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Noua tulpină SARS-CoV-2, 

ce prezintă și mutația 

E484K, depistată în Ro-

mânia, pe baza secvenți-

erilor efectuate la Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava 

 

Noua variantă de coronavirus, 

prezentând atât caracteristicile 

tulpinii britanice (B1.1.7), cât 

și mutația E484K, ce poate re-

duce eficiența vaccinurilor 

împotriva virusului, a fost 

identificată și în România, pe 

baza secvențierilor efectuate 

la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Proba 

biologică a fost recoltată la 

Spitalul Județean de Urgență 

„Sf. Ioan cel Nou” din Su-

ceava, de la un pacient fără un 

istoric recent în Marea 

Britanie. La cele 3 variante 

îngrijorătoare cunoscute ca 

provenind din Marea Britanie 

(linia B.1.1.7, nume VOC-

202012/01), din Africa de Sud 

(linia B.1.351, cu numele 

501Y.V2 15) și din Brazilia 

(linia P.1, nume P.1), Insti-

tutul de Sănătate Publică din 

Anglia a adăugat, în luna fe-

bruarie, o nouă variantă a 

virusului (linia B.1.1.7 + 

E484K, nume VOC202-

102/02). Deși numărul ca-

zurilor identificate cu noua 

variantă (B.1.1.7 + E484K) 

este momentan relativ redus 

(fiind prezentate numai 43 de 

cazuri în Raportul britanic din 

1 aprilie 2021), principala 

îngrijorare provine din capa-

citatea variantelor ce conțin și 

mutația E484K de a prezenta o 

rezistență mai mare la anti-

corpii generați de vaccin, re-

ducând astfel eficiența vacci-

nurilor. În luna martie, noua 

variantă (B.1.1.7 + E484K) a 

fost introdusă ca variantă în-

grijorătoare (variant of con-

cern - VoC) și în lista Cen-

trului European de Prevenire 

și Control al Bolilor (ECDC), 

care monitorizează situația 

epidemiologică la nivelul 

Uniunii Europene. Într-un co-

municat emis duminică, 4 

aprilie, de agenția Reuters, 

este prezentată îngrijorarea în 

legătură cu răspândirea acestei 

variante și în Japonia, aproxi-

mativ 70% dintre probele sec-

vențiate de la un spital din 

Tokyo prezentând această 

mutație. În cadrul Labo-

ratorului de Metagenomică și 

Biologie Moleculară al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV), au fost 

realizate, pe parcursul ulti-

melor 2 săptămâni, secvențieri 

pentru un număr de 91 probe, 

provenite de la pacienți de-

pistați pozitivi cu SARS-CoV-

2, de pe raza județelor Su-

ceava, Cluj, Iași, Timiș și 

Botoșani. Din probele anali-

zate, au fost depistate un 

număr de 88 noi cazuri 

aparținând tulpinii de interes 

epidemiologic B.1.1.7 (VOC-

202012/01), cunoscută ca 

având originea în Marea Bri-

tanie, și un caz aparținând 

tulpinii B.1.1.7 + E484K. 

Acestea sunt repartizate geo-

grafic astfel: 44 din cele 44 de 

probe selectate din județul 

Suceava, 22 din cele 25 de 

probe selectate din județul 

Cluj, 17 din cele 17 probe 

selectate din județul Iași, 3 din 

cele 3 probe selectate din 

județul Timiș, precum și 2 din 

2 probe selectate din județul 

Botoșani în această rundă de 

secvențiere. Analizând retros-

pectiv cele 4 runde de sec-

vențieri desfășurate în primele 

3 luni ale acestui an, observăm 

că varianta de coronavirus 

originară din Marea Britanie, 

Evenimente  
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B.1.1.7, caracterizată printr-o 

transmisibilitate crescută, a 

fost identificată astfel: în 

prima rundă de secvențiere, la 

o probă provenită dintr-un 

total de 20 secvențiate, în 

runda a doua de secvențiere, la 

14 probe din cele 47 sec-

vențiate, în cea de a treia rundă 

de secvențiere, la 65 de probe 

din cele 101 secvențiate, iar în 

această rundă, la 88 de probe 

din cele 91 secvențiate. 

Această situație indică un 

scenariu de evoluție epide-

miologică similar celui din 

Marea Britanie, unde transmi-

sibilitatea crescută a noii tul-

pini (B.1.1.7) a determinat ca 

noua variantă să devină do-

minantă în decurs de câteva 

săptămâni și să contribuie la 

creșterea accelerată a nu-

mărului de cazuri COVID-19 

la finalul anului 2020 și 

începutul acestui an. Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a secvențiat, până 

acum, peste 400 de probe pro-

venind de la pacienți diag-

nosticați pozitiv cu Sars-CoV-

2 și va continua monitorizarea 

evoluției Sars-CoV-2 pe 

teritoriul României, în cola-

borare cu partenerii implicați 

în această acțiune. În baza 

acordurilor de colaborare în-

cheiate până la acest moment 

sunt selectate probe din spitale 

aflate pe raza județelor 

Suceava, Timiș, Cluj, Dolj, 

Iași, Botoșani, Neamț și ne 

exprimăm disponibilitatea de 

a colabora și cu alte instituții 

cu compartimente COVID-19 

din alte județe pentru analiza 

situațiilor speciale și reali-

zarea analizelor genetice co-

respunzătoare. Menționăm că 

activitatea curentă de secven-

țiere la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava este 

parțial finanțată de Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Ino-

vării prin proiectul „Secven-

țierea genomului SARS-CoV-

2 și analiza filogenetică a 

tulpinilor circulante în Ro-

mânia”, coordonat de prof. 

univ. dr. Mihai Covașă, Cod 

proiect: PN-III-P2-2.1-SOL-

2020-0142, și co-finanțată de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. 

 

Workshop dedicat profe-

sorilor, studenților și comu-

nităților locale, în cadrul 

proiectului transfrontalier 

Cross-Border Cooperation 

Smart Energy – CBC-

SmartEnergy, privind efi-

ciența energetică și concep-

tul clădirii nZEB 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava continuă 

implementarea proiectului 

transfrontalier Cross-Border 

Cooperation Smart Energy - 

CBCSmartEnergy în cadrul 

Programului Operațional Co-

mun România-Ucraina 2014-

2020, cod EMS ENI 

2SOFT/1.2/52. Obiectivul 

principal al proiectului constă 

în creșterea utilizării noilor 

tehnologii și inovații în do-

meniul energiei regenerabile, 

al eficienţei energetice, oferite 

prin promovarea și sprijinirea 

cercetărilor și inovațiilor într-

un mod durabil în regiunile de 

frontieră ale Ucrainei și 

României. Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

(USV) participă la acest 

proiect în calitate de coor-

donator, alături de Uni-

versitatea Națională Uzhgorod 

(UzhNU) din Ucraina și Aso-

ciația Internațională pentru 

Dezvoltare Regională (IAR-

DI) din Ucraina. Perioada de 

implementare a proiectului 

este de 18 luni, bugetul total al 

proiectului fiind de 

331,114.00 € (1.598.055,49 

LEI) din care, alocat de 

Uniunea Europeană 

298,000.00 € (1.438.237,00 

LEI), bugetul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

fiind de 158,114.00 € 

(763.105,59 LEI). Recent, s-a 

desfășurat un workshop orga-

nizat de Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, la care 

au participat reprezentanții 

comunităților implicate în pro-

iectul CBCSmartEnergy, con-

ducerea facultăţii, cadre di-

dactice şi studenți de la Facul-

tatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor. Eve-

nimentul s-a desfășurat în 

prezența unui grup de studenți 

și masteranzi din ultimul an de 

studiu de la programul de 

studiu de licență Manage-

mentul energiei și masterat 

Sisteme moderne de condu-

cere a proceselor energetice. 

