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„Printemps de l’Innovation 

du Français” 

 

A patra ediție a stagiului de 

formare destinat profesorilor 

de limba franceză „Primăvara 

Inovării Limbii Franceze” / 

„Printemps de l’Innovation du 

Français” (PIF) a fost orga-

nizată de Asociația Română a 

Profesorilor Francofoni (AR-

PF, filiala Suceava), în cola-

borare cu Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

Centrul de Reușită Universi-

tară Suceava (CRU), Alianța 

Franceză din Suceava și Ins-

pectoratul Școlar Județean. 

Tema stagiului a fost „Practici 

inovatoare în predarea limbii 

franceze” și a constituit, ca în 

fiecare an, un prilej pentru toți 

participanții de a intra în dia-

log cu formatori francofoni  

experimentați, care au interve-

nit în cadrul atelierelor de for-

mare propuse. Încă de la prima 

sa ediție, inițiată în 2017 de 

către ARPF și MOddou FLE, 

stagiul își propune ca obiectiv 

principal dezvoltarea compe-

tențelor profesionale ale 

studenților și profesorilor de 

limba franceză prin schimburi 

de experiențe inovative și prin 

promovarea unor practici pe-

dagogice moderne și moti-

vante. Programul stagiului, 

care în acest an a fost organi-

zat on-line, a inclus trei părți 

distincte: o masă rotundă pe 

tema mijloacelor numerice 

utilizate la ora de limba fran-

ceză; 6 ateliere de formare 

susținute de specialiști fran-

cofoni în didactica limbii 

franceze; o prezentare de edi-

turi franceze însoțită de o tra-

gere la sorți a unor premii 

constând în manuale, reviste și 

alte materiale didactice desti-

nate predării limbii franceze. 

Ediția a patra a stagiului de 

formare PIF a propus urmă-

toarele ateliere de formare: 

„Utilizarea resurselor numeri-

ce la ora de limba franceză” 

(Audrey Thonard, Universi-

tatea din Liège, Belgia), „Ora 

de limba franceză ca joc: cum 

și de ce?” (Halyna Ku-

tasevych, Universitatea Na-

țională „Yurii Fedkovici”, 

Cernăuți, Ucraina),  „Cum să 

organizezi un curs on-line” 

(Zouhir Hariq, Maroc), 

„Utilizarea telefonului mobil 

la ora de limba franceză” 

(Rémi Gérôme, Nathalie 

Viala, Editura Didier, Franța), 

„Cum să încurajezi învățarea 

ludică la preadolescenți și 

adolescenți?” (Julie Dupéroir, 

Editura Hachette, Franța), 

„Organizarea unui proiect 

«Panorama artistique» în mod 

hibrid” (Annick Hatterer, 

Editura CLE International, 

Franța). Atelierele au propus 

exemple concrete și strategii 

eficiente, care să ajute profe-

sorii să facă ora de limbă 

franceză on-line mai intere-

santă și mai motivantă pentru 

elevi. Stagiul de formare a fost 

susținut, ca în fiecare an, de 

Agenția Universitară a Fran-

cofoniei, Delegația Generală 

Valonia-Bruxelles la Bucu-

rești, Centrul de carte străină 

Sitka, editurile Hachette, 

Didier, CLE International, 

precum și de revista Le 

Français dans le monde, care 

au oferit participanților cărți, 

manuale numerice și abona-

mente la publicații de specia-

litate. 

 

Olimpiada Naţională a Eco-

nomiștilor în Formare 

(ONEF) 

 

În dinamica economiei regio-

nale, Facultatea de Științe 

Economice și Administrație 

Publică din cadrul Universi-

tății „Ștefan cel Mare” din 

Suceava urmărește, cu consec-

vență, stimularea performan-

țelor în pregătirea profesional-

ştiinţifică a studenţilor econo-

miști, având ca deziderat ma-

jor aprofundarea competen-

țelor de cercetare în domeniul 

științelor economice, conco-

mitent cu dezvoltarea aptitudi-

nilor profesionale, comunica-

rea în cadrul colectivelor de 

lucru şi cultivarea spiritului 

competițional. Sub auspiciile 

Asociației Facultăților de Eco-

nomie din România (AFER), 

centrul universitar sucevean a 

găzduit cea de-a XV-a ediție 

locală a Olimpiadei Naţională 

a Economiștilor în Formare 

(ONEF). Olimpiada a constat 

într-o competiție de comuni-

cări științifice, organizată pe 

două secțiuni distincte, maste-

rat și licență. Cele două arti-

cole științifice premiate la sec-

țiunea masterat au fost: Model 

econometric de evaluare a 

goodwill-ului pentru com-

paniile care aplică raportarea 

integrată – elaborat de Ana-

Maria Sandulachi și An-

da·Larisa Ivaniuc, de la 

programul de studiu Contabi-

litate, Audit Financiar și Ex-

pertiză Economică, sub coor-

donarea lect. dr. Marius Ciu-

botariu și asist. dr. Gabriela 

Cosmulese, și Conceptu-

alizarea unui model econo-

metric de evaluare a prețu-

rilor de transfer în funcție de 

indicele de localizare geo-

grafică – elaborată de Paula 

Croitor și Alexandru Con-

stantin Daniel, de la pro-
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gramul de studiu Contabili-

