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Biotechnologies – present 

and perspectives 

 

Cea de-a VIII-a ediție a 

Conferinței internaționale s-a 

desfășurat în format online, cu 

participarea unor cadre didac-

tice universitare, cercetători și 

doctoranzi din peste zece țări, 

printre care: Ucraina, Ungaria, 

Polonia, Italia, Spania, Fin-

landa, Republica Cehă, Ma-

roc, Republica Moldova, Ca-

nada și România. Lucrările 

conferinței au cuprins mai 

multe secțiuni, după cum ur-

mează: 1. Biotehnologii în 

Industria alimentară, 2. Științe 

inginerești aplicate, 3. Calita-

tea și siguranța produselor ali-

mentare, 4. Echipamente pen-

tru industria alimentară, 5. 

Ecologie și Protecția Mediului 

și 6. Științe interdisciplinare. 

În cadrul acestor secțiuni au 

fost prezenți 150 de partici-

panți, care au susținut public 

75 de lucrări științifice, pe te-

me legate de siguranța ali-

mentară, dezvoltarea de pro-

duse alimentare inovative și 

funcționale, impactul indus-

triei alimentare asupra mediu-

lui, dezvoltarea și implemen-

tarea de noi metode privind 

depistarea falsificării produ-

selor alimentare și valorifica-

rea subproduselor din indus-

tria alimentară ca parte a eco-

nomiei circulare. Menționăm 

faptul că unul dintre sponsorii 

științifici ai conferinței este 

revista Applied Sciences, co-

tată în baza de date 

internaționale ISI Web of 

Science/ Clarivate Analystics 

în primele 50% reviste din 

domeniul Inginerie multidis-

ciplinară. Lucrările selectate 

din cadrul conferinței vor fi 

publicate în cadrul unui număr 

special al revistei Applied 

Science. Printre invitații spe-

ciali ai ediției din acest an s-a 

numărat și domnul prof. univ. 

dr. Vania Atudorei, microbio-

log în Canada, care a susținut 

o prelegere privind importanța 

microorganismelor în bioteh-

nologiile alimentare și medi-

cale. Domnul profesor a afir-

mat faptul că studiile în do-

meniul alimentar prezintă o 

importanță strategică deoarece 

alimentele au o importanță 

strategică la nivel global. 

FLSC, noi premii la con-

cursuri de traducere literară 

 

Noul an universitar a debutat 

cum nu se putea mai bine 

pentru studenții și profesorii 

care au participat la două 

importante concursuri de tra-

ducere literară, desfășurate 

atât în țară, cât și în străinătate. 

O nouă ediție a unui prestigios 

concurs de traducere de poezie 

hispano-americană în limba 

română, organizat sub patro-

najul Universității de Vest din 

Timișoara și al consulatelor 

onorifice ale Spaniei, Mexi-

cului și Republicii Peru în Ti-

mișoara, și-a desemnat câști-

gătorii. În cadrul acestui con-

curs s-a remarcat și Mădălina 

Opinca, studentă în anul al II-

lea la masteratul de Teoria și 

Practica Traducerii din cadrul 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava. Aceasta a reușit să obți-

nă Locul II, cu traducerea din 

limba spaniolă în limba 

română a patru poeme scrise 

de poeți din Spania, Mexic, 

Peru și Columbia, primele trei 

fiind poeme propuse de orga-

nizatori (Iluminacón / ro. 

Iluminare - de José Ángel Va-

lente, Spania; El pan / ro. 

Pâinea - de José Watanabe, 

Peru; Poesía / ro. Poezie - de 

Javier Villarrutia, Mexic), cel 

de-al patrulea poem fiind liber 

ales (Tiempo / ro. Timp - de 

Marisol Bohórquez Godoy, 

Columbia). Acest concurs, 

ajuns la a patra ediție, a fost 

inițiat de Asociația Culturală 

Via Rumania Cultura care, 

între anii 2011 şi 2014, a lan-

sat iubitorilor de limbă spa-

niolă provocarea de a traduce 

poeme din spaniolă în română. 

Pentru 2021, această idee a 

prins din nou contur, înscri-

indu-se în cadrul manifestă-

rilor prilejuite de aniversarea a 

140 de ani de relații diplo-

matice dintre România și Spa-

nia. Studenta câștigătoare a 

acestui concurs a fost coor-

donată de lector univ. dr. 

