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Luna Francofoniei la Su-

ceava 

 

Luna martie a fiecărui an mar-

chează manifestări cultural-

artistice dedicate Francofoni-

ei. La Suceava, săptămâna 

francofoniei a devenit luna 

francofoniei de mai bine de 10 

ani. „Francofonia în comu-

nitate”, proiect francofon ini-

țiat de Biroul Francez, datând 

din 2012, în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universi-

tară al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, cu 

sprijinul Agenției Universitare 

a Francofoniei și al Asociației 

„Alianța Franceză din Su-

ceava”, își propune să în-

curajeze învățarea limbii fran-

ceze și să promoveze valorile 

Francofoniei în comunitatea 

suceveană, prin cursurile de 

limbă franceză și activitățile 

tematice din fiecare miercuri, 

reunite sub genericul „După-

amiezi francofone”. În prima 

săptămână a lunii, pe 

3.03.2021, francofonii și fran-

cofilii au vizionat, pe site-ul 

AAFS (https://afsuceava.ro), 

filmul francez „Qu’est-ce 

qu’on a fait au bon Dieu?”. 

Acțiunea acestei comedii ne 

duce cu gândul la faptul că 

francofonia nu cuprinde doar 

persoanele care vorbesc limba 

franceză, ci că ea este o comu-

nitate internațională răspân-

dită pe cinci continente, având 

un ideal comun : inter-înțe-

legerea și fraternitatea între 

popoare sau indivizi, tole-

ranța, combaterea prejudecă-

ților, necesitatea schimbării 

atitudinii personale în concor-

danță cu evoluția societății. Pe 

data de 10.03.2021, ora 18.00, 

activitatea „Rencontres fran-

cophones à distance avec 

d’anciens étudiants E. Ionesco 

et Erasmus+: Kéba Diedhiou, 

Sénégal et Stéphanie Eme-

raude Blé, Côte d’I-

voire”/„Întâlniri francophone 

la distanță cu foști studenți E. 

Ionescu și Erasmus+: Kéba 

Diedhiou, Senegal, et Sté-

phanie Emeraude Blé, Coasta 

de Fildeș ” s-a realizat online. 

Au fost menționate experiențe 

românești și francofone, s-au 

făcut referiri la universitățile 

lor, la sistemul de învățământ, 

s-au exprimat opinii și aștep-

tări de la Francofonia actuală. 

Activitatea a fost coordonată 

de prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu și de lector univ. dr. 

Mariana Șovea de la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Concursul interna-

țional „Mathématiques sans 

frontières Junior”/ „Matema-

tici fără frontiere”, ediția a 

XVIII-a în România, dedicat 

elevilor din școlile gimnazi-

ale, desfășurat online, pe data 

de 11.03.2021, ora 17.00, a 

fost susținut în 67 de școli din 

țară, cu participarea a 214 cla-

se. Elevii români s-au alăturat 

colegilor lor din cele 39 de țări 

europene participante, rezol-

vând probleme de matematică 

cu subiect unic, oferind expli-

cații în franceză. Detalii se pot 

găsi pe site-ul : http://maths-

msf.site.ac-strasbourg.fr/. 

Coordonatorul concursului la 

nivel național a fost prof. Mi-

haela Ursaciuc de la CN 

„Alexandru cel Bun” Gura-

Humorului. Miercurea urmă-

toare, 17.03.2021, ora 17.00, a 

avut loc „Le lancement de la 

revue Rythmes, couleurs et 

paroles francophones, no. 

4/2021”/ „Lansarea revistei 

Rythmes, couleurs et paroles 

francophones, nr. 4/2021”. 

Revista promovează limba 

franceză, civilizațiile și cultu-

rile francofone. Proiectele su-

cevene sau articolele 

francofonilor și francofililor 

marcheză o francofilie activă 

la Suceava, dar și ancorată în 

cea internațională. Revista 

este realizată cu sprijinul 

Agenției Universitare a Fran-

cofoniei, editori fiind dna 

prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu și lector univ. dr. 

Mariana Șovea (USV). Numă-

rul 4 al revistei are ca temă 

„La Francophonie des 

jeunes”/ „Francofonia tineri-

lor” și încearcă să pună în 

evidență activități și proiecte 

destinate tinerilor din județul 

Suceava, dar și din țară – 

studenți, liceeni, elevi, copii. 

În aceeași zi, de la ora 18.00, 

elevii CN „M. Eminescu” și 

CE „D. Cantemir”, îndrumați 

de dna prof. dr. Irina Melisch 

și de dna prof. Irina Maxim, au 

susținut un program dedicat 

Zilei Internaționale a 

Francofoniei, activitatea lor 

numindu-se „Francophonie 

partagée”/„Francofonie îm-

părțită”. Nu au lipsit mo-

mentele de muzică, dans, poe-

zie sau scenete cu tematică 

adecvată. Miercurea urmă-

toare,  24.03.2021, ora 17.00, 

a avut loc lansarea volumului 

„Discours didactique et pra-

tiques innovantes dans l’en-

seignement du français aux 

enfants”/„Discurs didactic și 

practici inovatoare în învăța-

rea francezei de către copii”. 

Volumul reprezintă rezultatul 

colaborării dintre Centrul de 

Reușită Universitară al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava cu Centrul de 

Reușită Universitară al Uni-

versității din Craiova și Cen-

trul de Reușită Universitară al 

Universității Libere și Interna-

ționale din Moldova, Chi-

șinău,  în cadrul proiectului in-

ternațional „Grandir en fran-

çais” și reunește contribuții 

Evenimente  
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valoroase ale cercetătorilor și 

formatorilor din domeniul di-

dacticii limbii franceze din 

România, Republica Mol-

dova, Franța, Statele Unite ale 

Americii, Senegal, Ghana, In-

sula Maurițius, Maroc. 

Volumul, coordonat de Ma-

riana Șovea (USV), Elena 

Prus (ULIM) și Alice Ionescu 

(Universitatea Craiova), a fost 

publicat la Editura Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, ca un număr special 

al revistei Centrului de 

Analiza Discursului ANA-

DISS, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei. 

Luna Francofoniei s-a încheiat 

pe 31.03.2021, ora 17.00, cu 

activitatea „En route pour la 

Francophonie !”/„La drum 

spre Francofonie !”, propusă 

de elevii Școlii Gimnaziale 

din Oniceni, profesor îndru-

mător fiind dna Iulia Samson. 