tate, Audit Financiar și Exper-

tiză Economică,  sub coordo-

narea lect. univ. dr. Anamaria 

Geanina Macovei și conf. dr. 

Marian Socoliuc. La secțiunea 

licență, au fost premiate 

următoarele articole științi-

fice: Tranziția de la industria 

4.0 la industria 5.0. Cei 4C ai 

schimbării economice globale 

– elaborat de Alexandra 

Veronica Ungureanu, de la 

programul de studiu Econo-

mie Generală și Comunicare 

Economică, sub îndrumarea 

prof. dr. Carmen Eugenia Năs-

tase, și Percepția generațiilor 

Y și Z privind procesul digi-

talizării contabilității – ela-

borat de Alexandru Cojocari și 

Iulian Dascălu, de la pro-

gramul de studiu Contabilitate 

și Informatică de Gestiune, 

sub îndrumarea prof. dr. 

Veronica Grosu și lect. univ. 

dr. Anamaria Geanina Ma-

covei. Cele 4 lucrări vor re-

prezenta Facultatea de Științe 

Economice și Administrație 

Publică la fazele naționale ale 

competițiilor din cadrul Olim-

piadei, la Academia de Studii 

Economice din București – 

secțiunea masterat, respectiv 

Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu – secțiunea licență. 

 

Intensificarea acțiunilor de 

conștientizare a personalu-

lui public și medical cu 

privire la factorii de risc aso-

ciați cu excesul de greutate, 

obezitate și diabet 

 

În ultimele două decenii, 

obezitatea a devenit una dintre 

cele mai mari provocări ale 

sănătății publice, iar conform 

Organizației Mondiale a Sănă-

tății (OMS), în lipsa unor 

măsuri drastice de prevenție și 

tratament, în 2025, peste 50% 

din populația lumii va fi obe-

ză. În plus față de existența 

dizabilităților fizice și a tulbu-

rărilor psihologice, excesul de 

greutate crește semnificativ 

riscul unei persoane de a dez-

volta diabetul zaharat. În ca-

drul unui efort comun 

româno-ucrainean, Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, împreună cu Uni-

versitatea Națională Precarpa-

tică „Vasyl Stefanyk” din 

Ivano-Frankivsk, Ucraina, de-

rulează un proiect transfron-

talier care vizează educarea 

cadrelor medicale și a popu-

lației generale cu privire la 

factorii de risc asociați cu 

obezitatea și diabetul, consili-

erea nutrițională prin promo-

varea obiceiurilor alimentare 

sănătoase și a unui stil de viață 

mai activ, dar și derularea 

screening-ului la fața locului 

și feedback personalizat asu-

pra stării de sănătate. În pe-

rioada următoare, cele 2 

clinici mobile din cadrul 

proiectului vor fi puse la dis-

poziția cetățenilor, în cadrul 

unor campanii publice de 

identificare a persoanelor cu 

obezitate și a persoanelor pre-

dispuse sau diagnosticate cu 

diabet. În cadrul acestei ini-

țiative, adulții, tinerii, dar și 

copiii vor avea acces la 

educație și consiliere nutri-

țională din partea specia-

liștilor. Campaniile se vor des-

fășura în 8 localități stabilite în 

cadrul proiectului: Suceava, 

Ilișești, Moara și Șcheia – Ro-

mânia și Burshtyn, Stectseva, 

Pijlo și Tysmenychany din 

Ivano-Frankivsk, Ucraina. 