Alina-Viorela Prelipcean. Ca 

o confirmare suplimentară a 

tuturor rezultatelor înregistra-

te în ultimii ani alături de 

studenții coordonați la diver-

sele concursuri de traducere, 

vine și obținerea Premiului I 

câștigat de lector univ. dr. Ali-

na-Viorela Prelipcean la un 

concurs de traduceri din Re-

publica Moldova, „Eugeniu 

Coșeriu în galaxia limbilor 

europene”, ediția a II-a, orga-

nizat de Cenaclul „Magia Cu-

vântului”, în parteneriat cu 

Biblioteca Municipală „B.P. 

Evenimente  
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Hașdeu” și Facultatea de Li-

tere (Universitatea de Stat din 

Moldova). Textul „Sângele 

nostru”, tradus în limba spa-

niolă de Alina Prelipcean, îi 

aparține marelui lingvist ro-

mân, Eugeniu Coșeriu, alege-

rea poeziei de către 

organizatori fiind determinată 

de faptul că se împlinesc 100 

de ani de la nașterea acestuia.  

La ediția de anul acesta s-au 

înregistrat peste 60 de parti-

cipanți din Republica Mol-

dova, România, Spania, Elve-

ția, Germania, Franța, Serbia. 

Traducerile câștigătoare vor 

apărea într-un volum ce își 

propune să valorifice impor-

tanța traducerii și să promo-

veze cunoașterea limbilor eu-

ropene. 

USV a obținut primul loc în 

cadrul Competiției naționale 

de „Proiecte de finanțare a 

excelenței în cercetare, 

dezvoltare şi inovare” – do-

meniul Bioeconomie 

 

Ministerul Cercetării, Inovării 

și Digitalizării a anunțat rezul-

tatele preliminare ale compe-

tiției naționale de „Proiecte de 

dezvoltare instituțională – 

Proiecte de finanțare a 

excelenței în cercetare, dez-

voltare şi inovare (CDI)” de-

dicată universităţilor şi ins-

titutelor naţionale de cercetare 

şi dezvoltare. Proiectul de 

dezvoltare instituțională a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, pentru 

creșterea performanțelor și a 

capacității de cercetare, dez-

voltare și inovare interdisci-

plinară  în domeniul Bioeco-

nomie s-a clasat pe locul întâi 

în domeniul Bioeconomie, 

obținând scorul de 92,84 de 

puncte, ce asigură o finanțare 

în valoare de 6,4 milioane de 

lei pentru următorii 3 ani. 

Obiectivele specifice propuse 

sunt:  

1. Dezvoltarea bazei materiale 

din cadrul USV pentru 

cercetare în domeniul 

bioeconomiei, fiind alocate 

2,5 milioane lei pentru 

achiziţia de echipamente de 

cercetare şi consumabile; 2. 

Dezvoltarea resursei umane 

CDI din regiune în domeniul 

bioeconomiei, prin formarea 

şi susţinerea financiară a 12 

tineri doctoranzi şi post-doc-

toranzi, cu o valoare totală de 

1 milion de lei; 3. Inițierea și 

dezvoltarea colaborărilor cu 

parteneri publici și privați 

având activități în domeniul 

bioeconomiei și creșterea gra-

dului de mobilitate a cercetă-

torilor USV în entități parte-

nere, prin susţinerea stagiilor 

practice şi de cercetare, a ateli-

erelor de lucru şi mani-

festărilor ştiinţifice; 4. Creș-

terea vizibilității și impactului 

rezultatelor cercetării din ca-

drul USV prin susţinerea pu-

blicării de articole științifice 

ale USV în reviste ierarhizate 

în prima jumătate a clasa-

mentelor internaţionale ISI, în 

regim open-acces; 5. Conso-

lidarea activității de inventică 

din cadrul USV în domeniul 

bioeconomiei şi domenii co-

nexe, prin susţinerea breve-

tării la nivel naţional şi 

european a invenţiilor USV; 6. 

Creșterea gradului de valorifi-

care a rezultatelor cercetării 

USV din domeniul bioecono-

mie, prin susţinerea proceselor 

de transfer de cunoştinţe şi 

tehnologice, realizarea unei 

platforme digitale de prezen-

tare a rezultatelor, serviciilor 

şi ofertelor tehnologice ale 

USV, precum şi prin realiza-

rea documentaţiei tehnice 

pentru dezvoltarea nou Centru 

dedicat cercetării microbio-

mului cu  aplicaţii în sănătate, 

alimentație și mediu. Proiectul 

este coordonat de prof.univ.dr. 

Mihai Dimian, Prorector cu 

activitatea ştiinţifică, cu spri-

jinul prof.univ.dr. Mihai 

Covaşă, Decan interimar al 

Facultăţii de Medicină şi Şti-

inţe Biologice, responsabil 

pentru coordonarea activită-

ţilor suport de cercetare şi 

diseminare, prof. univ. dr. 