Activitatea și-a propus să să-

dească în rândul elevilor 

mândria apartenenței noastre 

la marea familie a vorbitorilor 

de limbă franceză, să îi ajute 

să descopere care sunt țările 

francofone membre ale Orga-

nizației Internaționale a Fran-

cofoniei, să descopere poezia, 

muzica spațiului francofon, 

dar, mai ales, valorile cultu-

rale, sportive și umanitare ale 

lumii francofone, să îi ajute pe 

elevi să conștientizeze faptul 

că limba franceză poate în-

semna reușită pe plan social și 

profesional, că poate fi șansa 

lor în viitor. 

 

65 de cazuri cu noua tulpină 

SARS-CoV-2, B.1.1.7, din 

101 probe secvențiate la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

 

În cadrul Laboratorului de 

Metagenomică și Biologie 

Moleculară al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), au fost realizate, pe 

parcursul ultimelor 2 săptă-

mâni, secvențieri pentru un 

număr de 101 probe, provenite 

de la pacienți depistați pozitivi 

cu SARS-CoV-2, de pe raza 

județelor Timiș, Iași, Neamț și 

Suceava. Din probele ana-

lizate, au fost depistate 65 de 

noi cazuri aparținând tulpinii 

de interes epidemiologic B.1.-

1.7 (VOC 202012/01), cunos-

cută ca având originea în 

Marea Britanie. Acestea sunt 

repartizate geografic astfel: 44 

din județul Timiș, 14 din ju-

dețul Suceava, 8 din județul 

Neamț și 1 din județul Iași. 

Precizăm că niciuna dintre 

celelalte 36 de probe sec-

vențiate în această rundă, 

neasociate tulpinii britanice, 

nu prezintă mutațiile carac-

teristice variantelor identifi-

cate recent ca provenind din 

Africa de Sud sau Brazilia. 

Varianta de coronavirus 

originară din Marea Britanie, 

B.1.1.7, caracterizată printr-o 

transmisibilitate crescută, a 

fost identificată și în urma run-

dei anterioare de secvențieri 

efectuată la USV, pentru 14 

probe din județele Botoșani, 

Timiș, Suceava, Caraș-Seve-

rin și Hunedoara, din cele 47 

secvențiate, iar anterior,  într-

o probă provenită din județul 

Suceava, dintr-un total de 20 

secvențiate. Creșterea semni-

ficativă a numărului de cazuri 

noi identificate  în ultima run-

dă și a ponderii acestora din 

totalul probelor secvențiate 

indică o răspândire accelerată 

a noii tulpini pe teritoriul Ro-

mâniei, fiind posibil ca această 

tulpină să fi devenit tulpina 

dominantă în anumite zone ale 

României, precum zona Timi-

șoarei. Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a sec-

vențiat, până acum, peste 250 

de probe provenind de la pa-

cienți diagnosticați pozitiv cu 

Sars-CoV-2 și va continua 

monitorizarea evoluției Sars-

CoV-2 pe teritoriul României, 

în colaborare cu partenerii im-

plicați în această acțiune. Ne 

exprimăm disponibilitatea de 

a colabora și cu alte Direcții 

Județene de Sănătate Publică 

sau Spitale cu compartimente 

COVID pentru analiza situa-

țiilor speciale și realizarea 

analizelor genetice corespun-

zătoare. Situațiile considerate 

prioritare de Organizația Mon-

dială a Sănătății în vederea 

secvențierii probelor sunt: per-

soane vaccinate pentru SARS-

CoV-2, dar care ulterior se in-

fectează cu SARS-CoV-2; ca-

zurile de suspiciuni privind 

modificarea performanței me-

todelor de diagnostic (anti-

corp, antigen, teste mo-

leculare) sau a terapiilor; 
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investigațiile de tip cluster, 

când secvențierea poate spri-

jini înțelegerea evenimentelor 

de transmisie și / sau să evalu-

eze eficacitatea procedurilor 

de control al infecției; alte 

condiții de risc, cum ar fi cele 

unde a existat o interacțiune 

strânsă a pacientului cu un nu-

măr mare de animale care sunt 

susceptibile la infecția cu 

SARS-CoV-2. Menționăm că 

activitatea curentă de sec-

vențiere la Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava este 

parțial finanțată de Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării prin proiectul 

„Secvențierea genomului 

SARS-CoV-2 și analiza filo-

genetică a tulpinilor circulante 

în România”, coordonat de 

prof. univ. dr. Mihai Covașă, 

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-

SOL-2020-0142.  

 

 

Cercetarea traductologică 

din USV, ecouri în Suedia, 

Canada și Franța 

 

Începutul lunii martie este 

deosebit de promițător pentru 

cercetarea traductologică din 

USV. Cercetători suedezi de la 

Institutul de Interpretariat și 

de Traducere al Universității 

din Stockholm, care a inau-

gurat un „Wikipedia Edita-

thon” despre traducere și tra-

ductologie, au considerat că 

activitatea în acest domeniu a 

prof. univ. dr. Muguraș Con-

stantinescu, de la Facultatea 

de Litere și Științe ale Comu-

nicării din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, merită cunoscută și în Sue-

dia. Astfel, ei au creat o pagină 

Wikipedia care pune în lumină 

meritele domniei sale în mate-

rie de traducere și traduc-

tologie, prin activitatea exer-

sată la nivel de doctorat și prin 

cercetarea proprie sau de echi-

pă, cunoscute pe plan inter-

național. Un loc aparte a fost 

consacrat revistei francofone 

de traductologie Atelier de 

Traduction, inițiată de repu-

tata traducătoare și cercetă-

toare Irina Mavrodin, pe care 

Muguraș Constantinescu o 

conduce în prezent, reușind sa 

atragă drept colaboratori im-

portanți traductologi din țară, 

din Europa și din lume. Printre 

sursele folosite de wikipedia 

suedeză se numără și pagina 

pe care cercetătoarea din USV 

o deține la editura pariziană 

Harmattan, în calitate de au-

tor. Tot la început de martie, 

organizatorii din Canada ai 

workshop-ului internațional 

dedicat istoriei traducerii, des-

fășurat online pe 10 martie, au 

invitat-o pe prof. Muguraș 

Constantinescu să prezinte 

contribuțiile ei la proiectul 

francez despre istoria tradu-

cerilor și, de asemenea, să 

împărtășească audienței inter-

naționale cum se desfășoară 

proiectul „O istorie a traduce-

rilor în limba română sec. XV-

XX –ITLR ”, pe care aceasta îl 

conduce împreună cu prof. 