Proiectul „Personalized pre-

vention tools in obesity and 

diabetes - a joint Romanian-

Ukrainian programme of 

health education (PrePOD)”, 

nr. ENI CBC 2SOFT/4.1/56 a 

început în luna iunie a anului 

trecut și are o valoare totală de 

329.200 euro, reprezentând 

1.583.452 lei. Acest proiect 

este finanțat de Uniunea Euro-

peană prin Programul Ope-

raţional Comun România-

Ucraina 2014-2020, priorita-

tea „Sprijin pentru dezvoltarea 

serviciilor de sănătate și acces 

la sănătate”. Până în prezent, 

s-au desfășurat de către cei 2 

parteneri multiple activități în 

cadrul proiectului, precum 

crearea paginii web a proiec-

tului www.prepod.ro, pagină 

actualizată constant cu pro-

gresul înregistrat în derularea 

activităților; stabilirea contac-

tului cu reprezentanți ai co-

munitățior locale, administra-

tori și furnizori în domeniul 

sănătății; realizarea unui son-

daj privind expertiza nutri-

țională a cadrele medicale de 

familie din județul Suceava și 

regiunea Ivano-Frankivsk și 
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centralizarea și analiza rezul-

tatelor; aprofundarea cunoș-

tințelor în domeniul nutriției, 

educației nutriționale și consi-

liere și dobândirea abilităților 

de cercetare clinică a perso-

nalului proiectului și a stu-

denților din cadrul celor 2 par-

teneri; organizarea sesiunilor 

de instruire și consiliere nutri-

țională pentru cadrele me-

dicale de familie în adoptarea 

abordărilor preventive și a 

consilierii eficiente pentru pa-

cienți, relaționarea cadru me-

dical-pacient, recomandări de 

optimizare a stilului sănătos 

de viață și metode de pre-

venire a obezității și a diabe-

tului zaharat de tip 2. În cadrul 

activităților implementate s-au 

atins indicatorii propuși, astfel 

că: 120 cadre medicale de fa-

milie din județul Suceava și 

regiunea Ivano-Frankivsk au 

completat chestionarul privind 

expertiza nutrițională întocmit 

de echipa de implementare a 

proiectului; un număr de 151 

de studenți și personal didactic 

și auxiliar din cadrul Depar-

tamentului de Sănătate și Dez-

voltare Umană al USV și 

Departamentul de Biochimie 

și Biotehnologie al universi-

tății din Ivano-Frankivsk au 

fost instruiți cum să folosească 

echipamentele proiectului, 

cum să colecteze și să inter-

preteze datele într-un mod 

semnificativ, cum să realizeze 

un raport integrat al stării de 

sănătate și cum să comunice 

rezultatele și măsurile pre-

ventive într-o manieră exactă, 

credibilă și ușor de înțeles; 

120 de participanți au fost 

instruiți în cadrul sesiunilor 

dedicate cadrelor medicale 

(medici/ asistenți de familie), 

cu tema Consiliere și educație 

nutrițională, organizate de 

cele două instituții partenere 

din Suceava și Ivano-Fran-

kivsk. Pentru mai multe 

informații despre activitățile 

realizate și cele aflate în 

derulare, accesați pagina web 

a proiectului: www.prepod.ro, 

persoana de contact: Prof. 

univ. dr. Mihai Covașă, 

Funcție: Manager proiect. 

 

Managementul cinegetic 

național 

 

 „Fauna de interes cinegetic 

este resursă naturală rege-

nerabilă, bun public de interes 

național și internațional” 

(Legea 407/2006 cu modi-

ficările și completările ulte-

rioare). Din punctul de vedere 

al mărimii efectivelor, speciile 

sălbatice de interes cinegetic 

pot fi încadrate în trei mari 

categorii: 1. Specii pe care 

efectivele reale, densitatea, 

arealul ocupat și dinamica po-

pulaţiei le încadrează într-un 

„statut nefavorabil de conser-

vare”. Acestea trebuie prote-

jate, integral sau parțial. 

Numărul de exemplare al 

acestor specii trebuie moni-

torizat în permanență, utili-

zând metodologii consacrate, 

care sunt uzitate la nivel eu-

ropean/mondial, și sunt nece-

sare măsuri de conservare si 

protecție a exemplarelor și a 

habitatului acestora. 2. Specii 

la care efectivele reale sunt 

apropiate de efectivele optime 

se încadrează într-un „statut 

favorabil de conservare”. 

Aceste specii fac obiectul 

gestionării durabile a vâ-

natului, în baza lucrărilor 

anuale / sezoniere de evaluare 

a numărului de exemplare din 

fiecare specie, pentru fiecare 

fond cinegetic. În cazul aces-

tor specii, poate fi recoltat, 

anual, un număr de exemplare 

aproximativ egal cu sporul 

natural al speciei respective. 

Sporul natural a fost stabilit, în 

urma multiplelor cercetări ști-

ințifice de specialitate, de 

către institute de cercetare de 

profil. La aceste specii, pe-

renitatea este asigurată prin 

gestionare durabilă implemen-

tată prin legi, regulamente, 

norme și instrucțiuni. 3. Specii 

la care efectivele sunt mult 

mai mari decât cele optime. 