Fiind un eveniment transmis și 

prin intermediul platformelor 
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on-line dedicate, a fost posi-

bilă participarea studenților de 

la toate programele de studiu 

din Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoa-

relor, dar și a reprezentanților 

comunităților locale (UAT). 

Scopul acestui eveniment a 

fost acela de a promova im-

plementarea conceptului 

nZEB - conceptul de la baza 

noii legislații în construcții din 

România, care impune clă-

dirilor noi, publice (din anul 

2019) sau private (din anul 

2021), să aibă consum de 

energie din surse convenţio-

nale aproape egal cu zero. 

Conceptul nZEB a fost adop-

tat la nivel european și este 

prezent în legislația naţională 

prin Legea nr. 372/2005 

privind performanța energe-

tică a clădirilor, conform 

căreia, o clădire cu un consum 

de energie aproape egal cu 

zero este clădirea cu o per-

formanță energetică foarte 

ridicată, și este acoperit, în 

proporție de minimum 10%, 

cu energie din surse rege-

nerabile, inclusiv cu energie 

din surse regenerabile produsă 

la fața locului, sau în apro-

piere. Aceste aspecte au fost 

clarificate de expertul ener-

getic din cadrul proiectului, 

șef de lucrări dr. ing. Pavel 

Atănăsoae, prodecanul Facul-

tății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor. În 

legătură cu tematica eveni-

mentului, au fost prezentate 

procedura în vigoare privind 

autorizarea auditorilor ener-

getici pentru clădiri şi indus-

trie și pachetele cu planurile 

de măsuri pentru creșterea 

eficienței energetice în cazul 

unei locuințe publice sau 

private. În a doua parte a 

workshop-ului, au fost pre-

zentate o serie de echipamente 

de înaltă performanţă achi-

ziționate în cadrul proiectului, 

care vor fi utilizate la inves-

tigarea energetică a clădirilor 

şi, implicit, pentru dezvoltarea 

planurilor de măsuri privind 

eficienţa energetică, pentru 

clădirile celor trei comunități, 

sau private. Echipamentele 

noi reprezintă o dotare deose-

bit de importantă pentru 

activitățile de educaţie univer-

sitară, cât şi pentru cele de 

cercetare, desfășurate în labo-

ratoarele şi centrele de cer-

cetare ale universității. Pre-

zentările au fost făcute de 

conf. dr. ing. Cezar-Dumitru 

Popa și dr. ing. Dumitru 

Cernușcă. Au fost prezenți, 

on-line și on-site, repre-

zentanții comunităților locale 

implicate în proiect, care 

reprezintă principalii benefi-

ciari ai proiectului Cross-

Border Cooperation Smart 

Energy –CBCSmartEnergy. 

La acest eveniment a par-

ticipat reprezentantul UAT 

Mitocu Dragomirnei, primarul 

Radu Constantin Reziuc, care 

a subliniat importanța acestui 

proiect pentru comunitățile 

locale implicate, dar și pentru 

viitorii absolvenți. Primarul 

Adrian Popoiu, reprezentantul 

UAT Siret, a întărit cele pre-

cizate de antevorbitorul său, 

manifestându-și implicarea 

totală în activitățile acestui 

proiect. Informații suplimen-

tare privind derularea proiec-

tului Cross-Border Coo-

peration Smart Energy – 

CBCSmartEnergy, pot fi 

obținute de la coordonatorul 

acestuia, prof. univ. dr. ing. 

Radu-Dumitru Pentiuc, direc-

torul Departamentului de 

Electrotehnică din Facultatea 

de Inginerie Electrică și Ști-

ința Calculatoarelor, Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, la e-mail: 

 radup@eed.usv.ro. 

 

Diseminare activitate pro-

iect transfrontalier  

 

În cadrul proiectului trans-

frontalier intitulat Educational 

University Romanian-Ukrai-

nian Cross-Border Coopera-

tion - UNIV.E.R-U, Cod EMS 

ENI 2SOFT/1.1/115, finanțat 

din Programul Operational 

Comun România-Ucraina 

2014-2020, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), în calitate de bene-

ficiar principal a organizat o 

conferința de presă care a avut 

ca scop diseminarea Școlii de 

iarnă [CON]ACTION - 

STUDENT CONVENTION 

ON CROSS BORDER AC-

TION. Școala de iarnă a 

debutat în data de 15 martie, în 

paralel, la Gura Humorului și 

Odessa, și a fost structurată în 

două serii a câte cinci zile 

fiecare, în perioada 15-19 

martie și 22-26 martie 2021. 

8 aprilie 2021 
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Au fost selectați 28 de stu-

denți, masteranzi și doctoranzi 

din cadrul USV, de la Fa-

cultățile de Istorie și Geo-

grafie, Litere și Științe ale 

Comunicării, Științe ale Edu-

cației, Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management, 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, Științe Eco-

nomice și Administrație Publi-

că, și 26 studenți din cadrul 

Universității Naționale Poli-

tehnice din Odessa (ONPU), 

cunoscători de limbă engleză 

și puternic motivați. Par-

ticipanții la școala de iarnă au 

beneficiat de sesiuni de lucru 

interactive, organizate într-un 

sistem hibrid, on-site și on-

line, cu variate activități con-

centrate pe probleme de coo-

perare transfrontalieră și do-

menii conexe, lectorii impli-

cați fiind cadre didactice ale 

USV. Programul de activități 

al ambelor serii a avut un 

puternic caracter aplicativ, 

incluzând cursuri, aplicații 

practice, tururi virtuale cul-

tural-recreative, fiecărei zile 

revenindu-i un cuvânt cheie, 

semnificativ pentru coope-

rarea transfrontalieră, în jurul 

căruia s-a structurat pro-

gramul: diferențe, toleranță, 

valori, cooperare și partene-

riat. Organizatorii și-au pro-

pus să faciliteze interacțiunea, 

în cele mai sigure condiții, atât 

on-site cât și on-line, între 

studenții participanți din Ro-

mânia (localizați în Gura 

Humorului) și Ucraina (lo-

calizați în Odessa). Fiecare 

participant a beneficiat de un 

kit de lucru personalizat, rea-

lizat în cadrul proiectului 

transfrontalier Educational 

University Romanian-

Ukrainian Cross-Border Coo-

peration - UNIV.E.R-U, pre-

cum și de diplome de par-

ticipare. Testimonialele stu-

denților participanți oferă în-

credere echipei de proiect că 

își va atinge obiectivele pro-

puse. Valeria Mospan (ON-

PU) ne-a împărtășit că „a fost 

foarte distractiv și complet 

diferit față de alte experiențe 

trăite până acum. Am inte-

racționat cu studenți din alte 

țări, învățând să nu îmi fie 

frică să încerc ceva nou și să 

îmi controlez timiditatea. To-

tul a fost minunat!”. De 

cealaltă parte, Ieselin-Elena 

Drăgănescu (USV) este de 

părere, vorbind în numele 

colegilor, că tema cheie (a 

școlii de iarnă) este toleranța: 

am fost entuziasmată și 

curioasă să rezolv sarcinile. 