Rodica-Mărioara Nagy în 

USV. Proiectul ITLR, primul 

și singurul de acest fel din țară, 

reunește peste o sută de cer-

cetători de la cele mai im-

portante universități din Ro-

mânia (București, Iași, Cluj, 

Timișoara, Galați, Sibiu, Cra-

iova, Târgu Mureș), de la ins-

titute de cercetare din Iași, 

București, Cluj, Târgu-Mureș. 

Cum era și firesc, participă la 

proiect și cercetători din Re-

publica Moldova și din Ucra-

ina, dar și de la câteva uni-

versități din străinătate – Ger-

mania, Franța, Spania, Grecia, 

Finlanda, Norvegia, Dane-

marca, Cehia - unde sunt 

cercetători interesați și cu-

noscători de limba și cultura 

română. In 2021, anul al trei-

lea de activitate al proiectului, 

participanții la ITLR se 

pregătesc să fructifice cerce-

tarea în istoria traducerii prin 

publicarea unui prim volum. 

Deși este inițiat de Facultatea 

de Litere și Științe ale Comu-

nicării, proiectul, care are ca 

obiect traducerea domeniilor 

literare și neliterare, antre-

nează cercetători și din 

Facultatea de Istorie – Geo-

grafie (domeniul Filosofie), 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, Facultatea de 

Științe ale Educației (https-

://itlr.usv.ro/). La aceste eco-

uri ale cercetării traducto-

logice din USV în Suedia și în 

Canada, merită adăugată și 

apariția volumului din Franța 

pe tema traducerii în anul 

1936, Le tournant des rêves, în 

care Muguraș Constantinescu 

publică un articol despre tra-

ducerea și autotraducerea poe-

ziei lui Ilarie Voronca. Toate 

aceste semnale din Suedia, 

Canada și Franța sunt de bun 

augur pentru cercetarea tra-

ductologică din USV, care, în 

ciuda pandemiei și a proble-

melor complicate pe care 

aceasta le generează, continuă 

să dezvolte un dialog cons-

tructiv și să vizeze recu-

noașterea internațională. 
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Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, un an de 

implicare în lupta împotriva 

pandemiei COVID-19 

 

Pentru Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV), 

anul care a trecut de la debutul 

pandemiei de COVID-19 a 

însemnat perioada în care au 

fost ajustate prioritățile comu-

nității academice, au fost 

adaptate activitățile didactice, 

de cercetare și sociale noului 

context epidemiologic, au fost 

luate măsuri vizând contra-

cararea efectelor propagării 

virusului SARS-CoV-2 la 

nivelul județului și regiunii de 

nord-est a României. Con-

fruntată cu cel mai sumbru 

scenariu, USV a trebuit să ia 

decizii sigure și responsabile 

pentru studenți și propriul 

personal, pe de o parte, și să își 

asume implicarea necondițio-

nată în a identifica și imple-

menta soluții pentru întreaga 

comunitate locală și regională, 

pe de altă parte. Astfel, din-

colo de preocuparea constantă 

pentru derularea unui act 

educațional de calitate, USV a 

avut o contribuție decisivă la 

combaterea efectelor cauzate 

de răspândirea virusului prin-

tr-o serie importantă de ac-

țiuni. În rândul acțiunilor con-

crete menționăm, în primul 

rând, implementarea unei linii 

complete de testare semi-au-

tomată COVID-19, care a fost 

transferată Spitalului Județean 

Suceava pentru dezvoltarea 

primului laborator de diagnos-

tic COVID-19 din județ. Ca-

dre didactice ale USV s-au 

implicat voluntar în munca din 

cadrul laboratorului și au con-

tribuit la instruirea altor spe-

cialiști în realizarea testelor și 

la dezvoltarea de noi la-

boratoare de testare. După 

acest prim pas, s-a dezvoltat 

un Centru de Consiliere pentru 

cadrele medicale (Centrul 

USV-Reziliență COVID), atât 

în context emoțional, cu asis-

tență psihologică, cât și me-

dical, beneficiind de impli-

carea unor medici voluntari 

din Cluj-Napoca. Universita-

tea „Ștefan cel Mare” și Aso-

ciația „Cygnus” Suceava au 

extins acest serviciu și au lan-

sat o linie telefonică de consi-

liere psihologică, medicală și 

logistică pentru persoanele 

afectate de COVID-19 din ju-

dețul Suceava, dar și pentru 

studenții USV. Următoarea 

prioritate a USV a fost să con-

tribuie la digitalizarea acti-

vității Direcției de Sănătate 

Publică Suceava, prin dez-

voltarea unui pachet de pro-

grame software necesar po-

pulării și gestionării bazei de 

date cu probele și rezultatele 

testărilor COVID. Astfel, 

USV a pus la dispoziția DSP 

aplicația DSPSMS, pentru te-

lefoane Android, care să asi-

gure transmiterea automată a 

mesajelor cu rezultatele la tes-

te, o aplicație pentru sistemul 

de operare Windows, care să 

asigure gestiunea bazei de da-

te, precum și conceptul de 

utilizare a sistemelor de sca-

nare a cărților de identitate 

folosite la alegeri (și pro-

punerea acestuia către auto-

rități), pentru eficientizarea 

sistemului de înregistrare și 

arhivare a informațiilor pa-

cienților testați. În condiții de 

carantină, au survenit dificul-

tăți în identificarea și monito-

rizarea persoanelor vulnera-

bile din județ, iar USV s-a 

alăturat Observatorului Ro-

mân de Sănătate în dezvol-

tarea unei soluții telefonice 

robotizate pentru chestionarea 

tuturor persoanelor în vârstă și 

depistarea situațiilor proble-

matice (proiect pilot pentru 

Suceava, Cluj, București, Dolj 

și Constanța). De asemenea, 

cadre didactice din USV au 

dezvoltat o hartă interactivă 

online pentru autoritățile loca-

le și locuitorii din județele Su-

ceava și Botoșani, proiectul 

cartografic InfoMED oferind 

informații ușor accesibile, le-

gate de grupele de vârstă vul-

nerabile, farmacii, cabinete ale 

medicilor de familie, unități 

medicale disponibile, distanța 

cea mai scurtă până la cel mai 

apropiat punct de interes. În 

cadrul USV, au fost formate 

echipe de voluntari și asociați 

pentru recondiționarea și dez-

voltarea unor dispozitive me-

dicale, pentru ventilatoare me-

canice de cost scăzut. În acest 
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sens, universitatea suceveană 

s-a asociat la proiectul Open 

Source Ventilator (OSV), pro-

movat de o echipă internațio-

nală de cercetători ingineri. 