Aceste specii se înmulțesc ex-

cesiv, pot deveni invazive, în 

detrimentul speciilor din cate-

goriile anterioare, sau pot de-

veni periculoase pentru comu-

nitățile umane. Declarația po-

litică a Uniunii Internaționale 

pentru Conservarea Naturii 

IUCN spune că: Utilizarea 

durabilă a resurselor cine-

getice constituie „un mod im-

portant de conservare a spe-

ciilor”, deoarece beneficiile 

sociale și economice derivate 

din vânătoare furnizează sti-

mulentele cele mai puternice 

pentru conservarea faunei și a 

ecosistemelor acestora. Din 

punct de vedere ecologic, 

creșterea sau scăderea sem-

nificativă a numărului de 

exemplare ale unei specii 

sălbatice poate duce la deze-

chilibre în lanțul trofic, greu 

de anticipat. Al doilea pericol 

este legat de modul în care ar 

putea evolua (sau involua) 

speciile într-un mediu puternic 

antropizat (peste 60% din 

teritoriu României este com-

plet artificial), în lipsa ma-

nagementului cinegetic. Atât 

timp cât omul există și acțio-

nează în România, el trebuie 

să continue să o facă judicios, 

nu impulsiv și pătimaș, ținând 

cont de faptul că animalele 

sălbatice trăiesc într-un mediu 
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cvasi-antropizat. În asociațiile 

de vânătoare din Uniunea Eu-

ropeană sunt peste șapte 

milioane de vânători,  

care promovează vânătoarea 

în acord cu principiile uti-

lizării durabile a resurselor 

naturale și asigură peste 

120.000 de locuri de muncă 

direct în managementul ci-

negetic, iar indirect, peste 

1.100.000. Printr-un manage-

ment armonios, activitatea 

cinegetică poate atrage veni-

turi mari în interesul statului 

român, prin crearea de locuri 

de muncă în diverse domenii, 

precum: industria de arma-

ment și muniție de vânătoare, 

îmbrăcăminte și încălțăminte, 

aparatură optică și electronică, 

industria auto, accesorii vână-

torești,  industria HoReCa etc. 

Practic, se creează locuri de 

muncă, începând de la 

angajații de specialitate ai 

gestionarilor fondurilor cine-

getice și până la angajați în 

diverse industrii. De ase-

menea, taxele plătite de către 

gestionarii fondurilor cine-

getice către statul român nu 

sunt deloc neglijabile. Pe de 

altă parte, lipsa unui control 

coerent asupra numărului de 

exemplare al unei specii, 

dintr-o anumită zonă, la un 

moment dat, poate duce la 

conflicte între comunitatea 

umană respectivă și animalul 

sălbatic. Aceste conflicte se 

concretizează în pagube în 

culturile agricole, pomicultură 

și viticultură, zootehnie și 

piscicultură, dar și în atacuri 

asupra oamenilor, soldate cu 

infirmitate sau deces (76 de 

oameni mutilați și 9 uciși în 

2019, 12 oameni uciși în 2020, 

de urși). Rezoluția 882 și 

Recomandarea 1689 a Adună-

rii Parlamentare a Consiliului  

Europei despre  importanța 

vânătorii pentru regiunile ru-

rale spune că: „vânătoarea este 

o activitate importantă și o 

sursă de venit pentru dez-

voltarea rurală atât timp cât 

resursele naturale sunt folosite 

durabil. Vânătoarea conservă 

stilul rural de viaţă“. În multe 

țări europene, vânătoarea este 

declarată de utilitate publică și 

intră în patrimonial național. 

Prin management cinegetic, în 

România a fost asigurată pe-

renitatea speciilor de vânat 

autohton. După Al Doilea 

Război Mondial, vânătorii și 

silvicultorii au repopulat 

crestele Carpaților cu capră 

neagră și marmotă alpină, au 

repopulat masive muntoase cu 

cerb comun, au reintrodus că-

priorul în Câmpia Română, au 

repopulat apele țării cu castor. 

Nu în ultimul rând, trebuie 

ținut cont de specificul ro-

mânesc și nu trebuie uitate 

tradițiile vânătorești de la noi. 

Caracteristicile masivelor pă-

duroase din România, men-

talitățile, credințele și datinile 

comunităților umane din Car-

pații românești creează un 

context aparte, care trebuie să 

influențeze calea de urmat 

pentru un management cine-

getic armonios al faunei de 

interes cinegetic. Nu trebuie 

uitat echilibrul agro – silvo – 

cinegetic. În lipsa manage-

mentului cinegetic, nu se poa-

te face agricultură, pomi-

cultură, viticultură, apicultură 

sau zootehnie fără pagube 

imense! De asemenea, trebuie 

prezentate și opiniei publice 

toate fațetele managementului 

faunei sălbatice, explicându-

se, într-o formă ușor accesi-

bilă, rațiunile ecologice și 

economice pentru un manage-

ment proactiv, cu implicații 

ecologice, economice si so-

ciale pozitive. Prin urmare, 

susținem deschis demersurile 

Domnului Ministru al Mediu-

lui, Tanczos Barna, pentru un 

management cinegetic coe-

rent. O gestiune cinegetică 

rațională presupune un ansam-

blu de măsuri unitare de 

îngrijire și ocrotire, finalizată 

cu obținerea de beneficii pen-

tru societate, având siguranța 

perenității populațiilor faunei. 