Laura Bouriaud, Director al 

Consiliului Studiilor Univer-

sitare de Doctorat, respon-

sabilă cu atragerea şi dezvol-

tarea resursei umane tinere 

pentru cercetare, prof.univ.dr. 

Mircea Oroian, Decan al 

Facultăţii de Inginerie Ali-

mentară, responsabil cu dez-

voltarea bazei materiale, prof. 

univ. dr. Ghaorghe Gutt, 

Director al Parcului Industrial 

Bucovina, responsabil de co-

ordonarea activităţilor suport 

de brevetare şi de inventică şi 

inovare şi prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rector al Uni-

versităţii, responsabil cu dez-

voltarea parteneriatelor şi co-

ordonarea programului de mo-

bilităţi. Pentru realizarea 

obiectivelor prezentate sunt 

implicate 50 de cadre didac-

tice și cercetători științifici 

selectați din cadrul a 4 fa-

cultăți, care vor activa în 5 

echipe de cercetare: (1) echipa 

de analiză a microbiomului şi 

aplicaţii în sănătate şi ali-

mentaţie, coordonată de Prof. 

Covaşă, (2) echipa CDI pentru 

biosiguranţă şi inovare în in-

dustria alimentară, coordonată 

de Prof. Oroian, (3) echipa de 

dezvoltare şi inovare a 
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politicilor de mediu şi ma-

nagementul forestier coordo-

nată de Prof. Bouriaud, (4) 

echipa ce asigură suport 

pentru brevetare, transfer de 

cunoştinţe şi tehnologii, coor-

donată de Prof. Gutt şi (5) 

echipa de suport şi aplicaţii ale 

tehnologiei informaţionale şi 

de comunicaţii în bioecono-

mie, coordonată de Prof. 

Dimian

Delegație USV, în vizită la 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

O delegație a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), din care au făcut parte 

Rectorul USV, Valentin Popa, 

și Prorectorul cu imaginea 

universității, relații internațio-

nale și dezvoltare europeană, 

Ștefan Purici, a efectuat o 

vizită de lucru la Universitatea 

de Stat din Moldova (USM), 

axată pe consolidarea colabo-

rării academice dintre cele 

două instituții de învățământ 

superior. Din partea universi-

tății gazdă, la discuții au par-

ticipat: Rectorul USM, Igor 

Șarov, Prim-prorectorul pen-

tru activitate didactică și stu-

dențească, Otilia Dandara, 

Prorectorul pentru manage-

ment instituțional, Violeta Co-

jocaru, Prorectorul pentru 

activitate științifică și relații 

internaționale, Aurelia Hanga-

nu, și Prorectorul pentru digi-

talizare, Sergiu Corlat. În in-

tervenția sa, Rectorul USM a 

mulțumit Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava pentru 

efortul depus la realizarea cu 

succes a proiectelor aflate în 

derulare între cele două insti-

tuții de învățământ superior. 

„Numărul mare și interesul 

manifestat de studenții noștri 

pentru programele de master 

cu dublă diplomă ne bucură”. 

Domnia sa a precizat că, în 

prezent, USV și USM deru-

lează două programe de mas-

terat cu diplomă dublă, „Teo-

ria și practica traducerii” (Fa-

cultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, inițiat în anul 

2015) și „Audit și guvernanță 

corporativă” (Facultatea de 

Economie, Administrație și 

Afaceri, inițiat în anul 2017), 

și programul de licență „Fi-

nanțe și bănci”, (Facultatea de 

Economie, Administrație și 

Afaceri, inițiat în anul 2020). 

La rândul său, Rectorul USV, 

Valentin POPA, a reamintit 

faptul că Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a fost 

prima universitate din Româ-

nia care a identificat mijloace 

financiare pentru achitarea tu-

turor cheltuielilor legate de 

deplasarea cadrelor didactice 

pentru activitățile prevăzute în 

cadrul programelor de studiu 

cu dublă diplomă. Totodată, 

domnia sa a adus în discuție 

posibilitatea creșterii număru-

lui programelor cu dublă di-

plomă organizate de cele două 

universități. De asemenea, în 

cadrul întâlnirii de ieri au fost 

analizate o serie de subiecte 

conexe, precum compatibili-

zarea programelor de studii, 

realizarea stagiilor de practică 

și documentare pentru elabo-

rarea tezelor de licență și mas-

terat, participarea reciprocă la 

conferințele științifice și pu-

blicarea articolelor. Mențio-

năm că, în prezent, cele două 

universități organizează anual 

misiuni de predare, stagii de 

documentare/cercetare pentru 

studenți, mobilități academice 

etc. 
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O echipă USV a câștigat, în 

premieră, Concursul stu-

dențesc CTF 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

organizat, împreună cu parte-

nerii săi, cea de a VI-a ediție a 

Concursului studențesc în 

domeniul securității informa-

tice CTF-USV 2021 (Capture 

The Flag), https://ctf.usv.ro.În 

contextul restricțiilor impuse 

de pandemia Covid-19, con-

cursul, devenit o tradiție la 

USV, s-a desfășurat online. 