Reamintim și faptul că, alături 

de Camera de Comerț și In-

dustrie Suceava, USV a oferit 

antreprenorilor locali consul-

tații gratuite, axate pe gestiu-

nea situației de criză generată 

de pandemia COVID-19. La 

rândul lor, studenții USV s-au 

implicat în această situație de 

criză prin activități de volun-

tariat, coordonate de aso-

ciațiile studențești, constând 

în confecționarea de viziere și 

măști, inițierea unei campanii 

de sprijin pentru alți studenți 

aflați în situații critice sau 

organizarea de licitații cari-

tabile. Un aspect deosebit de 

important este acela că, deși 

nu are încă o facultate de me-

dicină sau de biologie, USV a 

avut contribuții importante în 

aceste domenii specifice pen-

tru combaterea pandemiei. 

Amintim aici secvențierea ge-

nomului virusului SRAS-

CoV-2 și analiza filogenetică 

a tulpinilor circulante în Ro-

mânia, fiind singura univer-

sitate din România care a sec-

vențiat genomul virusului 

SARS-CoV-2 și instituția din 

România cu cele mai multe 

probe secvențiate și acceptate 

în Global Initiative on Sharing 

All Influenza Data (GISAID), 

principala bază internațională 

de secvențe SARS-CoV-2. 

Activitatea de secvențiere a 

fost parțial finanțată de Mi-

nisterul Educației și Cercetării 

prin proiectul cu numărul PN-

III-P2-2.1-SOL-2020-0142, 

coordonat de prof. univ. dr. 

Mihai Covașă. Coordonarea 

științifică în cadrul componen-

telor biologică, bioinformatică 

și medicală este asigurată de 

conf. univ. dr. biolog Andrei 

Lobiuc, prof. univ. dr. Mihai 

Dimian și șef lucrări dr. medic 

Olga Căliman-Sturdza, în 

strânsă colaborare cu Labora-

torul de diagnostic molecular 

și Secția de boli infecțioase ale 

Spitalului Județean de Urgență 

„Sf. Ioan cel Nou” din Su-

ceava, coordonate de șef lu-

crări dr. Roxana Filip și dr. 

Monica Terteliu. Instituții par-

tenere în acest proiect sunt 

Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” Ti-

mișoara (echipă coordonată de 

către prof. univ. dr. Cătălin 

Marian), Spitalul Clinic de 

Boli Infecțioase și Pneumo-

ftiziologie „Dr. Victor Babeș” 

Timișoara (echipă coordonată 

de către prof. univ. dr. Cris-

tian Oancea), Institutul Onco-

logic „Prof. Dr. I. Chiricuță” 

Cluj-Napoca (echipă coor-

donată de către C. S. Ovidiu 

Bălăcescu), Universitatea de 

Medicină și Farmacie Craiova 

(echipă coordonată de către 

prof. univ. dr. Mihai IOANA). 

În perioada critică pentru 

sectorul medical, USV a pus la 

dispoziția autorităților locale 

cămine studențești (C5 – pen-

tru colegii de la ISU Botoșani, 

C3 - pentru cadrele medicale 

din Suceava și împrejurimi, 

C2 ș.a.m.d.) și Centrul de Pre-

gătire și Formare Continuă din 

Vatra Dornei pentru cazarea 

personalului medical, cu sco-

pul de a proteja familiile 

acestora și de a bloca răs-

pândirea comunitară a bolii. 

Mai mult, USV s-a îngrijit și 

de studenții rămași în Suceava 

prin asigurarea cazării și a 

unei mese pe zi pentru cei care 

s-au regăsit în situații speciale, 

departe de casă, încă de la în-

ceputul perioadei de decretare 

a stării de urgență. Nu în 

ultimul rând, USV s-a implicat 

și în montarea și punerea în 

funcțiune a unei instalații de 

dezinfectare în curtea Spita-

lului Județean, pentru toate 

autovehiculele, inclusiv am-

bulanțe. Pe lângă impactul la 

nivel local și regional, criza 

sanitară a generat efecte fără 

precedent și la nivelul siste-

mului de învățământ. Drept 

urmare, preocuparea pentru 

derularea unui act educațional 

de calitate a continuat să re-

prezinte o prioritate, USV 

fiind printre puținele uni-

versități din România care a 

rămas deschisă în această pe-

rioadă și a desfășurat toate 

activitățile practice și exami-

nările on-site. Eficiența aces-

tui scenariu mixt, implementat 

cu respectarea strictă a mă-

surilor sanitare, se regăsește și 

în rata scăzută a infectărilor în 

rândul studenților și al cadre-

lor didactice, mult sub media 

orașului și a județului. Rea-

mintim faptul că implicarea 

activă a universității sucevene 

în susținerea comunității a fost 

evidențiată și înainte de criza 

actuală de către experții Orga-

nizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OE-

CD), care au oferit Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava drept exemplu 

între universitățile românești 

de „instituție ancoră pentru o 

regiune, jucând un rol cheie în 

comunitate și în ecosistemul 

înconjurător, fiind clar anga-

jată să dezvolte o agendă an-

treprenorială”, conform Ra-

portului OECD Supporting 

Entrepreneurship and Inno-

vation in Higher Education in 

Romania. 
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Erasmus+ Welcome Day 

2021 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a urat 

bun venit studenților străini 

Erasmus+, care vor studia la 

Suceava pe parcursul celui de-

al doilea semestru al anului 

academic 2020-2021. Deși 

contextul epidemiologic glo-

bal a determinat o scădere a 

numărului de mobilități Eras-

mus+, 18 tineri din Portugalia, 

Italia, Spania, Turcia și Rusia 

au decis să se alăture stu-

denților suceveni, unii dintre 

ei revenind la USV, după ex-

periența pozitivă pe care au 

avut-o anul trecut. Începând 

cu acest an academic, studenții 

Erasmus+ primesc sprijin din 

partea voluntarilor orga-

nizației Erasmus Student Net-

work (ESN) - filiala Suceava, 

a cărei înființare, în luna sep-

tembrie a anului trecut, a fost 

aprobată de către ESN Inter-

național, cu sediul la Bru-

xelles. Pe lângă studenții Eras-

mus+, la USV studiază anul 

acesta, ca studenți permanenți, 

aproximativ 25 de cetățeni 

străini din: China, Spania, Si-

ria, Ghana, Nigeria, Senegal, 

Israel, Turcia, Turkmenistan. 