Cel mai mare câștig este 

crearea unor legături de 

prietenie cu studenții din 

Odessa, descoperirea mai 

multor lucruri despre ei, des-

pre cultura lor și, totodată, 

îmbunătățirea abilităților de 

comunicare în limba engleză. 

A fost extraordinar să co-

munic și să lucrez cu ei și le 

mulțumesc pentru răbdare. 

 

USV, în Topul Internațional 

al Universităților privind 

cercetarea, inovarea și im-

pactul social -  SCImago Ins-

titutions Rankings 2021 -  

 

Calitatea și dinamica acti-

vității de cercetare din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) se 

bucură de o nouă certificare pe 

plan internațional: ediția 2021 

a Clasamentului SCImago 

Institutions Rankings plasează 

universitatea suceveană pe 

locul 11 în România, la egali-

tate cu Universitatea de Me-

dicină și Farmacie „Gr. T. Po-

pa” Iași și Universitatea Teh-

nică „Gh. Asachi” Iași, în ur-

care cu trei locuri prin compa-

rație cu ediția precedentă. 

USV a urcat, de asemenea, cu 

un loc și în clasamentul de-

dicat universităților din Euro-

pa de Est, situându-se pe locul 

113 (față de 114, anul trecut), 

un total de 414 universități 

fiind ierarhizate în acest an. O 

analiză a clasamentului la ni-

velul României reliefează fap-

tul că Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava are 

rezultate deosebite și se situ-

ează pe o poziție superioară, 

performanță realizată cu un 

corp profesoral semnificativ 

mai mic, din punct de vedere 

numeric, prin comparație cu 

universități mai mari din Ro-

mânia, care se clasează pe 

poziții inferioare. Acest aspect 

certifică atât valoarea resursei 

umane, cât și înalta calitate a 

cercetării și aprecierea 

9 aprilie 2021 
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acesteia în comunitatea aca-

demică internațională. De ase-

menea, dacă ne raportăm la 

clasamentul defalcat pe do-

menii, la nivel național, re-

marcăm poziționarea onorantă 

a USV între universitățile din 

România: locul 5 în domeniul 

Științe biologice și Agricul-

tură precum și în domeniul 

Economie, Econometrie și Fi-

nanțe; locul 6 în domeniul 

Inginerie, în domeniul Știința 

calculatoarelor, în domeniul 

Chimie și în cel al Științei 

mediului; locul 8 în domeniul 

Științe sociale și în domeniul 

Matematică; locul 11 în 

domeniul Științele pă-

mântului. Reamintim faptul că 

în clasamentul SCImago 

figurează doar universitățile și 

instituțiile de învățământ su-

perior care îndeplinesc crite-

riile minimale în ceea ce 

privește numărul de lucrări 

științifice publicate în baza de 

date Scopus. Cele trei seturi de 

indicatori care stau la baza 

metodologiei de evaluare au 

următoarea pondere: 50% in-

dicatorii de cercetare, 30% in-

dicatorii de inovare și 20% im-

pactul social. Această nouă 

plasare onorantă a universității 

sucevene în topul celor mai 

performante universități la 

nivel internațional confirmă 

progresul constant înregistrat 

de USV în ultimii ani. Acest 

fapt este reflectat și în alte 

evaluări realizate recent de 

organisme internaționale spe-

cializate în clasificarea insti-

tuțiilor de învățământ supe-

rior, dintre care amintim aici 

QS University Rankings 2021, 

în care USV s-a clasat pe po-

ziția a 10-a între universitățile 

din România.   
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Stagiu de formare în „Jur-

nalism antreprenorial”  

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților din 

Suceava, în parteneriat cu 

Reprezentanța Organizației 

Internaționale a Francofoniei 

(OIF) pentru Europa Centrală 

și Orientală, a organizat o 

primă sesiune de formare în 

„Jurnalism antreprenorial”. 

Proiectul constă în formarea 

de studenți în jurnalism (mass-

media) și/sau de jurnaliști, 

precum și de cadre didactice și 

alți formatori în domeniul 

creării unui organ mass-

media. Obiectivul principal 

este promovarea creării de 

media independente și urmă-

rirea unor inițiative concrete 

ca urmare a acestui stagiu de 

formare. Stagiul s-a desfășurat 

pe durata a două zile și 

jumătate și a permis abordarea 

unor subiecte diverse, precum: 

contextul global privind mass-

media, lipsa lor cronică de re-

surse, cu exemple; mass-me-

dia locale, cadrul economic și 

politic, ținta sau țintele po-

tențiale; ce tip de mass-media? 

print/online, audiovizual – ce 

format? periodicitate, suport, 

ergonomie, grafism...; ce mo-

del economic? parteneriate, 

abonamente, donații, publi-

citate...; a gestiona o structură: 

furnizori, contabilitate etc.; 

resurse financiare paralele – 

intervenții punctuale în mass-

media locale, mediere pentru 

diverse instituții, învățământ 

etc.; ce surse de informare și 

de inspirație să urmezi:  site-

uri, bloguri (proiecții video); o 

parte „de introspecție”: de ce 

să îți dorești să creezi un organ 

mass-media? ce evoluție să-i 

imprimi? etc. Stagiul de for-

mare în „Jurnalism antre-

prenorial” va avea loc în 

Auditorium-ul „Joseph 

Schmidt” al Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

zilele de 10 și 11 mai 2021, 

între orele 9:00-12:30 și 

14:00-17:00, și va fi asigurat 

de Asociația Regard, o aso-

ciație românească ce admi-

nistrează organismul de presă 

Regard (www.regard.ro). Pre-

ședintele acesteia, Laurent 

Couderc, este jurnalist cu 20 

de ani de vechime. De trei ani, 

el este și lector invitat la 

Facultatea de Jurnalism a Uni-

versității din București, unde 

predă modulul „Jurnalism an-

treprenorial”.  