Echipa de organizatori a fost 

coordonată, și în acest an, de 

prof. dr. ing. Alin Potorac 

(USV). Alături de universita-

te, în organizare au fost im-

plicați parteneri din mediul 

economic - Safetech Innova-

tions București și Assist Soft-

ware Suceava. Aceștia au ofe-

rit un important sprijin logistic 

si tehnic, asigurând totodată și 

fondurile necesare pentru pre-

mierea câștigătorilor. La con-

curs au participat 16 echipe 

din Suceava, București, Iași, 

Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, 

Cernăuți, Chișinău. Competi-

ția a constat în rezolvarea unui 

număr de probleme de securi-

tate informațională, cu dificul-

tate progresivă, constând în 

găsirea unor coduri (flags) 

prin penetrarea unor aplicații 

web sau sisteme cu vulnerabi-

lități induse. Platforma de con-

curs a fost disponibilă pentru 

concurenți continuu, timp de 

24 de ore. Concurenții au uti-

lizat soluții de investigare di-

verse, într-un mediu virtual 

găzduit pe o platformă infor-

matică dedicată. Din cauza ni-

velului ridicat de dificultate al 

ediției din acest an, nicio echi-

pă nu a reușit să rezolve toate 

problemele propuse. Potrivit 

regulilor concursului, fiecare 

problemă rezolvată aduce un 

punctaj care ține seama și de 

ordinea identificării flag-uri-

lor respective, astfel încât, du-

pă finalizarea probelor, este 

generat automat un clasament. 

Punctajul final este validat du-

pă analiza rapoartelor elabo-

rate de echipe. Pregătirea 

problemelor de concurs și eva-

luarea rezultatelor obținute es-

te asigurată imparțial de parte-

nerii din mediul economic, cu 

experiență în domeniul securi-

tății informaționale, co-orga-

nizatori ai manifestării. Vi-

neri, 19.11.2021, la ora 13:00, 

a avut loc, online, festivitatea 

de premiere a ediției din acest 

an. O echipă USV, formată din 

studenții Răzvan Axinia, Va-

lentin Boghean, Ștefan Șovea 

și Andrei Robert Cuzenco, a 

ocupat, în premieră, locul I.

10 ani de teatru studenţesc la 

Suceava 

 

Evenimentul a fost marcat la 

Sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” cu o nouă 

reprezentaţie a celei mai 

recente producţii a trupei de 

teatru universitar: spectacolul 

„Autoportret”, inspirat de 

Rose Ausländer, regia Cosmin 

Panaite. Montarea este parte 

din proiectul internațional 

„Selbstportrait – Versuche der 

Verortung”, finanțat de Gu-

vernul federal german, Biroul 

pentru cultură și mass-media 

(BKM), și Guvernul regional 
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Bezirk Schwaben, Biroul 

pentru parteneriatele euro-

pene, sprijinit de Consiliul 

Județean Suceava și Consiliul 

Regional Cernăuți. O scurtă 

istorie a Teatrului Studenţesc 

Fabulinus a fost făcută de 

prorectorul USV, prof. univ. 

dr. Mihai Dimian: „Teatrul 

Studenţesc Fabulinus s-a înfi-

inţat în noiembrie 2011, la 

iniţiativa rectorului Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava din perioada res-

pectivă, prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur, şi a unui grup 