USV depune eforturi susținute 

pentru internaționalizarea și 

adaptarea ofertei educaționale 

la standardele impuse de Spa-

țiul european al educației. 

Astfel, în luna decembrie 

2020, Consiliul de administra-

ție al USV a aprobat noua 

Strategie de internaționalizare, 

pentru perioada 2021-2027, 

care are trei direcții prioritare: 

1. Excelența în educație, cer-

cetare și formare prin inter-

mediul internaționalizării; 2. 

Consolidarea și extinderea 

parteneriatelor internaționale 

cu țări UE și non-UE. Ex-

ploatarea avantajului dat de 

poziția geografică strategică a 

USV în colaborarea inter-

națională; 3. Dezvoltarea ca-

pacității administrative și or-

ganizaționale pentru conso-

lidarea internaționalizării la 

USV. Prin urmare, viziunea 

strategică actuală proiectează 

USV, în anul 2027, ca o insti-

tuție recunoscută pentru exce-

lența în educație și cercetare, 

deschisă experienței inter-

naționale în spațiul global al 

educației și cercetării, proac-

tivă și flexibilă în fața pro-

vocărilor societale ale secolu-

lui XXI.  

 

In memoriam Nicoale Dabi-

ja 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava anunță cu 

regret trecerea în neființă a 

scriitorului Nicolae Dabija (n. 

15 iulie 1948 – d. 12 martie 

2021), figură marcantă a lite-

raturii române, o voce incon-

fundabilă nu numai în viața 

literară, ci și în lupta de renaș-

tere națională de la sfârșitul 

anilor `80 din Republica Mol-

dova. Întreaga sa creație lite-

rară – câteva zeci de cărți de 

poeme, romane, eseuri, ma-

nuale de istorie etc. – consti-

tuie mărturia angajării sale to-

tale pentru afirmarea iden-

tității românești în coordonate 

literare. Ochiul al treilea, 

cartea sa de poeme din anul 

1975, a marcat un moment de 

răscruce în istoria poeziei 

românești din Basarabia și a 

devenit expresia emblematică 

a unei întregi generații care a 

făcut din metaforă un mijloc 

de recuperare a identității na-

ționale. Nepot al unui arhi-

mandrit deportat în Gulag în 

anul 1947, Nicolae Dabija a 

fost portdrapelul ideii de ro-

mânitate în spațiul basara-

bean, angajat în diferite forme 

în viața culturală și politică din 

Republica Moldova și din Ro-

mânia. Nu întâmplător, Ni-

colae Dabija a fost membru de 

onoare al Academiei Române 

(din 2003) și membru cores-

pondent al Academiei de 

Științe a Republicii Moldova 

(2012), dar și deputat în Parla-

mentul Republicii Moldova, 

între anii 1990-1994 și 1998-

2001. În anul 2005, a fost ales 

președinte al Forumului De-

mocrat al Românilor din 

Republica Moldova, organiza-

ție neguvernamentală de cul-

tură și drept, la care au aderat 

12 martie 2021 
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peste 150 de organizații cultu-

rale, uniuni de creație, asoci-

ații neguvernamentale. De 

asemenea, din anul 2016, a 

fost președinte al Mișcării 

„Sfatul Țării-2”, asociație 

nonguvernamentală care și-a 

propus întregirea națiunii ro-

mâne. Pentru opera sa literară 

și angajarea sa politică, Ni-

colae Dabija a fost distins cu 

multiple premii naționale și 

internaționale, precum: 

Premiul „Opera Omnia” al 

Uniunii Scriitorilor din Mol-

dova (2008), Marele Premiu 

„Nichita Stănescu” al Fes-

tivalului Internațional de Poe-

zie de la Sighetul Marmației 

(2009), Premiul „Giacomo 

Leopardi” al Centrului 

Mondial al Poeziei (Italia, 

2015), Premiul „Prix de 

l'Autre Édition” (Franța, 

2016), Marele premiu „Dulce 

Maria Loynaz” al Festivalului 

Internațional de Poezie de la 

Havana (Cuba, 2017). De 

asemenea, Președintele 

României i-a decernat, în anul 

2014, Ordinul „Meritul Cul-

tural” în grad de Mare Ofițer, 

„în semn de înaltă prețuire 

pentru promovarea culturii, 

limbii și spiritualității 

românești”. Prin decesul ma-

relui scriitor Nicolae Dabija, 

literatura română şi neamul 

românesc suferă o grea pier-

dere. 

 

 

Comunități locale reunite în 

cadrul unei videoconferințe 

organizate în cadrul pro-

iectului transfrontalier New 

Energy Solutions in Carpa-

thian area – NESiCA, pro-

gramul ENI CBC 2014-2020 

Ungaria-Slovacia-România-

Ucraina 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava continuă im-

plementarea proiectului trans-

frontalier New Energy Solu-

tions in Carpathian area – 

NESiCA, HUSKROUA/-

1702/6.1/0014, în cadrul pro-

gramului ENI CBC 2014-

2020 Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina. Universita-

tea „Ștefan cel Mare” din Su-

ceava participă la acest proiect 

în calitate de partener, alături 

de regiunea Sabolcs-Satmar 

Bereg din Ungaria, ONG-ul 

Centrul de Inițiative European 

din Ucraina, Universitatea 

Tehnică din Kosice - Slovacia, 

Universitatea din Nyíregyháza 

- Ungaria și Universitatea 

Națională Uzhgorod – Ucra-

ina, ultima fiind beneficiarul 

principal al proiectului. Pro-

iectul se desfășoară în pe-

rioada 01.05.2020 – 

31.04.2022, bugetul total al 

proiectului fiind de 

1.104.707,30 € (5.335.736,25 

Lei) din care alocat de Uni-

unea Europeană 994,236.56€ 

(4.802.162,58 Lei). Bugetul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava este de 