Semnatarii acestui mesaj sunt 

Universitățile din România 

care au program de studiu sau 

specializare Silvicultură: Uni-

versitatea „Transilvania” din 

Brașov, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, Uni-

versitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” Iași, Universitatea din 

Oradea 

 

Masterande USV premiate 

 

Facultatea de Științe ale Edu-

catiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava a 

participat la Conferința stu-

dențească națională PER-

FORMED – „Performanță și 

calitate în educație”, ediția a 

X-a, organizată de Depar-

tamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic de la 

Universitatea „Vasile Alec-

sandri” din Bacău. Conferința 

a fost organizată și coordonată 

de conf. univ. dr.  Liliana 

Mâță, iar la manifestare au fost 

prezenți studenți de la Uni-

versitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, Universitatea „Ba-

beș Bolyai” din Cluj Napoca și 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. În cadrul 

sesiunilor de comunicări, 
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studenții participanți au pre-

zentat rezultatele cercetărilor 

din domeniul educațional, pe 

care le-au obținut împreună cu 

profesorii coordonatori din 

universitățile amintite. Confe-

rința, desfășurată on-line, a 

prilejuit intercunoaștere între 

studenții celor trei universități 

și conectarea cu inovația din 

domeniul educațional. Maste-

randele sucevene prezente la 

această conferinţă națională au 

fost: Anton Clapona Simona 

(Delibaș) și Pădurariu Geor-

giana Elena, din anul al II-lea, 

programul de masterat  

Managementul Instituțiilor 

Educaționale, și Pînzariu An-

ca Maria (Grigoraș), din anul 

I, același program de studiu, 

coordonate de conf. univ. dr. 

Otilia Clipa și de lector univ. 

dr. Diana Duca, de la Fa-

cultatea de Științe ale Edu-

cației. Participantele au pr-

opus lucrări de cercetare cu 

subiecte actuale și prioritare 

pentru educație, privind inte-

grarea tehnologiilor infor-

maționale în procesul didactic, 

rolul activităților ludice pentru 

preșcolari, precum și feno-

menul anxietății legate de 

testare și creșterea rezilienței 

elevilor în contextul evaluării 

școlare. Lucrările au fost foar-

te apreciate pentru tematică, 

pentru partea teoretică foarte 

bine documentată și, mai ales, 

pentru partea de analiză statis-

tică realizată. Studentele 

masterande de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

au obținut următoarele rezul-

tate: Premiul I (Anton Cla-

pona Simona (Delibaș)), 

Premiul al III-lea (Pînzariu 

Anca Maria (Grigoraș)) și 

Mențiune (Pădurariu Geor-

giana Elena). Evenimentul a 

avut un impact pozitiv în 

rândul studenţilor Facultăţii de 

Ştiinţe ale Educației, care au 

susținut rezultatelor propriilor 

cercetări și au interacționat cu 

studenții din celelalte uni-

versități, luând contact cu 

teme de cercetare actuale. 

Premiile obținute de maste-

randele USV validează, din 

nou, calitatea formării din 

învățământul educațional su-

cevean. În plus, participarea la 

această conferinţă a permis 

consolidarea parteneriatelor 

între studenții Universităţii 

„Ștefan cel Mare” Suceava și 

cei ai universităților partici-

pante, parteneriate care vi-

zează colaborarea în cadrul 

unor proiecte de formare și de 

cercetare din domeniul edu-

cațional.  

 

EUROINVENT 2021 

 

La cea de-a XIII-a ediție a 

European Exhibition of Crea-

tivity and Innovation Euro-

invent 2021 au participat, 

online, peste 280 de invenții şi 

proiecte de cercetare, cu autori 

din peste 20 de țări, precum: 