de studenţi suceveni, cea mai 

implicată dintre ei fiind Oxana 

Greadcenco. Într-un oraş care 

nu avea la acea dată un teatru 

propriu, această iniţiativă a 

răspuns atât nevoii de teatru a 

studenţilor suceveni, cât şi a 

publicului larg, oferind, toto-

dată, studenţilor şi elevilor su-

ceveni sanşa de a se dezvolta 

armonios, de a-şi stimula ima-

ginaţia, memoria şi chiar de a 

se descoperi pe sine. Prin atra-

gerea cunoscutului actor şi 

regizor Ioan Sapdaru, de la 

Teatrul Naţional „Vasile Alec-

sandri” din Iaşi, stagiunea tea-

trală studenţească s-a deschis 

în martie 2012, pe scena Audi-

torium-ului „Joseph Schmidt”, 

cu piesa „Visul unei nopţi de 

vară”, de William Shakes-

peare. Fabulinus a continuat 

sub îndrumarea maestrului Ion 

Sapdaru până în toamna anu-

lui 2014, când ştafeta a fost 

predată unui tânăr discipol, 

actorul Ioan Creţescu, de la 

Teatrul „Mihai Eminescu” din 

Botoşani, care a coordonat noi 

generaţii de studenţi. Odată cu 

înfiinţarea Teatrul Municipal 

„Matei Vişniec” din Suceava, 

s-a dezvoltat şi o strânsă cola-

borare cu noua instituţie, co-

ordonarea Fabulinus fiind pr-

eluată de actorul teatrului su-

cevean Cosmin Panaite, în 

toamna anului 2017. Noua for-

mulă a Teatrului studenţesc 

Fabulinus a debutat în ianuarie 

2018, cu spectacolul „Pisica 

Verde”de Elise Wilk şi a pus 

în scenă alte 4 noi spectacole 

pe parcursul ultimilor 3 ani. 

Micul Fabulinus împlineşte 10 

ani de activitate, cu repetiţii şi 

spectacole, cu emoţii şi între-

bări, cu râsete şi lacrimi pe fe-

ţele zecilor de mii de spec-

tatori din USV, dar şi din ca-

drul turneelor efectuate în Ro-

mânia, Republica Moldova şi 

Ucraina. Aniversare fericită, 

studenţi talentaţi, şi clipe de 

neuitat pentru spectatori!

Faza locală a Competiției de 

planuri de afaceri din cadrul 

Olimpiadei Naționale a 

Economiștilor în Formare 

(ONEF) 

 

Facultatea de Economie, Ad-

ministrație și Afaceri din ca-

drul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, sub egida 

Facultăților de Economie din 

România, a organizat faza lo-

cală a Competiției de planuri 

de afaceri din cadrul Olim-

piadei Naționale a Economiș-

tilor în Formare (ONEF), eve-

niment derulat în parteneriat 

cu Societatea Antreprenorială 

pentru Studenți (StudSA 

USV) și Laboratorul de Incu-

bare a Afacerilor (INCUBAF) 

din cadrul USV, prin proiectul 

FDI-SAS – „Dezvoltarea abi-

lităților pentru secolul XXI: 

antreprenoriat inovator prin 

învățare digitală”. Prezentările 

au fost susținute în mediul 

online, iar în competiție s-au 

înscris peste 30 de studenți, 

dintre care 14 au prezentat pla-

nurile de afaceri. Juriul a ur-

mărit coerența, pertinența și 

relevanța ideii de afacere, do-

meniul de activitate, viziunea 

și strategia, detalierea produ-

selor/ serviciilor comercia-

lizate, valoarea oferită clienți-

lor, descrierea pieței şi a struc-

turii de management, indica-

rea avantajelor competitive, 

realismul previziunilor finan-

ciare. A fost evaluată siguran-

ța și persuasiunea expunerii, 

claritatea şi siguranța răspun-

surilor la întrebări, precum și 

participarea studenților îns-

criși în competiție la dezbateri 

pe baza planurilor prezentate 

de ceilalți competitori. Câș-

tigătorii competiției au fost: 

Premiul I - Chiriac Iulian 

Vlad, specializarea Afaceri in-

ternaționale, anul II, și Opri-

șanu Alexandru, Informatică 

economica, anul III, pentru 

proiectul „CIVGood – Curajul 

de a începe o viață bună”; 

Premiul II - Gîrleanu Valeria, 

specializarea Afaceri interna-

ționale, anul II, și Sireteanu 

Cătălina, Administrarea aface-

rilor, anul II, cu proiectul 

„Sweet 4 you – Eat sweet, stay 

fit!”  Premiul III - Huianu Ai-

rinei Valentin, Administrarea 

afacerilor, anul II, „Atelierul 

de fluturi”. Mențiuni – Lu-

pașcu Nicoleta, specializarea 

Afaceri internaționale, anul II, 

pentru proiectul „VR Royal 

Game - servicii creative prin 

intermediul realității virtuale”, 
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și Vrânău Ioana Cerasela, 

specializarea Economia Co-

merțului Turismului și Servi-

ciilor, anul II, pentru 

„CampyTour - camping”. 

