oficial parteneriatul 

dintre USV și Steinbeis 

Transfer Management, 

parteneriat care deschide 

calea unei colaborări directe 

cu mediul economic german 

și a implementării modelului 

german de transfer tehnologic 

între universități și 

întreprinderi mici și mijlocii. 

Directorul rețelei Steinbeis 

pentru Europa de Est, domnul 

Juergen Raizner, prezent la 

eveniment, a descris rețeaua 

existentă cu peste 1000 de 

centre de transfer tehnologic 

răspândite în întreaga lume, 
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precum și principiile de bază 

ale Steinbeis: utilizarea 

infrastructurii existente de 

cercetare și dezvoltare, benefi-

cii pentru clienți, interfața stat-

economie, disponibilitate, a-

daptabilitate, abordare holis-

tică, descentralizare și ierarhie 

plată, organizare simplă, inter-

naționalizare, independență fi-

nanciară. De asemenea, a fost 

prezentat proiectul Parcului 

Științific și Tehnologic Siret, 

în valoare totală de peste 4 

milioane de euro, care se află 

în faza finală de contractare a 

unei finanțări europene și va fi 

implementat în colaborare de 

Primăria Siret, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, Consiliul Județean 

Suceava și East European 

Border Siret. Prezentarea pro-

iectului și a ofertei Parcului 

Științific și Tehnologic a fost 

efectuată de Directorul Exe-

cutiv al East European Border 

Siret, domnul Viorel Haiura. 

Prof. univ. dr. ing Gheorghe 

Gutt, lider al activității de 

inventică din USV și director 

al Parcului Industrial Buco-

vina 1, a prezentat situația și 

oportunitățile oferite de viitoa-

rea dezvoltare a Parcului In-

dustrial din apropierea Aero-

portului „Ştefan cel Mare” – 

Suceava, în timp ce decanii 

Facultăților de Inginerie Ali-

mentară și de Silvicultură, 

prof. univ. dr. ing. Mircea-

Adrian Oroian și lector univ. 

dr. Ciprian Palaghianu, au 

oferit modele de bune practici 

ale cooperării dintre univer-

sitate și companii din regiune, 

precum și direcții viitoare de 

acțiune ale acestor colaborări.  

Printre cei peste 50 de parti-

cipanți la această masă ro-

tundă s-au aflat cercetători și 

doctoranzi USV, precum și 

reprezentanți ai agenților eco-

nomici din Regiunea de Nord-

Est precum Mopan Suceava 

SA, Killer SRL Suceava, 

Mind Software SRL Suceava, 

Emanuel Com SRL Botoșani, 

Suc de cătină SRL Suceava, 

Alma Packing SRL Piatra 

Neamț, Solina România SRL, 

Casa pâinii SRL Botoșani, 

Rema Consult SRL, Safe 

Consulting Alt SRL și repre-

zentați ai instituțiilor publice 

precum Primăria Municipiului 

Suceava, Primăria Siret, Cole-

giul Tehnic de Industrie Ali-

mentară Suceava Direcția Sa-

nitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Sucea-

va și Direcția Sanitară Vete-

rinară și pentru Siguranța Ali-

mentelor Botoșani, care au 

avut și întâlniri de lucru 

directe cu noul coordonator al 

Serviciului de Transfer Teh-

nologic și Companii Spin-off 

al USV, conf. univ. dr. ing. 

Adriana Dabija, și directorul 

noii sucursale Steinbeis înfiin-

țate la USV, șef lucr. dr. ing. 

Irina Beșliu Băncescu. Impli-

carea activă a universității su-

cevene în susținerea dezvol-

tării regionale a fost eviden-

țiată și de experții Organizației 

pentru Cooperare și Dezvol-

tare Economică (OECD), care 

au oferit Universitatea din 

Suceava drept exemplu între 

universitățile românești de 

„instituție ancoră pentru o 

regiune, jucând un rol cheie în 

comunitate și în ecosistemul 
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înconjurător, fiind clar anga-

jată să dezvolte o agendă 

antreprenorială”, conform Ra-

portului OECD „Supporting 

Entrepreneurship and Inno-

vation in Higher Education in 

Romania”, publicat în 2019, 

agenda actuală oferind cadrul 

pentru o nouă etapă de dez-

voltare și intensificare a 

acestei implicări. 

 Manifestarea a fost susținută 

în cadrul proiectului „Ex-

celență în cercetare avansată, 

leadership în inovare și 

brevetare pentru dezvoltarea 

universității și regiunii” – EX-

CALIBUR, Contractul de 

finanțare nr. 18PFE / 

16.10.2018 cu Ministerul Cer-

cetării și Inovării, Proiect de 

dezvoltare instituțională – 

Proiect de finanțare a 

excelenței în CDI, Programul 

1 - Dezvoltarea sistemului 

național de cercetare-dezvol-

tare, Subprogramul 1.2 – Per-

formanță instituțională, Planul 

Național de Cercetare-Dez-

voltare și Inovare pentru pe-

rioada 2015-2020 (PNCDI 

III).  