124.313,72 € (600.435,26 

Lei). Obiectivul general al 

proiectului este promovarea 

eficienței energetice și a sur-

selor de energie regenerabile 

prin activități de educație în 

universități și comunități care 

vizează utilizarea durabilă a 

mediului în regiunile de fron-

tieră. Prin activitățile pro-

iectului se dorește o îmbu-

nătățire a situației regionale cu 

privire la utilizarea durabilă a 

mediului în zona transfron-

talieră prin aplicarea soluțiilor 

energetice eficiente și ino-

vatoare în comunitățile 

partenere. Ideea principală a 

acestui proiect se reflectă în 

rezultatul discuțiilor ante-

rioare între partenerii impli-

cați, care cred în îmbinarea 

eficientă a programelor edu-

caționale în domeniul energiei 

și a abordărilor practice în 

comunități, conducând la rea-

lizarea unor schimbări com-

portamentale pe termen lung 

în utilizarea rațională a ener-

giei și utilizarea energiei 

provenită din surse rege-

nerabile. Principalii bene-

ficiari ai proiectului sunt 

locuitorii comunităților locale 

care au nevoie de cele mai 

bune practici și exemple de 

economisire a energiei prin 

utilizarea energiei regene-

rabile, dar și prin implemen-

tarea măsurilor de eficiență 

energetică în cazul clădirilor, 

toate acestea fiind posibile, 

într-o primă etapă, prin pro-

gramele de conștientizare des-

fășurate în cadrul proiectului. 

În această perioadă, s-a des-

fășurat o primă întâlnire a 
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reprezentanților comunităților 

din cele patru țări partenere, 

care a reunit în mediul online 

peste 50 de participanți, mem-

bri ai celor 5 echipe de im-

plementare a proiectului NE-

SiCA din Ucraina, Slovacia, 

Ungaria și România, dar și 

reprezentanți ai celor 3 co-

munități locale din regiunile 

fiecărui partener. Scopul aces-

tei video-conferințe a fost 

acela de a prezenta cele mai 

bune soluții în ceea ce privește 

eficiența energetică, identi-

ficate pentru comunitățile lo-

cale ale fiecărui partener. 

Fiecare partener, prin expertul 

desemnat, a prezentat situația 

actuală și perspectivele pe 

termen lung în domeniul 

eficienței energetice dar și 

posibilitățile de exploatare, 

utilizare a energiei alternative. 

Workshop-ul a fost moderat 

de unul din partenerii 

proiectului NESiCA, Centrul 

de Inițiative Europene din 

Ucraina, reprezentat de Na-

taliya Nosa, care a expus 

obiectivele proiectului și unele 

aspecte legate de importanța și 

natura provocărilor în re-

giunile transfrontaliere care 

trebuie reflectate în conceptul 

de energie ce va fi dezvoltat în 

cadrul acestui proiect. Des-

chiderea oficială a fost făcută 

de coordonatorul proiectului, 

profesor Myroslava Lendel, 

prorector cu cercetarea știin-

țifică și politică academică din 

cadrul Universității Naționale 

de Stat din Uzhgorod, 

Ucraina. Necesitatea imple-

mentării unui asemenea pro-

iect a fost subliniată și de 

Seszták Oszkár, președintele 

regiunii Sabolcs-Satmar Be-

reg din Ungaria, precum și de 

prorectorul pentru politică 

administrativă Dmytro Soy-

ma, din cadrul Universității 

Naționale de Stat din Uzhgo-

rod. Au fost prezenți și Eduard 

Malyar, directorul Departa-

mentului Infrastructură, Dez-

voltare și Întreținere a Rețelei 

de Drumuri Publice din cadrul 

Administrației Regionale de 

Stat Transcarpatia, precum și 

reprezentanți ai Universității 

Tehnice din Kosice, Uni-

versității din Nyíregyháza și 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

colaborează în cadrul acestui 

proiect cu 3 unități admi-

nistrative teritoriale: comuna 

Vama, orașul Liteni și comuna 

Șcheia. Comuna Vama a fost 

reprezentată la această întâl-

nire de primarul Nicolae Bal-

tag, viceprimarul Constantin 

Lucuțar și inspectorul ener-

getic Raluca Uță, care au evi-

dențiat măsurile de eficiență 

energetică deja implementate 

în localitate sau sunt în curs de 

implementare în cadrul pro-

iectului NESiCA. Strategia de 

dezvoltare a orașului Liteni, 

precum și planurile de măsuri 

privind creșterea eficienței 

energetice, au fost prezentate 

de primarul în funcție Tomiță 

Onisii, responsabil urbanism 

Liviu Florescu și consilier 

Georgiana Strugaru. Comuna 

Șcheia a fost reprezentată de 

primarul Vasile Andriciuc, 

viceprimarul Cristinel Burac 

și consilierul Cristinel Pisi-

oschi. Au fost prezentate as-

pecte legate de dezvoltarea 

infrastructurii energetice a co-

munei Șcheia care presupune, 

printre altele, construirea, mo-

dernizarea şi extinderea sur-

selor de energie regenerabile, 

dar și implementarea de teh-

nologii nepoluante, conform 

standardelor europene, toate 

cele menționate fiind prevă-

zute în strategia de dezvoltare 

a comunității. Informații su-

plimentare privind derularea 

proiectului New Energy So-

lutions in Carpathian area – 

NESiCA pot fi obținute de la 

coordonatorul acestuia, șef de 

lucrări dr. ing. Constantin 

Ungureanu, e-mail: 

costel@usm.ro. 

 

Implementarea activităților 

proiectului „Centru pentru 

transferul de cunoștințe 

către întreprinderi din do-

meniul ICT” – CENTRIC 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava implemen-

tează proiectul „Centru pentru 

transferul de cunoștințe către 

întreprinderi din domeniul 

ICT” – CENTRIC, în cadrul 

Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, 

contract semnat cu Ministerul 

Educației și Cercetării, în 

calitate de Organism Inter-

mediar pentru Programul Ope-

rațional Competitivitate 2014-

2020. Proiectul se derulează 

pe o perioadă de 5 ani, între 

2018 și 2023, iar valoarea 

totală a contractului este de 

15.403.125,00 lei, din care 

13.498.125,00 lei reprezintă 

finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiec-

tului constă în realizarea unui 

centru de transfer de cunoș-

tințe între Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

calitate de beneficiar și orga-

nizație de cercetare, și com-

panii care își desfășoară acti-

vitatea în Regiunea de Nord - 

Est a României și care acti-

vează în domeniul tehnologi-

ilor informaționale și de co-

municații. Până în prezent, 
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implementarea acestui proiect 

a condus la următoarele re-

zultate: a fost formulată oferta 

de expertiză a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, ofertă adresată între-