 

Convenție anuală cu Alianța 

Franceză din Suceava 

 

Pe 30 martie 2021, Ministerul 

Afacerilor Externe și Dez-

voltării Internaționale al Fran-

ței, reprezentat de Excelența 

Sa, Doamna Laurence Auer, 

Ambasadoarea Franței în Ro-

mânia, a semnat prima Con-

venție anuală cu Alianța Fran-

ceză din Suceava, reprezentată 

de Domnul Valentin Popa, 

Președinte. Colaborarea dintre 

Ministerul francez și Alianța 

Franceză de la Suceava se face 

în baza legislației române în 

vigoare, precum și a Con-

venției dintre Minister și Fun-

dația Alianța Franceză de la 

Paris, intrată în vigoare la data 

de 1 ianuarie 2008. Alianța 

Franceză de la Suceava, îm-

preună cu Ministerul francez 

și cu susținerea financiară a 

acestuia, dar și pe baza unor 

fonduri atrase, va desfășura 

activități în domeniul învățării 

limbii franceze, ca limbă stră-

ină, al formării profesorilor și 

diversificării ofertei de pre-

dare-învățare, al acțiunilor 

culturale și artistice, al dez-

voltării unui centru de docu-

mentare și resurse, acțiuni de 

cooperare. Alianța Franceză 

de la Suceava funcționează, ca 

entitate autonomă, începând 

cu data de 25 martie 2021.

„După-amiezi francofone - 

Francofonia în comunitate” 

 

Sub acest generic, Alliance 

Française-Suceava-Roumanie 

/ Alianța Franceză-Suceava-

România, în colaborare cu 

Centrul de Reușită Univer-

sitară al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, cu 

sprijinul Agenției Universitare 

a Francofoniei, și-a propus să 

încurajeze învățarea limbii 

franceze și să promoveze 

valorile Francofoniei în comu-

nitatea suceveană prin cursu-

rile de limbă franceză și 

activitățile tematice din fieca-

re miercuri. Activitatea „Vive 

le printemps!”/ „Trăiască pri-

măvara!”, propusă de elevii 

Școlii Gimnaziale din Oni-

ceni, profesor indrumător Iulia 

Samson, a sărbătorit primă-

vara în limba franceză. Elevii 

claselor CP-IV au descoperit 

frumusețile naturii în haine de 

sărbătoare cu ajutorul 

cântecelor și poeziilor, au 

învățat numele unor plante și 

animale, altele decât cele în-

vățate până acum, au cântat, 

10-11 aprilie 2021 
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desenat, dansat chiar sub soa-

rele blând al primăverii, stri-

gând „Vive le printemps!”. 

Activitățile tematice planifi-

cate în fiecare miercuri pot fi 

urmărite pe adresa de 

facebook a Biroului Francez: 

https://www.facebook.com/Bi

roul-Francez-Casa-Prieteniei, 

pe site-ul Consiliului 

Județean:cjsuceava.ro/index.p

hp/biroul-francez sau pe site-

ul Alianța Franceză din Su-

ceava: https://afsuceava.ro. 

 

Cadet INOVA’21 

 

La Salonul Internaţional al 

Inovării şi Cercetării Ştiin-

ţifice Studenţeşti „Cadet 

INOVA’21”, organizat de 

Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 

sub patronajul Forumului In-

ventatorilor Români (FIR), al 

Oficiului de Stat pentru 

Invenții și Mărci din România 

(OSIM), al Academiei de 

Științe Tehnice din România 

și al Asociației Inginerilor din 

România (AGIR), au 

participat tineri cercetători și 

studenți doctoranzi ai 

Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Cal-

culatoarelor (FIESC) din Su-

ceava, cu lucrări științifice și 

rezultate ale activității de 

cercetare obținute în cadrul 

Laboratorului de inventică și 

transfer tehnologic al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV). La finalul 

Salonului, reprezentanții USV 

au obținut următoarele rezul-

tate: 1. Marele Premiu al 

Juriului Cupa „Cadet INO-

VA’21”, Premiul Societăţilor 

Comerciale „Cadet INO-

VA’21” și Medalia de aur 

oferită de Universitatea Teh-

nică din Cluj-Napoca pentru 

Micropompă acționată cu 

nitinol, autori: Eusebiu Toa-

der, Anna Sabadas, Ciprian 

Bejenar, Mihaela Paval. 2. 

Medalia de aur a salonului și 

Diploma de onoare a Institutul 

Român de Inventică Iași – 

IRIIS pentru Metodă și sistem 

pentru alimentarea consuma-

torilor electrici izolați, autori: 

Ciprian Bejenar, Alexei 

Pianih, Marcel Pocris, Artiom 

Moldovan. 3. Medalia de aur a 

salonului, Award for outstand-

ing technology from National 

Institute of R&D for Tech-

nical Physics Iași și Premiul 

special „Prof. Ioan Curtu” al 

Academiei de Științe Tehnice 

din Romania - Technical 

Sciences Academy of Ro-

mania, filiala Brașov, pentru 

Sistem de control automat, 

autori: Eusebiu Toader, Ci-

prian Bejenar, Oana Vasilica 

Grosu, Ovidiu Magdin Tanta, 

Mihaela Paval. „Consider că 

lucrările cercetătorilor suce-

veni au fost cel mai bine cotate 

dintre toate cele peste 50 de 

titluri care au reușit să se 

califice la această ediție a 

Salonului. Aceste rezultate vin 

să răsplătească preocuparea 

studenților și cadrelor di-

dactice de punere în valoare a 

potențialului inovativ al 

USV”, a declarat prof. dr. ing. 

L. Dan Milici, membru al 

Comitetului Științific al eve-

nimentului și decan al FIESC 

din cadrul USV. 

 

Antreprenoriatul și forma-

rea academică, în atenția 

Consorțiului NEOLAiA 

 

Cele șapte universități euro-

pene care fac parte din 

consorțiul NEOLAiA, printre 

care și Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, au 

organizat o reuniune, sub 

coordonarea Universității din 

Jaén, în cadrul căreia au fost 

abordate diverse inițiative 

legate de antreprenoriat, pre-

cum și punerea în aplicare a 

activităților care urmează să 

fie dezvoltate în lunile ur-

mătoare. „Organizăm o întâl-

nire lunară dedicată fiecăruia 

dintre pachetele de lucru – 

proiectul cuprinde în total opt 

pachete, alături de alte aspecte 

care vor fi abordate, legate de 

predare, mobilitate, cerce-

tare...” explică Sebastián 

Bruque, prorector cu Activi-

tatea de Internaționalizare de 

la Universitatea din Jaén. Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava coordonează acti-

vitățile legate de antrepre-

noriat, care includ formarea 

viitorilor antreprenori, un 

sistem de sprijin pentru stu-

denții antreprenori, un curs de 

vară (SUMMA Entrepre-

neurship), care va servi la 

recunoașterea și susținerea 

celor mai inovatoare proiecte, 

precum și la crearea de si-

nergii între studenții din 

diferite țări ale Consorțiului. 