Australia, Bulgaria, Cambo-

dgia, Canada, China, Croația, 

Hong Kong, India, Indonezia, 

Iran, Japonia, Iordan, Coreea, 

Liban, Macao, Macedonia, 

Malaiezia, Maroc, Moldova, 

Filipine, Polonia, Qatar, Ru-

sia, Singapore, Sudan, Tai-

wan, Thailanda, Turcia, Ucra-

ina, Statele Unite ale Americii 

şi Vietnam. Lista participan-

ţilor naţionali a inclus uni-

versităţi şi institute de cerce-

tare consacrate, care și-au pre-

zentat cele mai bune produse 

și invenții, de-a lungul celor 

două zile de evaluare din 

partea juriului internaţional, 

coordonat de Mohd Mustafa 

Al Bakri Abdullah, de la 

Universitatea Perlis din Ma-

laysia, şi Ljiljana Pedisic, 

preşedintele Asociaţiei Inven-

tatorilor din Croaţia. Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a obținut următoarele 

premii: Medalia de aur pentru 

20-23 mai 2021 
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invenția Interlocking system, 

autori: Nițan Ilie, Milici Lau-

rențiu Dan, Poienar Mihaela, 

Cernușcă Dumitru, Pața Ser-

giu Dan, Pianîh Alexei, Pen-

tiuc Radu Dumitru, Popa 

Cezar, Rață Mihai, Ungureanu 

Constantin; Medalia de aur 

pentru invenția Pumping sys-

tem, autori: Toader Eusebiu, 

Nițan Ilie, Pavăl Mihaela, 

Milici Laurențiu Dan, Cer-

nușcă Dumitru, Milici Maria-

na Rodica, Graur Adrian, 

Dimian Mihai, Ungureanu 

Constantin; Medalia de aur 

pentru invenția Automatic 

system for monitoring drivers' 

attention, autori: Toader Euse-

biu, Pavăl Mihaela, Milici La-

urenţiu Dan, Bobric Crenguţa 

Elena, Irimia Daniela, Vlad 

Valentin, Nițan Ilie, Graur 

Adrian; Medalia de argint 

pentru invenția Method and 

system for power supply to 

isolated electrical consumers, 

autori: Bejenar Ciprian, Be-

jenar Marian, Milici Laurențiu 

Dan, Irimia Daniela, Afanasov 

Ciprian, Toader Vasile-Euse-

biu, Grosu Oana-Vasilica, 

Țanța Ovidiu-Magdin; Me-

dalia de argint pentru invenția 

Energy recovery system, au-

tori: Milici Laurenţiu Dan, 

Pavăl Mihaela, Nițan Ilie, 

Grosu Oana Vasilica, Toader 

Eusebiu, Popa Cezar Dumitru, 

Atănăsoae Pavel, Bobric 

Crenguţa Elena, Irimia Da-

niela; Medalia de argint pentru 

invenția Equipment for flip 

turn learning in swimming 

lessons, autori: Vizitiu Elena; 

Milici, Laurenţiu Dan; Pavăl 

Mihaela. „Premiile obținute 

de cercetătorii suceveni subli-

niază paleta largă de domenii 

în care cadrele didactice și 

studenții doctoranzi de la Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor din 

Suceava își desfășoară activi-

tatea, precum și potențialul 

creativ al acestora”, a precizat 

șef lucrări dr. ing. Constantin 

Ungureanu, membru al juriu-

lui internațional al Salonului 

Euroinvent. 

 

Festivalul „Zile și nopți stu-

dențești” 

 

Cea de a XI-a ediție a Fes-

tivalului „Zile și nopți stu-

dențești”(ZNSt) la Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” Su-

ceava (USV) a reunit peste 50 

de evenimente desfășurate on-

site şi on-line pe parcursul 

primei săptămâni: concursuri 

studențești individuale și pe 

echipe, evenimente educațio-

nale extra-curriculare, spec-

tacole de muzică, teatru și 

film, jocuri și activități spor-

tive, conferințe și ateliere de 

lucru, acțiuni civice și seri 

sociale. Intrarea la aceste eve-

nimente a fost liberă, în limita 

locurilor disponibile şi a 

condițiilor impuse de măsurile 

de siguranţă sanitară. Festi-

valul „Zile și nopți studen-

țești” este un proiect coor-

donat de Asociația Studenților 

din Universitatea Suceava 

24-30 mai 2021 
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(ASUS), împreună cu Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și Casa de Cultură a 

Studenților Suceava. ZNSt @ 

USV 2021 propune o abordare 

non-formală, cu scopul de a 

atrage și implica studenții în 

activități extra-curriculare de 

natură educațională, culturală, 

sportivă, socială sau civică, 

precum și de a dezvolta vo-

luntariatul și capacitățile 

organizatorice ale studenților 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava.  

https://www.facebook.com/zn

st.asussv.ro . 