Câștigătorii premiilor I, II și 

III vor reprezenta facultatea la 

etapa națională, care va avea 

loc între 9 și 12 decembrie 

a.c., la Academia de Studii 

Economice din București.

 

Conferință Studențească de 

Cercetare Aplicată 

 

Prin fonduri alocate de Mi-

nisterul Educației pentru ma-

nifestări științifice studențești, 

Facultatea de Știinte ale Edu-

cației (FSE) din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a organizat Con-

ferința Studențească de Cer-

cetare Aplicată în Științele 

Educației și Psihologie, ediția 

a III-a. Au participat peste 150 

de studenți (licență, masterat 

și doctorat), alături de  profe-

sori și cercetători din dome-

niile Științe ale Educației și 

Psihologie de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea Bucu-

rești, Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca,  

Universitatea „Al. I. Cuza” 

din Iași și Universitatea „Yurii 

Fedkovich” din Cernăuţi. Pe 

parcursul conferinței, au fost 

susținute prezentări în plen de 

către profesori și cercetători 

de la universități din țară și 

străinătate. Studiile prezentate 

au abordat teme de actualitate 

în cercetare: Factori protectivi 

pentru sănătatea mintală a ro-

mânilor în timpul pandemiei 

de Covid-19 (conf. univ. dr. 

Petruța Rusu, lect. univ. dr. 

Diana Duca, Cornelia Filip, 

Facultatea de Științe ale 

Educației, USV), Matema-

trolii – un program software 

de intervenție asistată de the-

nologie în reducerea anxie-

tății față de matematică (Drd. 

Simina Cacuci, Conf. univ. dr. 

Laura Visu-Petra, Facultatea 

de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca), Investigarea pro-

ceselor neurocognitive în 

depresia la adolescenți cu 

scopul eficientizării răspun-

sului terapeutic – Proiect 

Neuron (Conf. univ. dr. Florin 

Țibu, Departamentul de 

Științe Biomedicale, Labor-

atorul de cercetare ADORe, 

USV), GroWCity: un joc 

multiplayer pilot cu aplicații 

în optimizarea abilităților 

socio-cognitive (Drd. Andreea 

Iuliana Luca, Școala Doc-

torală Interdisciplinară, 

Universitatea din București, 

Coord. conf. univ. dr. Ioana 

Podina), PROMIT: Aplicație 

mobilă pentru dezvoltarea au-

to compasiunii (Drd. Ștefania 

Ștefanache, Școala Doctorală 

Interdisciplinară, Universita-

tea din București, Coord. conf. 

univ. dr. Ioana Podina), Ana-

liza de rețea a fricii de recu-

rență a cancerului la supra-

viețuitori (Drd. Diana Todea, 

Școala Doctorală Interdis-

ciplinară, Universitatea din 

București, Coord. conf. univ. 

dr. Ioana Podina), Rolul em-

patiei în îmbunătățirea abili-

tăților sociale si emoționale 

ale profesorilor și elevilor în 

perioada Covid-19 (lect. dr. 

Angela Andrei, Facultatea de 

Științe ale Educației, USV), 

Predictori ai stresului adulți-

lor tineri pe parcursul pande-

miei de COVID-19 (asist. 

univ. dr. Andreea Ursu, FSE 

Educației, USV), Dislexia, ca 

urmare a migrației economice 

- fenomenul Italia (drd. Ka-

talin Tiron, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași - Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației, coord. 

Prof. univ. dr. Alois Gherguț), 

Prevention of writing disor-

ders of children of senior pre-

school age with general 

speech underdevelopment 

(Maryna Vasylenko, Universi-

tatea „Yurii Fedkovich” din 

Cernăuţi), Bullying in pre-

school educational institu-

tions (Julia Shchegolevata, 

Universitatea „Yurii Fedko-

vich” din Cernăuţi), Organi-

zation of interaction between 

speech therapist, educator 

and parents in overcoming 

dyslalia in older preschool 

children (Svetlana Hulia, 

Universitatea „Yurii Fedko-

vich” din Cernăuţi), Methods 

of developing coherent speech 

of children of senior preschool 

age (Svitlana Dunets, Univer-

sitatea „Yurii Fedkovich” din 

Cernăuţi). Participanții la con-

ferință au aflat detalii despre 

proiectul european PRO-

MEHS – Promoting mental 

health at school, proiect Eras-

mus+, coordonat în România 

de conf. univ. dr. Aurora-

Adina Colomeischi, decan 

FSE, și au avut posibilitatea de 

a cunoaște materialele elabo-

rate în cadrul proiectului pen-

tru elevi, părinți și profesori. 