În ceea ce privește restul 

activităților pe care grupul le 

va organiza în lunile urmă-

toare, iese în evidență „Focus 

Academy”, o versiune pres-

curtată a uneia dintre activi-

tățile legate de predare, în care 

fiecare universitate parteneră 

va realiza un curs legat de una 

dintre axele tematice cheie ale 

Consorțiului. Activitățile vor 

începe, de asemenea, să fie 

dezvoltate în domeniile de 

cercetare și programe 

extracurriculare. Consorțiul 

16 aprilie 2021 
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NEOLAiA (cuvânt care în-

seamnă "tineret" în limba 

greacă) este format din Uni-

versitatea din Jaén, Univer-

sitatea Bielefeld (Germania), 

Universitatea din Ostrava 

(Republica Cehă), Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (România), Colegiul 

de Stat Siauliai (Lituania), 

Universitatea din Orebro 

(Suedia) și Universitatea din 

Salerno (Italia). Acestea sunt 

universități europene tinere, 

de dimensiuni medii sau mici, 

care sunt dedicate mediului lor 

social și economic și au o po-

ziție proeminentă în clasa-

mente, în special cele care 

analizează poziționarea uni-

versităților tinere, cum ar fi 

„The Young Universities”. În 

total, au peste 110.000 de 

studenți, 68 de facultăți și 

școli, și mai mult de 350 

programe de licență și 250 

programe de masterat. Con-

sorțiul universitar NEOLAiA, 

al cărui motto este „Tinere 

universități care dezvoltă 

tinerele talente ale Europei” 

(Young universities empower-

ing regionally rooted Euro-

pean talents), este realizat în 

jurul unor pachete de lucru 

care definesc domeniile de 

interes ale alianței: manage-

ment, mobilitate, predare, an-

treprenoriat, cercetare, trans-

fer, diversitate, multicultu-

ralism și multilingvism, pre-

cum și sustenabilitatea acțiu-

nilor proiectului. Scopul este 

de a genera o structură a re-

surselor care să faciliteze 

sinergiile în aspectele men-

ționate mai sus și să îmbu-

nătățească poziția și eficaci-

tatea universităților care alcă-

tuiesc Consorțiul, pe termen 

mediu și lung. În paralel cu 

organizarea activităților, gru-

pul lucrează deja la prezen-

tarea proiectului pentru a 

atrage finanțare în anul 2022.   

 

Senatul USV a hotărât: 

Facultate de Medicină și 

Științe Biologice la Suceava 

 

Începând de astăzi, 22 aprilie 

2021, înființarea Facultății de 

Medicină și Științe Biologice 

la Suceava devine o certi-

tudine. Hotărârea a fost apro-

bată în unanimitate în ședința 

Senatului Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

(USV), la propunerea Con-

siliului de Administație, ur-

mând ca demersurile să fie 

înaintate Ministerului Educa-

ției pentru a fi propuse spre 

aprobare Guvernului Româ-

niei. Înființarea celei de-a 11-

a facultăți a USV nu va pleca 

de la zero; noua facultate va fi 

dezvoltată în jurul nucleului 

reprezentat de Departamentul 

de Sănătate și Dezvoltare 

Umană, care funcționeză în 

universitatea noastră din anul 

2012, când au fost activate 

primele două specializări în 

domeniul Sănătate: Nutriție și 

Dietetică și Balneofiziokineto-

terapie și recuperare. După 

șapte ani de dezvoltare și 

consolidare, succesul de care 

s-au bucurat aceste programe 

de studiu a făcut posibilă 

inițierea unei noi specializări, 

Asistență medicală generală 

(anul 2019). Specializarea cu-

prinde o curriculă integrată, 

care pregătește absolvenții să 

facă față actului medical 

complex, de viitor, adaptat 

22 aprilie 2021 
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medicinii contemporane per-

sonalizate și care necesită nu 

numai o educație medicală 

superioară, dar și o fundație 

solidă în management, si-

guranță medicală, leadership 

și profesionalism. Un an mai 

târziu, în 2020, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și-a îmbogățit oferta de admi-

tere, printre altele, cu pro-

gramul de studiu Echipamente 

și sisteme medicale, care va 

contribui în mod concret la 

procesele de inovare şi dez-

voltare comunitară și socială 

pe care USV le susține la nivel 

regional, național și interna-

țional. Scopul acestor activi-

tăți este acela de a genera un 

impact durabil în domeniile de 

inginerie aplicată, sănătate, 

social și economic, prin inter-

mediul celor trei direcții 

fundamentale pe care USV le 

urmărește permanent: cerce-

tare, predare/ învăţare şi ser-

vicii pentru comunitate. În-

cepând cu sesiunile de ad-

mitere din acest an, USV le va 

oferi tinerilor absolvenți de 

liceu posibilitatea de a studia 

la un nou program de licență, 

Tehnică dentară. Misiunea 

specializării va fi aceea de a 

pregăti tehnicieni dentari, sub 

îndrumarea atentă a cadrelor 

didactice ale USV, în cadrul 

activităților clinice și practice 

dedicate procesului educa-

țional al acestor studenți și în 

corelație cu aspectul antrepre-

norial al profesiei de tehnician 

dentar. Laboratoarele didac-

tice dedicate programului de 

Tehnică dentară și numeroa-

sele facilități oferite studen-

ților garantează desfășurarea 

unui proces educațional mo-

dern și dinamic. Menționăm și 

faptul că laboratorul de 

tehnică dentară este deja 

funcțional și are dotări peste 

cele ale unor facultăți cu 

specializări de profil din țară. 

Diversificarea programelor de 

studiu, din perspectiva 

viitoarei facultăți de medicină, 

se reflectă și în includerea în 

oferta de admitere 2021, în 

premieră la Suceava, a unui 

program de masterat în 

domeniul Sănătate, Nutriție și 

recuperare medicală. Așadar, 

începând cu viitorul an 

universitar, absolvenții 

specializărilor de profil 

existente, dar și cei care acti-

vează deja în domeniu, își vor 

putea continua studiile la 

USV. În viitorul apropiat, alte 

două programe de licență vor 

fi incluse în portofoliul USV: 

Biologie și Biochimie. Deschi-

derea acestor de programe de 

studiu vine într-un moment în 

care bunăstarea societății de-

pinde în mod fundamental de 

progresul științific. Biologia 

este un domeniu de interfață, 

fiind promotorul descoperiri-

lor care se referă la funcțio-

narea sistemelor vii și oferind 

soluții la probleme actuale și 

de viitor, iar Biochimia este 

știința ce generează unitățile 

de construcție științifică pen-

tru biologie, genetică, farma-

ceutică, nutriție și, totodată, 

avansează semnficativ cu-

noașterea în agronomie, sil-

vicultura, medicină. Prin în-

ființarea acestor programe de 

studiu, Universitatea se anga-

jează să genereze personal cu 

înaltă calificare și cu abilitățile 

si competențele necesare 

pentru inserția imediată pe 

piața muncii. Un avantaj 

deosebit îl reprezintă 

complementaritatea progra-

melor de studiu pe care USV 

le propune, existând o legătură 

logică și naturală între 

silvicultură, inginerie alimen-

tară, sănătate, biochimie și 

biologie. Specialiștii astfel 

formați vor fi pregătiți să con-

tribuie la consolidarea și avan-

sul cercetării în domeniu și la 

implementarea practică a 

rezultatelor, precum și la pro-

cesul didactic. Raportându-ne 

la situația epidemiologică cu 

care ne confruntăm de un an 

de zile, evidențiem și rolul 

deosebit de important pe care 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava l-a avut, prin 