prinderilor din Regiunea 

Nord-Est și care este actua-

lizată pe întreaga perioadă de 

derulare a proiectului; au fost 

realizate întâlniri individuale 

cu întreprinderi din Regiunea 

de Nord-Est pentru identi-

ficarea nevoilor acestora și 

adaptarea ofertei de expertiză 

a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava la nevoile 

identificate, dar care, în func-

ție de nevoile proiectului, pot 

continua și în perioada ur-

mătoare; în luna noiembrie au 

fost demarate activitățile de 

cercetare industrială în cadrul 

a șapte contracte subsidiare 

încheiate de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

cu șase firme care desfășoară 

activități specifice domeniului 

ICT în Regiunea de Nord-Est, 

respectiv în Suceava și Iași, 

astfel: Aplicații practice TIC 

în conceperea și validarea 

proiectelor din industria me-

dicală: dezvoltarea și proiec-

tarea unui modul inovativ de 

comandă și modul inovativ de 

comandă și monitorizare pen-

tru folosirea gheții carbonice 

la tratamente medicale prin 

crio-dermabraziune, partener 

IMM: S.C. Mechatronics 

Innovation Center SRL, va-

loarea totală a contractului: 

1.830.673 lei. Instrument soft-

ware inteligent pentru analiza 

răspunsurilor consumatorilor, 

partener IMM: SC Mics Soft-

ware SRL, valoarea totală a 

contractului: 999.238 lei. 

Platformă de modelare 

epidemiologică pentru limita-

rea impactului social și eco-

nomic, partener IMM: SC 

Greensoft srl, valoarea totală a 

contractului: 1.629.000 lei. 

Platformă inteligentă pentru 

gestionarea resurselor umane 

- HR ASSISTant, Partener 

IMM: SC ASSIST Software 

SRL, valoarea totală a con-

tractului: 1.386.000 lei. Smart 

Tracking Platform (STP), 

partener IMM: SC ASSIST 

Software SRL, valoarea totală 

a contractului: 1.215.125 lei. 

Proiectare platformă inteli-

gentă de economie partici-

pativă în construcții, partener 

IMM: SC Glocal Soft SRL, 

valoarea totală a contractului: 

843.148 lei. Dezvoltarea unei 

game de dispozitive inteli-

gente wireless pentru achiziția 

datelor de la contoarele de 

utilități, partener IMM: SC 

Fragar Trading SRL, valoarea 

totală a contractului: 

1.810.000 lei. Proiectul este 

cofinanțat din Fondul Euro-

pean de Dezvoltare Regională 

prin „Program Operațional 

Competitivitate 2014-2020” 

Persoana de contact: Prof. 

univ. dr. Gabriela Prelipcean - 

Director de proiect  

 

Lansare de proiect ,,Copii și 

tineri integrați pentru o 

lume mai bună (CTIL)” 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, în calitate de 

Promotor, anunță deschiderea 

oficială a proiectului ,,Copii și 

tineri integrați pentru o lume 

mai bună (CTIL)”, cod 

PN2019, în cadrul apelului 

„Educație incluzivă pentru 

copii și tineri în situații de 

risc”. Proiectul va fi imple-

mentat în parteneriat cu Cen-

trul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională din 

Suceava și Asociația pentru 

Sprijin în Dezvoltarea Eco-

nomiei Sociale – Incluziune, 

Responsabilitate Cooperatista, 

Antreprenoriat Social (IR-

CAS) din Tulcea, în perioada 

ianuarie 2021 – decembrie 

2023. Proiectul beneficiază de 

un grant în valoare de 

1,212,665 € oferit de Norvegia 

prin Granturile Norvegiene în 

cadrul Programului Dezvol-

tare locală. Obiectivul general 

al proiectului este abordarea 

integrată și inovativă a unui 

grup țintă format din: copii și 

tineri cu cerințe educaționale 

speciale; copii și tineri cu risc 

de părăsire timpurie a școlii; 

cadre didactice și părinți/tutori 

ai copiilor aflați în situație de 

risc; profesioniști/ voluntari 

din sfera serviciilor sociale; 

copii/tineri și părinții/tutorii 

lor care interacționează cu 

copiii și tinerii din grupul țintă 

principal, în vederea creșterii 

gradului de incluziune socială 

a copiilor din trei regiuni de 

dezvoltare din România. Din-

tre obiectivele specifice, 

26 martie 2021 
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amintim: promovarea partici-

pării active la procesul de 

învățământ a 80 de copii cu 

cerințe educaționale speciale, 

respectiv a 750 de copii cu risc 

de abandon școlar, pentru 

consolidarea unui sistem de 

educație incluzivă și dezvol-

tarea resurselor umane din 

cadrul comunităților din me-

diul rural, a celor margi-

nalizate sau izolate, pe întreg 

parcursul proiectului (36 luni); 

promovarea educației echita-

bile și incluzive în rândul a 

150 de copii și tineri, respectiv 

50 de părinți/ tutori ai aces-

tora, care interacționează cu 

copiii și tinerii din grupul țintă 

principal, în vederea punerii la 

lucru a principiului dese-

gregării, pe întreaga durată a 

proiectului (36 de luni); 

dezvoltarea competențelor 

necesare a 211 de membri ai 

personalului din educație, a 

268 părinți/ tutori și membri ai 

familiilor copiilor din 

grupurile țintă principale și a 

10 profesioniști/ voluntari din 

sfera serviciilor sociale, în 

vederea facilitării accesului 

copiilor în situații de risc la o 

educație de calitate, echitabilă 

și incluzivă, în raport cu 

nevoile fiecăruia, pe parcursul 

a 36 de luni. Activitățile ce vor 

fi desfășurate în cadrul 

proiectului includ: identifi-

carea, selectarea și monito-

rizarea unui grup-țintă format 

din 830 de copii, potrivit unor 

metodologii specifice; furni-

zarea de servicii de sprijin 

educațional de tip “școală du-

pă școală” oferite grupului-

țintă pentru stimularea parti-

cipării și prevenirea abando-

nului în învățământul primar 

și gimnazial; dezvoltarea și 

furnizarea unor activități ino-

vative de educație non-

formală pentru copii cu risc de 

abandon școlar și/sau cu 

posibile dificultăți de învățare 

și psihocomportamentale; fur-

nizarea de îngrijire, asistență 

și abilitare/reabilitare, inclusiv 

consiliere pentru părinți (recu-

perare medicală, kinetotera-

pie, logopedie, consiliere/ 

terapie psihologică și terapii 

alternative pentru copii cu 

CES și/sau dizabilități și 

părinții acestora); creșterea 

nivelului de cunoștințe, abi-

lități și competențe ale re-

surselor umane implicate. 