 

USV, Premiul al III-lea la 

Concursul de traducere 

literară „La voz a ti debida”,  

București, 2021 

 

Un nou premiu important a 

fost obținut de unul dintre stu-

denții Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, ca urmare 

a participării la Concursul de 

traducere literară „La voz a ti 

debida”, ediția a III-a, orga-

nizat de Departamentul de 

Limbi şi Literaturi Romanice, 

Clasice şi Neogreacă (Facul-

tatea de Limbi şi Literaturi 

Străine, Universitatea din Bu-

cureşti), cu sprijinul Ambasa-

dei Spaniei la Bucureşti, al 

Institutului Cervantes din Bu-

cureşti şi al revistei Obser-

vator cultural. Studentul Ma-

rian Apostol, din anul I, 

specializarea Limba și lite-

ratura engleză – Limba și lite-

ratura spaniolă, din cadrul Fa-

cultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, s-a remarcat prin 

participarea cu traducerea po-

emului semnat de scriitorul 

uruguaian Mario Benedetti, 

Hagamos un trato (rom. Hai 

să facem un târg), precum și a 

povestirii autoarei mexicane 

Esther Seligson, Despertar del 

cuerpo (fragment din Diá-

logos con el cuerpo) (rom. 

Trezirea corpului - extras din 

Dialoguri cu trupul), câști-

gând Premiul III. Acest pre-

miu este o reușită, cu atât mai 

mult cu cât la concurs au par-

ticipat numeroși studenți, 

masteranzi și doctoranzi de la 

universități de prestigiu din 

țară. Festivitatea de decernare 

a premiilor s-a desfășurat ex-

clusiv online, în data de 14 

mai 2021. Studentul câștigător 

a fost coordonat de lector univ. 

dr. Alina-Viorela Prelipcean. 

Aceste concursuri studențești 

contribuie la o bună formare a 

viitorilor traducători și spe-

cialiști în limbi străine. La voz 

a ti debida este un concurs de 

traducere a unor texte literare 

din limba spaniolă în limba 

română, iar principalul obiec-

tiv este promovarea limbii 

spaniole, precum și dise-

minarea bogatei culturi hispa-

nice în țările vorbitoare de 

limbă spaniolă. Astfel, se fac 

cunoscute societății românești 

texte narative și poetice din 

limba spaniolă, limbă aflată pe 

locul doi în lume, la ora actua-

lă, ca număr de vorbitori, după 

chineza mandarină. Membrii 

juriului concursului de tradu-

cere literară La voz a ti debida 

au fost: prof. dr. Mianda Cioba 

(Universitatea din Bucureşti), 

prof. dr. Carmen Muşat (Uni-

versitatea din Bucureşti şi 

redactor-şef al revistei Obser-

vator cultural), lect. dr. Mioara 

Angheluță (Universitatea din 

Bucureşti) lect. Víctor Peña 

Irles (Universitatea din Bucu-

reşti), dr. Rafael Pisot Díaz 

(Institutul Cervantes din Bu-

cureşti), Valeriu Radulian 

(Radio România Interna-

țional) şi Vlad Radulian (Aso-

ciaţia Firmelor de Interpre-

tariat şi Traducere din Ro-

mânia. 

ICE-USV, Ediția a V-a 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat cea de-a V-a ediție a 

Salonului Internațional de 

Inovare și Educație Creativă 

pentru Tineret ICE-USV. 

Lucrările manifestării au 

inclus un workshop pe tema 

cercetării în perioada post-

pandemie, un salon de crea-

tivitate și inventică și o serie 

de prezentări ale unor per-

sonalități din domeniul cer-

cetării și educației creative 10-

InSTED (10 minutes about 

Innovation in Science, 

Technology, Engineering and 

Design), dintre care enu-

merăm: Multidisciplinaritate 

în echipă, Inovare și pers-

pective pentru proiectarea și 

utilizarea neuroprotezelor, So-

luții noi pentru transportul 

electric urban de pasageri, 

Problematica teoretico-prag-

matică a proprietății 

25 mai 2021 

 

 

27-29 mai 2021 

 

 

https://www.facebook.com/znst.asussv.ro
https://www.facebook.com/znst.asussv.ro
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intelectuale, Noi materiale 

fonoabsorbante din deșeuri. 

La salonul de inventică și 

creativitate au fost înregistrate 

și premiate 105 lucrări 

aparținând tinerilor din 

Republica Moldova, Croația, 

Polonia, Hong Kong, Mala-

iezia, Turcia, Vietnam, Tai-

wan, Coreea, Palestina și 

Indonezia, pe lângă proiecte 

ale tinerilor români din cen-

trele universitare din Sibiu, 

Cluj-Napoca, Iași și Suceava. 

univ. dr. Mihai Dimian, și a 

domnului prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur, la manifestare 

au participat prof. univ. dr. 

ing. Ilie Nucă – șeful De-

partamentului de Electroteh-

nică al Universității Tehnice a 

Moldovei,  șef lucrări dr. ing. 