Conferința a prezentat și o se-

rie de proiecte în cadrul cărora 

studenții beneficiază de burse 

și mobilități: Proiectul Neuro-

Arts – Proiecte de cooperare 

în domeniul universitar, EEA 

Norway Grants (Conf. univ. 

dr. Oana Geman, Facultatea 

de Inginerie Electrică şi Şti-

inţa Calculatoarelor, Labora-

torul de Neuroestetică, USV, 

Mirela Erdic, studentă PIPP 
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anul III, David Cristian 

Grigore, student Psihologie a-

nul II), Programul de burse 

ERASMUS de practică peda-

gogică de la Franconian 

International School, Erlan-

gen Germania (Naomi Ciobo-

tar, studentă, anul 3, PIPP, 

USV). Conferința a inclus și o 

dezbatere între studenți și ab-

solvenți, axată pe realizarea 

cercetărilor din cadrul lucrări-

lor de licență și disertație. Eve-

nimentul a oferit studenților, 

cercetătorilor și profesorilor 

participanți prilejul de a îm-

părtăși informații cu privire la 

variabile, ipoteze, rezultate ale 

cercetărilor științifice din psi-

hologie și educație și impli-

cații practice ale cercetărilor. 

Conferința a fost organizată de 

conf. univ. dr. Petruța Rusu, 

prodecan, conf. univ. dr. Adi-

na Colomeischi, decan, și 

lector univ. dr. Diana Duca, 

FSE, USV. 

 

Studenți suceveni de la 

Facultatea de Litere și Ști-

ințe ale Comunicării, pre-

miați la un colocviu stu-

dențesc de prestigiu 

 

La Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi s-a des-

fășurat, în cadrul Facultății de 

Litere, ediția a XLVII-a a 

prestigiosului Colocviu Națio-

nal Studențesc „Mihai Emi-

nescu”. Coordonați de prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu, 

lector univ. dr. Alina Prelip-

cean și asist. univ. dr. Ioan 

Fărmuș, studenții suceveni au 

participat la secțiunile Exegeză 

și Traducere și au obținut 

următoarele premii: la sec-

țiunea Exegeză, Raluca-Maria 

Hacman (Filip), anul II, spe-

cializarea Engleză-Română, 

premiul al II-lea, cu lucrarea 

„Bolnav în al meu suflet...” - 

dinspre o lectură genetică, 

spre o lectură semiotică, și 

Simina Lazăr, anul III, spe-

cializarea Engleză-Română, 

mențiune, cu lucrarea Reto-

rica ironiei şi conștiința tra-

gică în poezia „Bolnav în al 

meu suflet”. Le secțiunea Tra-

ducere, pentru traducerea în 

limba spaniolă a poemelor 

Bolnav în al meu suflet…, În 

van căta-veţi… și În zădar în 

colbul şcolii…, au fost 

premiați Mădălina Opincă, 

masteratul Teoria și Practica 

Traducerii, anul al II-lea (pre-

miul al II-lea) și Marian A-

postol, anul II, Engleză-Spa-

niolă (premiul al III-lea). Pe 

lângă studenții suceveni, la 

Colocviu au participat studenți 

de la Universitatea „Alexan-

dru Ioan Cuza” din Iaşi, Uni-

versitatea București, Universi-

tatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca, Universita-

tea Ovidius din Constanța și 

Universitatea Alecu Russo din 

Bălți.

 

Salonul Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorum, 

ediția a VII-a 

 

Dedicat Zilei Bucovinei, după 

o întrerupere de un an, singu-

rul Salon de carte organizat de 

o universitate într-o univer-

sitate din România s-a bucu-

rat, la această nouă ediţie, de o 

participare largă din Repu-

blica Moldova, Ucraina, Fran-

ţa, Statele Unite ale Americii 

şi România. Douăzeci de edi-

turi, case editoriale, librării au 

fost prezente în format fizic 

sau online. Șase axe impor-

tante de dezbatere au struc-

turat evenimentele Salonului: 

Publicarea, editarea şi accesul 

la publicaţii – moderator 

lector univ. dr. Victor-Andrei 

Cărcăle; Nevoia de lectură, 

nevoia de informare – mo-

derator asistent univ. dr. Cos-

tel-Ioan Cioban; Când, cum şi 

ce mai scriem? – moderator 

bibliotecar Ramona Ţabrea; 