intermediul Laboratorului de 

Metagenomică și Biologie 

Moleculară, în lupta împotriva 

pandemiei de SARS-CoV-2, 

pe plan local, regional și 

național. Pe lângă faptul că a 

pus în funcțiune o linie de tes-

tare RT-PCR încă de la de-

butul pandemiei, echipa labo-

ratorului USV a câștigat, 

ulterior, competiția de proiec-

te pentru secvențierea ge-

nomului SARS-CoV-2 și 

analiza filogenetică a tulpi-

nilor circulante în România, 

fiind, în prezent, unul dintre 

cele patru laboratoare din 

România care efectuează sec-

vențieri. Concluzionând, con-

siderăm că toate cele enu-

merate mai sus certifică faptul 

că înființarea Facultății de 

Medicină și Științe Biologice, 

cea de-a 11-a facultate din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, va 

reprezenta o continuare logică 

și necesară a eforturilor 

depuse, a preocupării pentru 

atragerea unei resurse umane 

de calitate și a investițiilor în 

infrastructură pe parcursul 

celor aproape 10 ani, în do-

meniul sănătății publice, cu 

rezultate concrete și re-

cunoscute. 
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Vizita delegației Ministeru-

lui Culturii la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a primit vizita 

unei delegații a Ministerului 

Culturii, condusă de domnul 

ministru Bogdan Gheorghiu. 

Cu această ocazie, a fost sem-

nat un protocol de colaborare 

între Institutul Național al 

Patrimoniului și Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava. Protocolul vizează co-

laborarea pentru pregătirea și 

implementarea de proiecte de 

cercetare aplicată în domeniul 

monumentelor și clădirilor 

istorice care au structură din 

lemn sau cuprind componente 

și subansambluri structurale 

din lemn (ex. planșee, șar-

pante). Aceste proiecte au 

drept scop realizarea unor 

intervenții model de restaurare 

și elaborarea de materiale din 

categoria metodologii, norme 

și ghiduri, referitoare la in-

tervențiile de protejare a arhi-

tecturii istorice de lemn din 

România. Obiectivele cola-

borării între Institutul Național 

al Patrimoniului și Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava sunt: a) dezvoltarea 

unor proiecte de cercetare a 

monumentelor istorice cu 

structură din lemn sau cu 

elemente și subansambluri 

structurale din lemn; b) 

constituirea unei baze de date 

gestionate în comun de către 

parteneri, publicată online, 

cuprinzând rezultatele cerce-

tărilor: datări, serii crono-

logice pentru dendrocrono-

logie, rezultate privind re-

zistența materialelor lemnoase 

și privind mecanismele de de-

gradare; c) elaborarea, în ca-

drul colaborării, de metodo-

logii, norme și ghiduri de 

intervenție pentru arhitectura 

istorică din lemn; d) promo-

varea rezultatelor colaborării 

ca exemplu de bună practică în 

domeniul protejării patri-

moniului arhitectural. Totoda-

tă, delegația a vizitat Labo-

ratorul de Biometrie Fores-

tieră din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, cel mai performant 

laborator de profil din Ro-

mânia și din sud-estul Eu-

ropei.   

 

Etapă intermediară în 

implementarea proiectului 

POCU/379/6/21/124981 

 

La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava continuă 

implementarea proiectului 

„Creșterea calității progra-

melor de studii universitare 

prin formarea resursei umane 

și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul stu-

denților – ProForm”, PO-

CU/379/6/21/124981, în va-

loare de 6.845.959,60 lei,  

cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul 

Operațional Capital Uman 

2014 – 2020. Liderul de 

proiect este Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, în parteneriat cu 

Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa" din 

Iași, Universitatea din Cra-

iova, Universitatea „Danu-

bius" din Galați, Universitatea 

„Vasile Alecsandri" din Bacău 

și SIVECO ROMÂNIA S.A 

București. Durata proiectului  

este de 24 de luni (28 mai 

2019 – 27 iulie 2021). 

Obiectivul general al pro-

iectului îl reprezintă com-

baterea abandonului uni-

versitar și creșterea atrac-

tivității învățământului terțiar 

în cadrul a 5 universități par-

tenere din regiunile de dez-

voltare Nord-Est, Sud-Est și 

Sud-Vest Oltenia, prin inter-

mediul unui pachet complex 

de acțiuni care vizează per-

fecționarea profesională a 

personalului didactic în scopul 

furnizării programelor de 

studii prin metode moderne de 

predare-învățare, dar și în sco-

pul dezvoltării unor oferte 

educaționale cu grad ridicat de 

inovare și cu o importantă 

componentă aplicativă, ur-

mată de elaborarea a 5 cursuri 

complementare programelor 

de licența axate pe formarea 

de competențe antreprenoriale 

și finalizată cu furnizarea unor 

noi oferte educaționale, îm-

preună cu măsuri de atragere 

22 aprilie 2021 
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și fidelizare a tinerilor de-

favorizați în programele de 

studii terțiare universitare. 

Grupul țintă al proiectului 

include: 83 de profesori, care 

vor dobândi competențe pro-

fesionale adaptate sistemelor 

moderne de educație și vor fi 

mai pregătiți să-și înde-

plinească rolul social; 441 de 

studenți, care vor absolvi 

învățământul terțiar univer-

sitar cu un bagaj de cunoștințe, 

aptitudini și competențe care 

să le permită angajarea într-o 

activitate economică antre-

prenorială și care vor fi 

sprijiniți să finalizeze progra-

mul de studii la care au fost 

înscriși (din care 331 persoane 

vor aparține categoriilor 

netradiționali/din mediul ru-

ral/de etnie roma/CES); 250 

de elevi, cu accent pe cei din 

mediul rural, care vor fi 

informați despre beneficiile 

continuării studiilor în 

învățământul terțiar univer-

sitar. În această etapă de 

implementare, s-a constituit 

un grup țintă format din 92 de 

cadre didactice angajate în 

cadrul universităților parte-

nere. În perioada martie– iulie 

2021, cadrele didactice din 

grupul țintă participă la un 

curs de formare privind 

proiectarea modulară de 

cursuri antreprenoriale, 

organizarea și furnizarea 

cursurilor în medii online, 

promovarea de medii noi de 

învățare, dezvoltat în format 

blended-learning și organizat 

de partenerul social P1 - 

SIVECO ROMÂNIA S.A 

București. În cadrul activității 

de dezvoltare și implementare 

a ofertei educaționale în 

învățământul terțiar uni-

versitar, partenerul social P1 - 

SIVECO ROMÂNIA S.A 

București continuă procesul 

de digitalizare a compo-

nentelor aplicative ale cursu-

rilor antreprenoriale cu com-

ponentă aplicativă și  reali-

zarea materialelor de în-

drumare pentru facilitarea 

învățării dedicate studenților. 

De asemenea, la nivelul celor 

5  universități partenere, se 

continuă activitatea de pilotare 

a cursurilor de antreprenoriat 

cu importantă componentă 

aplicativă oferită studenților 

sub forma unor oferte 

educaționale complementare 

programelor de studii. În 

această etapă de imple-

mentare, s-a constituit un grup 

țintă format din 480 de 

studenți din anii terminali ai 

ciclului de studii de licență. 