Mihai-Victor Zerbeș și șef 

lucrări dr. ing. Liliana Geor-

geta Popescu, coordonatori ai 

Cercului de inventică a Casei 

de Cultură de la Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, 

prof. dr. ing. Aurel Țîțu - 

Manager Centrul Regional 

OSIM-EPO-ORDA pentru 

Promovarea Protecției Pro-

prietății  Intelectuale Sibiu, 

cercetător dr. ing. Mircea Ig-

nat, de la Centrul „Alexandru 

Proca” al ICPE-București, alte 

cadre didactice și cercetători 

din țară. „Ediția din acest an a 

fost finanțată de Ministerul 

Educației și s-a desfășurat în 

regim mixt, peste 40 de 

participanți din țară și din Re-

publica Moldova fiind pre-

zenți la Suceava, pe lângă cei 

care au participat în on-line. 

Manifestarea a pus accent pe 

două domenii de maxim inte-

res în inginerie în acest mo-

ment: ingineria medicală și 

autovehiculele electrice, do-

menii în care USV a inițiat noi 

programe de studiu de licență, 

dar a evidențiat și rolul gândi-

rii creative în educația uni-

versitară în general. În acest 

sens, vreau sa evidențiez lu-

crările prezentate de studenți 

din Republica Moldova - 

Interpretarea narațiunii po-

pulare „Dan, căpitan de plai” 

în benzi desenate, Elaborarea 

unei ediții de carte pentru 

dezvoltarea creativității prin 

desen la copii cu vârsta 6-12 

ani, Procedeu de uscare a pier-

sicilor prin metoda convecției 

forțate, Electromobil pentru 

persoane cu dizabilități”, a 

precizat prof. univ. dr. ing. L. 

Dan Milici, coordonatorul 

Comitetului de organizare. 

 

 

Legislație 

 

Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau 

semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală 

electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de 

muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

 

Ordinul nr. 3747/2021 privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor 

de învățământ superior de stat în anul 2021. 

 

Ordinul nr. 28/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea și dezvoltarea 

spin-off-urilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării. 

 

Normele metodologice privind înființarea și dezvoltarea spin-off-urilor în domeniul cercetării-

dezvoltării și inovării, din 16.04.2021. 
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Hotărârea nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Hotărârea nr. 550/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 699/67/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a 

triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 

 

Ordinul nr. 700/68/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a 

triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 

 

Ordinul nr. 3805/703/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educației si al ministrului 

sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activității în cadrul 

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

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Ordinul nr. 310/708/2021 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, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv 

accesul spectatorilor la evenimentele sportive. 

 

Hotărârea nr. 580/2021 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 47/20 mai 2021 cu privire la modificarea organigramei sistemului academic și a 

organigramei sistemului administrativ din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

aprobate prin Hotărârea Senatului USV nr. 42/19.03.2020, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Hotărârea nr.  48/20 mai 2021 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru acreditarea inițială a domeniului Filozofie. 

 

Hotărârea nr.  49/20 mai 2021 privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2020 al 

Casei de Cultură a Studenţilor din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 50/20 mai 2021 privind conferirea titlului onorific de PROFESOR EMERITUS 

 domnului Prof. univ.dr. ing. Radu Leontie Cenușă. 
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Hotărârea nr. 51/20 mai 2021 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru  evaluarea periodică a  programul de studii universitare de licență Limbă 

și literară franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană). 

 

Hotărârea nr. 52/27 mai 2021 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și a 

comisiilor de soluționare a  contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 53/27 mai 2021 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și a 

comisiilor de soluționare a  contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 54/27 mai 2021 privind aprobarea componenței comisiilor de concurs și a 

comisiilor de soluționare a  contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021 

 

Hotărârea nr.55/27 mai 2021 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și a comisiilor 

de soluționare a  contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în 

semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr. 56/27 mai 2021 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și a 

comisiilor de soluționare a  contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr.  58/11 mai 2021 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare 

a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 368 din data de 6 

mai 2021. 

 

Hotărârea nr. 59/11 mai 2021 cu privire la modificarea statului de funcții din cadrul Institutului 

de Studii Avansate – Centrul MANSiD. 

 

Hotărârea nr. 60/18 mai 2021 cu privire la repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență (IF și ID), pentru studii universitare de masterat, pentru programele de 

conversie profesională și pentru studii universitare de doctorat aferente concursului de admitere 

pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 61/18 mai 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr 

26/17.03.2021. 

 

Hotărârea nr. 62/25 mai 2021 cu privire la stabilirea datei unice de afișare a rezultatelor definitive 

la examenul de finalizare a studiilor – licență și master pentru anul 2022. 

 

Hotărârea nr. 63/25 mai 2021 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

de acordare a burselor. 
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