 

 

Caiete eminesciene la USV 

 

Fondul de carte al Bibliotecii 

USV s-a îmbogățit cu cele 47 

de Caiete eminesciene, din 

volumele facsimilate de 

Academia Română în anul 

2005. Această importantă 

donație, la inițiativa și cu 

sprijinul direct al prof. univ. 

dr. Mircea A. Diaconu, 

prorector cu activitatea 

didactică și asigurarea calită-

ții, vine să completeze bogatul 

fond de carte eminesciană de 

la Biblioteca Universitară din 

Suceava, care conține, printre 

altele, Ediția Perpessicius și 

alte ediții princeps din opera 

Poetului. Facsimilarea Caiete-

lor eminesciene, donate Bi-

bliotecii Academiei Române 

de către Maiorescu, a fost un 

proiect pentru care s-a luptat 

Constantin Noica, din dorința 

de a face posibil accesul 

oricărui om de cultură la 

manuscrisele eminesciene, 

aflate în pericol de degradare. 

În cercetarea operei emines-

ciene, accesul la manuscrise 

este esențial. Realizat după 

zeci de ani de la inițiativa lui 

Constantin Noica, proiectul 

necesită astăzi digitalizarea 

manuscriselor eminesciene. 

Donația către Biblioteca USV 

a fost făcută de Biblioteca 

Academiei Române și consti-

tuie un teren de cercetare 

pentru cadre didactice, stu-

denți, doctoranzi și cercetători 

în domeniul filologiei. Con-

siderăm că abia acum avem 

acces, la Suceava, la esența 

operei eminesciene, iar pre-

țioasele volume, de o valoare 

inestimabilă, vor putea fi 

consultate în sălile de lectură 

ale Bibliotecii Universității 

„Ștefan cel Mare’’ din Su-

ceava. Volumele sunt însoțite 

de 20 de CD-uri, care conțin 

integrala Operei eminesciene.  

 

Conferința Promovarea sănă-

tății mintale în școală  

 

 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, în cooperare cu Inspec-

toratul Școlar al Județului 

Suceava, a organizat con-

ferința online Promovarea 

sănătății mintale în școală, 

adresată cadrelor didactice 

(din învățământul preșcolar, 

primar, gimnazial și liceal), 

consilierilor școlari, părinților, 

precum  și managerilor 

instituțiilor educaționale și 

specialiștilor implicați în ela-

borarea politicilor educațio-

nale. Conferința s-a desfășurat 

ca parte a proiectului european 

PROMEHS – Promoting 

Mental Health at School, un 

proiect ERASMUS+ KA3, 

care își propune să dezvolte 

politici educaționale prin care 

educația pentru sănătatea 

mintală să fie facilitată în 

școlile din țările UE. Proiectul 

PROMEHS, cofinanțat de 

Comisia Europeană (2019-

2022), se derulează sub 

coordonarea unei echipe de 

cercetători de la Universitatea 

Bicocca din Milano, fiind 

30 septembrie 2020 
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conceput pentru a dezvolta, 

implementa și evalua un 

curriculum de promovare a 

sănătății mintale pentru 

grădinițe, școli primare, 

gimnaziale și licee, oferind, în 

același timp, o instruire de 

înaltă calitate personalului 

didactic. Participanții la 

proiect sunt universități și 

autorități publice din șapte țări 

europene (România, Italia, 

Croația, Grecia, Letonia, 

Malta și Portugalia). În cadrul 

acestei conferințe, par-

ticipanții au aflat detalii des-

pre proiectul PROMEHS 

(coordonat în România de 

conf. univ. dr. Aurora-Adina 

Colomeischi, decan al Facul-

tății de Științe ale Educației, 

USV) și materialele elaborate 

în cadrul proiectului pentru 

elevi, părinți și profesori. 

Prezentările din cadrul con-

ferinței au abordat teme pre-

cum dezvoltarea socio-emo-

țională, a stării de bine și 

rezilienței în școală și în 

familie (conf. univ. dr. Petruța 

Rusu și lector univ. dr. Diana-

Sînziana Duca, Facultatea de 

Științe ale Educației, USV), 

prevenția anxietății și depre-

siei la copii și adolelescenți 

(conf. univ. dr. Ioana Podina, 

Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației, Universi-

tatea Bucuresti), optimismul în 

școală (conf. univ. dr. Daniela 

Muntele Hendreș, Facultatea 

de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea „Al. 

I. Cuza” Iași) și exemple de 

bune practici privind învăța-

rea socială și emoțională (dr. 