Studenții selectați și înscriși în 

grupul țintă de la cele 5 

universități partenere participă 

la pilotarea ofertelor edu-

caționale pentru formarea 

competențelor antreprenoriale 

și 240 de studenți din 

categoriile defavorizate bene-

ficiază de măsuri suplimentare 

de sprijin constând în sesiuni 

de consiliere profesională 

personalizată și sunt sprijiniți 

prin acordarea unui stimulent 

financiar tip bursă 

”STUDENT ANTREPRE-

NOR”, in valoare de 300 de lei 

timp de 6 luni, pentru fina-

lizarea programului de studii 

la care au fost înscriși. În 

această etapă de implementare 

s-a constituit un grup țintă 

format din 251 elevi din 

mediul rural. Elevii participă 

la campanii de conștientizare 

privind beneficiile continuării 

studiilor în învățământul ter-

țiar universitar, sunt informați 

despre pilotarea cursului de 

antreprenoriat organizat în 

cadrul proiectului. Elevii 

selectați au primit/vor primi 

un pachet cu materiale de 

promovare cu detalii despre 

admiterea în învățământul uni-

versitar. Activitatea de in-

formare și publicitate în cadrul 

proiectului urmărește res-

pectarea cerințelor minime de 

vizibilitate ale proiectului 

prevăzute în Manualul de 

Identitate Vizuală, atât în ceea 

ce privește materialele de 

informare și publicitate, cât și 

obiectele de inventar achi-

ziționate în cadrul proiectului 

din fondurile FSE. Pentru mai 

multe informații referitoare la 

activitățile desfășurate în 

cadrul proiectului „Creșterea 

calității programelor de studii 

universitare prin formarea 

resursei umane și promovarea 

culturii antreprenoriale în 

rândul studenților – 

ProForm”, POCU/ 379/-

6/21/124981, accesați pagina 

web dedicată proiectului 

proform.usv.ro

A XII-a ediție a Concursului 

studențesc „Microcontrolere 

şi aplicaţii - Mihail Kontes-

chweller” 

 

La acest concurs, organizat de 

Facultatea de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei din Iași, finanțat și 

sprijinit de Ministerul Edu-

cației Naționale și firmele 

Continental, Infineon, Innova 

Motion Sensors, Mechatronics 

Inovation Center, Microchip, 

Preh, Veoneer, Liga Stu-

denților Electroniști din Iași și 

Asociația Absolvenților Fa-

cultății de Electronică din Iași 

–ELECTRONIS, au participat 

echipe de la Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi" 

din Iaşi - Facultatea de Elec-

tronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei - -, 

23 aprilie 2021 
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Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa" 

din Iași - Facultatea de 

Bioinginerie Medicală, Uni-

versitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava – 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor, 

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, Chişi-

nău, Universitatea Politehnica 

din Bucureşti – UPB. S-au 

acordat premiile I, II și III, 

alături de o serie de premii 

speciale, din partea firmelor 

care au susținut competiția. 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat cu 

trei proiecte ale studenților de 

la programele de licență din 

cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calcula-

toarelor, obținând următoarele 

rezultate: Premiul I al ediției 

din acest an, câștigat de pro-

iectul Sistem de control cu 

MCU pentru proteze bionice, 

realizat de studenții din anul 

IV – Electronică aplicată: 

Cavca Victor, Geană Robert, 

Luțenco Nichita. Premiul spe-

cial Continental a fost câștigat 

de Bejenar Marian, student în 

anul I la programul de studiu 

Sisteme electrice, cu proiectul 

Sistem complex pentru 

detectarea incendiilor. Pre-

miile obținute de studenții 

suceveni sunt rezultatul preo-

cupărilor și proiectelor dez-

voltate în cadrul universității 

în domeniul ingineriei me-

dicale, un domeniu de vârf, 

care înglobează noile tehno-

logii electronice și infor-

matice.  

 

Dialogurile bibliotecilor 

 

Biblioteca Națională de Poe-

zie „Mihai Eminescu” a Me-

morialului Ipotești a or-

ganizat, cu ocazia Săptămânii 

Bibliotecilor, un dialog între 

biblioteci. În cadrul eveni-

mentului, cinci biblioteci și-au 

prezentat fondurile de do-

cumente. În ziua de 27 aprilie, 

începând cu ora 10.00, au 

intrat în dialog Biblioteca 

Națională de Poezie „Mihai 

Eminescu” a Memorialului 

Ipotești, Biblioteca Județeană 

„Mihai Eminescu” Botoșani și 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava. 

Înfiinţată în anul 1963, Bi-

blioteca USV dezvoltă şi 

conservă colecţii enciclope-

dice şi specializate de pu-

blicaţii cu caracter ştiinţific de 

înaltă valoare culturală din 

ţară şi străinătate pe toate 

categoriile de suporturi docu-

mentare, în acord cu pro-

gramele de învăţământ, de 

cercetare şi de cultură. Cata-

logul on-line și catalogul 

tradiţional al bibliotecii conţin 

date referitoare la circa 

300.000 de volume de carte, 

periodice şi alte tipuri de 

documente. Pe baza abo-

namentelor contractate, utili-

zatorii Bibliotecii Universitare 

pot beneficia de acces gratuit 

la mai multe baze de date 

naţionale şi internaţionale. În 

dialogul bibliotecilor, Cristina 

Șutac și Adriana Florentina 

Gherasim vor prezenta cărți și 

periodice din colecția specială 

a bibliotecii. Dialogul între 

biblioteci a avut loc online și a 

fost difuzat în direct pe pagina 

de Facebook a Memorialului 

Ipotești: 

https://www.facebook.com/M

emorialul-Ipotesti-Centrul-

National-de-Studii-Mihai-

Eminescu-432404520184709 

 

Lector francofon la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în colaborare 

cu Agenția Universitară a 

Francofoniei, derulează, înce-

pând cu anul universitar 2017-

2018, un proiect de susținere a 

specializărilor în limba fran-

ceză prin angajarea unui lector 

francofon, pe durata unui an 

universitar. În cadrul acestui 

parteneriat, sprijinit și de Fa-

cultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, Centrul de Reu-

șită Universitară al USV și 

Alianța Franceză din Suceava, 

noul lector de limba franceză 

la Suceava, Nicolas Magnen, 

inițiază o serie de activități sub 

genericul „Să descoperim cul-

27-28 aprilie 2021 

 

 

29 aprilie 2021 

 

 

https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-National-de-Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709
https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-National-de-Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709
https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-National-de-Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709
https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-National-de-Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709
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tura și actualitatea francofo-

nă”. Nicolas Magnen propune 

studenților Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava și 

cursanților Alianței Franceze 

Suceava cursurile de con-

versație „Donne pas ta langue 

au chat!”, prin care dorește să 

încurajeze studenții suceveni 

să se exprime cât mai fluent în 

limba franceză. Cursurile au 

loc în fiecare joi, între orele 

14.00-18.00, pe aplicația 

Zoom, și se vor desfășura până 

la încheierea anului univer-

sitar. Nicolas Magnen a fost 

lector de limba franceză la 

Universitatea Pedagogică din 

Cracovia, Polonia, iar în pre-

zent urmează cursurile unui 

masterat în didactica FLE la 

Universitatea Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3. Chiar dacă 

situația epidemiologică actua-

lă îl împiedică să vină în Ro-

mânia, iar cursurile au loc doar 

în varianta on-line, tânărul 

lector speră ca întâlnirea cu 

studenții suceveni să-l ajute să 

descopere lucruri noi despre 

această regiune, pe care nu a 

reușit încă să o viziteze. 