Proiectul are în vedere 

implicarea unor unități școlare 

din județele Suceava, 

Harghita, Botoșani și Tulcea. 

Grupurile țintă vizate de 

proiect vor fi selectate din 

următoarele instituții de 

învățământ preuniversitar: 

Școala Gimnazială Panaci, 

Școala Generală „O.C. Tăs-

lăuanu” Bilbor, Școala Gim-

nazială Șerbăuți, Școala Gim-

nazială Siminicea, Școala 

Gimnazială Măriței, Școala 

Gimnazială Drăgoiești, Școala 

Generală Manoleasa, Școala 

Gimnazială Valea Nucarilor, 

Școala Gimnazială „Nichifor 

Ludovig” Niculițel, Școala 

Gimnazială Beștepe, Școala 

Gimnazială „Vasile Alec-

sandri” Nufărul. Școlile men-

ționate au fost alese în urma 

unei analize a situației actuale, 

astfel încât acțiunile propuse 

prin implementarea proiec-

tului să răspundă în modul cel 

mai coerent indicatorilor și 

obiectivelor propuse de apel și 

de ghidul aplicantului, precum 

și nevoilor reale identificate în 

unitățile de învățământ. Mai 

multe detalii pot fi obținute pe 

website-urile finanțatorului – 

www.eeagrants.ro, Operatoru-

lui de Program – www.frds.ro 

și website-ul dedicat proiec-

tului – https://ctil.usv.ro/ .  

Persoana de contact:  Manager 

de proiect -  Ioana Andreea 

Cozianu Email: 

ioana.cozianu@yahoo.com  

  

 

Legislație 

 

 

Ordinul nr. 3322/2021 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor 

speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de 

stat, pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 02 martie 2021. 

 

Ordinul nr. 3459/280/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și 

al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

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

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 228 

din 06 martie 2021, 

 

http://www.eeagrants.ro/
http://www.frds.ro/
https://ctil.usv.ro/
mailto:ioana.cozianu@yahoo.com
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Ordinul nr. 3321/2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru 

finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din 

România, pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 08 martie 2021. 

 

Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 238 din 09 martie 2021. 

 

Ordinul nr. 3320/2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru 

dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 10 martie 2021, 

 

Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de 

învățământ superior de stat, pentru anul 2021,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 

din 10 martie 2021, 

 

Hotărârea nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 martie 2021, precum si stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 245 din 11 martie 2021. 

 

 

Ordinul nr. 3515/393/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și 

al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității in 

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

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 

din 23 martie 2021. 

 

Hotărârea nr. 341/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 25 

martie 2021. 

 

Hotărârea nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 

nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 

martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 

din 26 martie 2021. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 24/18 martie 2021 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor studenților 

reprezentanți în structurile de conducere ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru 

mandatul martie 2021 - martie 2022. 

 

Hotărârea nr. 25/23 martie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului privind 

ocuparea posturilor didactice vacante (R14). 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 27/2 martie 2021 cu privire la aprobarea PO-SG-20_1 – Procedura operațională 

privind recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de 
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învățământ universitar acreditate din străinătate, a PO-SG-20_2 Procedura operaţională privind 

recunoaşterea funcţiilor didactice obţinute în străinătate și a PO-SG-20_3 Procedura operațională 

privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținut în străinătate. 

 

Hotărârea nr. 28/2 martie 2021 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat în cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și a unui loc în cadrul Facultății de Educație Fizică 

și Sport. 

 

Hotărârea nr. 29/2 martie 2021 Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

 

Hotărârea nr. 30/2 martie 2021 cu privire la aprobarea repartiției pe facultăți a numărului de 

mobilități și a calendarului de selecție a studenților ce vor efectua mobilități în cadrul programului 

Erasmus+. 

 

Hotărârea nr. 31/9 martie 2021 cu privire la aprobarea depunerii unui proiect pentru a fi finanțat 

în baza art. 2, alin (3), lit. g) din Ordinul Ministrului Educației nr. 3322/24.02.2021. 

 

Hotărârea nr.32/9 martie 2021 cu privire la aprobarea depunerii unui proiect pentru a fi finanțat 

în baza art. 2, alin (3), lit. g) din Ordinul Ministrului Educației nr. 3322/24.02.2021. 

 

Hotărârea nr.  33/9 martie 2021 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 84/2020. 

 

Hotărârea nr. 34/9 martie 2021 cu privire la încadrarea în cazuri de forță majoră a mobilității 

Erasmus+ a studentei Costeniuc Maria Ecaterina și transformarea acestei mobilități din mobilitate 

mixtă în mobilitate format virtual. 

 

Hotărârea nr. 35/17 martie 2021 cu privire la desemnarea directorilor de proiecte în cadrul 

Competiției FDI 2021. 

 

Hotărârea nr.36/ 19 martie 2021 cu privire la aprobarea declanșării procedurilor de evaluare 

externă periodică a studiilor doctorale pentru școlile doctorale și pentru domeniile de studii 

universitare de doctorat din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.37/ 23 martie 2021 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr.38/ 23 martie 2021 cu privire la la aprobarea modificării listei cadrelor didactice 

selectate pentru a participa la mobilități în cadrul programului Erasmus+ cu țări partenere, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava Nr. 13 din data de 26 ianuarie 2021. 

 

Hotărârea nr.39/ 23 martie 2021 cu privire la la aprobarea listelor cu personalul didactic și 

nedidactic selectat în runda a doua pentru efectuarea mobilităților Erasmus+ în țări participante 

la program și țări partenere, în anul universitar 2020 – 2021. 

 

Hotărârea nr.40/ 23 martie 2021 cu privire la aprobarea componenței comisiilor de selecție a 

studenților care vor efectua mobilități de studiu (SMS) și plasament (SMP) în instituții din țările 

membre UE, în cadrul programului Erasmus+, în anul universitar 2020-2021. 

 

Hotărârea nr.41/ 23 martie 2021 cu privire la modificarea unor posturi din structura organigramei 

sistemului academic pentru facultatea de Inginerie Mecanică, mecatronică și management. 
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Hotărârea nr.42/ 30 martie 2021cu privire la cazarea în semestrul al II-lea al anului universitar 

2020-2021. 

  

Hotărârea nr. 43/ 30 martie 2021 cu privire la aprobarea valorilor burselor la nivelul facultăților 

pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021. 
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