Angela Andrei, Centrul Națio-

nal de Politici și Evaluare în 

Educație, Ministerul Educației 

și Cercetării). 

 www.promehs.org 

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 979/2020 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului tineretului 

și sportului nr. 455/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 793 din 31 august 2020. 

 

Ordinul nr. 980/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului tineretului 

și sportului nr. 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 31 august 2020. 

 

Ordinul nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 

domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 01 septembrie 2020. 

 

Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 01 

septembrie 2020. 

 

Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior 

în perioada pandemiei de COVID-19, din 31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

804 din 01 septembrie 2020. 

 

Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în 

perioada pandemiei COVID-19, din 31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 

din 01 septembrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 738/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul 

maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 821 din 08 septembrie 2020. 

 

http://www.promehs.org/
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Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de 

master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, 

din 31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 821bis din 08 septembrie 2020. 

 

Ordinul nr. 5271/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului interimar al 

educației naționale nr. 5.315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcțiile de conducere din 

Ministerul Educației și Cercetării și din unitățile/instituțiile aflate în subordinea acestuia, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 09 septembrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 15 septembrie 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. 842 din 14 septembrie 2020. 

 

Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

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

Oficial, Partea I nr. 850 din 16 septembrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 739/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului 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. 819 din 07 septembrie 2020. 

 

Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la 

Hotărârea Guvernului 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, din 31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 

bis din 7 septembrie 2020. 

 

Ordinul nr. 5528/2020 privind modificarea Metodologiei pentru înființarea și organizarea 

programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 

4.524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 18 septembrie 2020. 

 

Ordinul nr. 4524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master 

didactic, Consolidarea din data de 22 septembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 528 din 19 iunie 2020. 

 

Metodologia pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, din 12.06.2020, 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 19 iunie 2020. Formă aplicabilă la 22 

septembrie 2020. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 105/10 septembrie 2020 privind structura anului universitar și organizarea 

activităților didactice în anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 106/10 septembrie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul USV (R74). 
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Hotărârea nr. 107/10 septembrie 2020 cu privire la aprobarea de principiu pentru inițierea a două 

noi  programe de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 108/10 septembrie 2020 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a 

raportului de evaluare internă în vederea evaluării periodice a domeniul de masterat Geografie, 

programul de studii universitare de masterat Turism și dezvoltare regională, din cadrul Facultăţii 

de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 109/10 septembrie 2020 privind actualizarea acordului de parteneriat încheiat între 

UAT Orașul Siret (lider de proiect), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (partener), S.C. 

INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. (partener) și UAT Județul Suceava 

(partener) în vederea promovării proiectului „Înființarea parcului științific și tehnologic EAST 

EUROPEAN BORDER Siret", cod SMIS 128730, aprobat prin Hotărârea Senatului USV nr. 

45/2019 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Hotărârea nr. 110/24 septembrie 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 licență Administrație Publică, învățământ la distanță, din cadrul Facultății de Drept și Științe 

Administrative. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 79/1 septembrie 2020 cu privire la constituirea Consiliului de Administrație al USV 

pentru mandatul 2020-2024. 

 

Hotărârea nr. 80/1 septembrie 2020 cu privire la numirea membrilor Consiliului Științific al USV. 

 

Hotărârea nr. 81/1 septembrie 2020 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 82/1 septembrie 2020 cu privire la aprobarea cifrei de școlarizare la programele de 

studii de licență și masterat, pentru concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021, 

sesiunea septembrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 83/1 septembrie 2020 cu privire la aprobarea notei conceptuale nr. 199 

STI/06.08.2019. 

 

Hotărârea nr. 84/1 septembrie 2020 cu privire la stabilirea tarifelor pentru activitățile susținute în 

regim de plata cu ora si susținerea financiara a altor activități didactice si științifice. 

 

Hotărârea nr. 85/10 septembrie 2020 cu privire la modificarea calendarului de admitere în anul 

universitar 2020-2021 pentru studii universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2020. 

 

Hotărârea nr. 86/15 septembrie 2020 cu privire la încadrarea  în cazuri de forță majoră a 

mobilităților studenților Erasmus+ outgoing – semestrul II al anului universitar 2019-2020. 

  

Hotărârea nr. 87/15 septembrie 2020 privind acordarea sporului pentru conducere doctorat, 

stabilit în conformitate cu prevederile Legii 153/2017. 

 

Hotărârea nr. 88/22 septembrie 2020 cu privire la aprobarea Procedurii Monitorizarea şi 

evaluarea planului de învățământ ID – PO-ID-04. 
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Hotărârea nr. 89/22 septembrie 2020 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 90/22 septembrie 2020 cu privire la aprobarea calendarului de admitere la studii 

postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea septembrie 2020 și a numărului de locuri scoase la 

concurs. 
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