 

 

Legislație 

 

Ordonanța de urgență nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității 

educației. 

 

Hotărârea nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației. 

 

Hotărârea nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării. 

 

Ordinul nr. 197/462/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi 

respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer 

liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în 

bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în 

spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic. 

 

Hotărârea nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID202119. 

 

Hotărârea nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 202120212022. 

 

Hotărârea nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ 

programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 202120212022.  

 

Ordinul nr. 3651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de 

doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare. 

 

Hotărârea nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/ universitar 

202120212022 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 26/22 aprilie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2020 privind 

validarea rezultatelor alegerilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin înlocuirea 
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domnului prof. univ. dr. Valentin Hapenciuc cu doamna lector univ. dr. Gabriela Liliana Cioban, 

în funcția de membru în Consiliul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 27/22 aprilie 2021 privind înființarea Facultății de Medicină și Științe biologice. 

 

Hotărârea nr. 28/22 aprilie 2021 cu privire la validarea Raportului privind starea universității 

2020. 

 

Hotărârea nr. 29/22 aprilie 2021 privind structura anului universitar și organizarea activităților 

didactice în anul universitar 2021-2022.  

 

Hotărârea nr. 30/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare 

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

 

Hotărârea nr. 31/22 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (R37). 

 

Hotărârea nr. 32/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale  de cercetare avansată (R72). 

 

Hotărârea nr. 33/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului cadru privind 

acordarea burselor și a altor forme de sprijin material (R53).  

 

Hotărârea nr. 34/22 aprilie 2021 cu privire la organizarea unei sesiuni extraordinare de examene 

pentru studenții care urmează programul de studii universitare de masterat Controlul și expertiza 

produselor alimentare, în dublă diplomă, din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară.  

 

Hotărârea nr. 35/22 aprilie 2021 cu privire la organizarea unei sesiuni extraordinare de examene 

pentru studenții care urmează programul de studii universitare de masterat Controlul și expertiza 

produselor alimentare, în dublă diplomă, din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară.  

 

Hotărârea nr. 36/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru programul de studii universitare de masterat Istorie: Permanențe, 

interferențe și schimbare, în vederea încadrării în domeniul de studii universitare de masterat 

Istorie.  

 

Hotărârea nr. 37/22 aprilie 2021 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 Informatică aplicată pentru logistică și lanțuri de aprovizionare din cadrul 

Facultății de Științe Economice și Administrație Publică.  

 

Hotărârea nr. 38/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru programul de studii universitare de masterat Etică aplicată și auditul eticii 

în organizații, în vederea încadrării în domeniul de studii universitare de masterat Filozofie.  

 

Hotărârea nr. 39/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S a Școlilor Doctorale și a domeniilor de doctorat 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 40/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea  participării Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava ca membru fondator în cadrul Clusterului Asociația „Clusterul Român de 

Bioinformatică” (CRB.  
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Hotărârea nr. 41/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea organizării Olimpiadei de Astronomie și 

Astrofizică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava  în colaborare cu Societatea Științifică 

Cygnus. 

 

Hotărârea nr. 42/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea utilizării platformelor informatice pe care 

să se desfășoare activităţile didactice specifice formei de învățământ la distanță (ID). 

 

Hotărârea nr. 43/22 aprilie 2021 privind redenumirea unor facultăți din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 44/22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare 

și funcționare a Centrului de Formare în Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere CEFIMAR 

(R76).  

 

Hotărârea nr. 45/22 aprilie 2021 privind completarea Anexei privind taxa de abilitare din Planul 

de taxe și tarife aprobat în cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava .  

 

Hotărârea nr. 46/22 aprilie 2021 privind aprobarea modificării Anexei nr.4 și a Anexei nr. 6 din 

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

completările ulterioare și a Anexelor nr. 3 și nr. 4 din Planul de taxe și tarife aprobat prin 

Hotărârea de Senat nr. 122/2020.  

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 44/ 6 aprilie 2021  cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 42/ 30.03.2021 referitoare la cazarea în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021. 

 

Hotărârea nr. 45/ 6 aprilie 2021 cu privire la aprobarea valorilor burselor speciale de performanță 

acordate de Comisia centrală de acordare a burselor, în semestrul II, anul universitar 2020 – 2021. 

 

Hotărârea nr. 46/ 6 aprilie 2021  cu privire la actualizarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 94 din 22.10.2019. 

 

Hotărârea nr. 47/ 13 aprilie 2021 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind instruirea și 

perfecționarea periodică a întregului personal didactic și administrativ implicat în programele de 

studii universitare ID2021PO ID 02. 

 

Hotărârea nr. 48/ 13 aprilie 2021 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii privind actualizarea 

periodică a materialelor de studiu realizate în tehnologie ID PO ID 03 

 

Hotărârea nr. 49/ 13 aprilie 2021 cu privire la aprobarea reviziei Procedurii evaluarea periodică 

a performanțelor întregului personal implicat în programul de studii ID – PO ID 05. 

 

Hotărârea nr.  50/ 13 aprilie 2021 cu privire la aprobarea Metodologiei privind admiterea la studii 

postdoctorale de cercetare avansată – sesiunea aprilie 2021. 

 

Hotărârea nr. 51/ 13 aprilie 2021 cu privire la numirea secretarilor de admitere la nivelul 

facultăților pentru admiterea în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de conversie 

profesională, în anul universitar 2021 – 2022. 
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Hotărârea nr. 52/ 13 aprilie 2021 cu privire la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare, a 

casieriilor și a responsabililor de casierii – Admitere 2021. 

 

Hotărârea nr. 53/ 13 aprilie 2021 cu privire la aprobarea solicitării Facultății de Inginerie 

Alimentară de acordare a unui împrumut din fondul de burse al Universității. 

 

Hotărârea nr. 54/ 21 aprilie 2021 cu privire la aprobarea listelor cu studenții Erasmus+ selectați, 

precum și a rezervelor, pentru anul universitar 2021 – 2022, în cadrul Proiectului de mobilități cu 

țări participante la program (KA103). 

 

Hotărârea nr. 55/ 21 aprilie 2021 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

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

 

Hotărârea nr. 56/ 21 aprilie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 52/ 2021 referitoare la sălile de înscriere și înmatriculare, a casieriilor și a responsabililor de 

casierii – Admitere 2021. 

 

Hotărârea nr. 57/27 aprilie 2021 cu privire la numirea secretarilor de admitere la nivelul 

facultăților în vederea organizării admiterii absolvenților etnici români de pretutindeni, pentru 

sesiunile iulie și septembrie 2021 și a modalității de remunerare. 
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