Ziua Internaţională a Profe-

sorului de Limbă Franceză – 

moderator lector univ. dr. Ma-

riana Şovea; Diversificarea 

formelor de lectură – mode-

rator asistent univ. dr. Ioan 

Fărmuş; Noi experiențe ale 

vieții – moderator lector univ. 

dr. Marius Cucu. Peste 30 de 

lansări şi prezentări de carte şi 

reviste, conferinţe, numeroase 

întâlniri cu autorii, editorii, cu 

personalităţi ale culturii româ-

neşti şi străine, cu tineri crea-

tori de literatură, au fost eveni-

mente care se s-au defășurat în 

Holul Central al Corpului 

istoric al USV, în Sala de lec-

tură „Mihail Iordache” şi în 
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Sala de lectură Periodice din 

Corpul A. Ca în fiecare an, Sa-

lonul Internaţional de Carte 

Alma Mater Librorum are un 

Invitat de Onoare care, la a-

ceastă ediţie,a fost Editura 

Cartier din Chişinău. De 

asemenea, Salonul a lansat 

manifestări în jurul ideii de 

lectură, descoperă şi pro-

movează tinere talente, 

încurajează cercetarea ştiin-

ţifică. Au fost înmânate 12 

diplome speciale şi peste 50 de 

diplome de participare. Salo-

nul Internaţional de Carte Al-

ma Mater Librorum a fost 

deschis şi publicului larg, pe 

baza certificatului de vac-

cinare. 

 

 

Legislație 

 

Ordin 2359/2021 - Ordinul nr. 2359/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, 

interimar, nr. 1.863/2021 privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă 

persoanelor care se vaccinează cu schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-

2. 

 

Hotărârea nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 

- Codul muncii. 

 

Ordinul nr. 5505/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi 

sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe. 

 

Ordinul nr. 5566/2021 privind aprobarea Listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care 

organizează, în anul universitar 2021-2022, în condiţiile legii, Programul de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (nivelurile I şi II) 

şi pentru stabilirea instituţiilor de învăţământ superior care organizează probe ale examenelor în 

vederea obţinerii gradelor didactice II şi I în învăţământul preuniversitar. 

 

Ordinul nr. 5585/2021 privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar. 

 

Hotărâre privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă. 

 

Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 102/18 noiembrie 2021 privind validarea rezultatelor alegerilor studentului 

reprezentant în Consiliul Facultății de Educație Fizică și Sport și a studentului reprezentant în 

cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești. 

 

Hotărârea nr. 103/18 noiembrie 2021 cu privire la organizarea alegerilor pentru completarea 

Senatului universitar. 
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Hotărârea nr. 104/18 noiembrie 2021 cu privire la constituirea structurii administrative de 

verificare a  respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat.  

 

Hotărârea nr. 105/18 noiembrie 2021 cu privire la modificarea organigramei sistemului academic 

și a organigramei sistemului de management din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava.   

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 126/2 noiembrie 2021 cu privire la încadrarea în cazuri de forță majoră a mobilității 

Erasmus+ a studentei Tanasachi Adriana. 

 

Hotărârea nr. 127/2 noiembrie 2021 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat, anul II, studii 

universitare de master. 

 

Hotărârea nr. 128/2 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor și a altor forme de sprijin material acordate la nivel de facultate, la studii universitare de 

licență, masterat și doctorat, în anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 129/2 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea valorilor burselor pentru semestrul I 

de plată  al anului universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 130/2 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea valorilor burselor speciale de 

performanță acordate de Comisia centrală de acordare a burselor la nivel de Universitate. 

 

Hotărârea nr. 131/2 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea notei conceptuale nr. 

23644/2.11.2021. 

 

Hotărârea nr. 132/4 noiembrie 2021  privind revenirea la desfășurarea activităților didactice în 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în regim față-în-față integral, începând cu data 

de 08.11.2021. 

 

Hotărârea nr. 133/09 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea devizului general actualizat la faza 

PT+DE pentru proiectul „Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale universitare 

Corp E”. 

 

Hotărârea nr. 134/09 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea componenței comisiei de selecție a 

studenților și personalului care vor efectua mobilități de studiu/predare/formare în cadrul 

programului Erasmus+. 

 

Hotărârea nr. 135/09 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea criteriilor specifice de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, în anul 

universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 136/09 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea valorilor burselor în cadrul Facultății 

de Silvicultură și în cadrul Facultății de Științe ale Educației, în anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 137/18 noiembrie 2021 cu privire la prelungirea prevederilor HCA nr. 132 din data 

de 4 noiembrie 2021 privind revenirea la desfășurarea activităților didactice în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în regim față-în-față integral. 
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