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Scriitorul Vasie Ernu la 

USV 

 

Conferința „De la copiii dingo 

la generația canibală: ce ne 

poate învăța trecutul despre 

prezent”, în organizarea Fa-

cultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC), l-a avut 

ca invitat pe Vasile Ernu, unul 

dintre cei mai importanți scri-

itori români. Născut în anul 

1971, în Uniunea Sovietică, a 

studiat filosofia la Iași și Cluj-

Napoca. În prezent, locuiește 

în București. Vasile Ernu a pu-

blicat numeroase volume de 

docuficțiune și eseuri, cum ar 

fi „Născut în URSS”, „Ultimii 

eretici ai Imperiului”, „Trilo-

gia marginalilor” („Bandiții”, 

„Sectanții”, „Izgoniții”). A ob-

ținut mai multe premii, între 

care premiul revistei „Obser-

vator cultural”. Scriitorul Va-

sile Ernu a vorbit despre ado-

lescența sa răzvrătită, reflec-

tată în volumul său recent 

„Sălbaticii copii dingo”. Eve-

nimentul a avut loc odată cu 

lansarea volumului intitulat 

„Sălbaticii copii dingo”, o ra-

diografie a adolescenței anilor 

80 în viziunea cunoscutului 

eseist și comentator politic. 

Moderatorul întâlnirii, lect. 

univ. Arthur Suciu, a deschis 

întâlnirea printr-o scurtă pre-

zentare: „Mă bucur să fim atât 

de mulți la întâlnirea cu scri-

itorul Vasile Ernu. Unii dintre 

voi i-ați citit cărțile, alții 

articolele sau postările, el fiind 

un scriitor foarte prezent în 

sfera publică. Sunt foarte 

mulți studenți și mă bucur 

pentru că e un prilej de a face 

cunoștință cu scriitori vii, Va-

sile Ernu fiind un scriitor viu 

în toate sensurile. Cea mai re-

centă apariție editorială a lui, 

„Sălbaticii copii dingo”, este o 

lucrare despre care e greu de 

spus dacă este un roman sau 

un eseu, el având mereu pro-

bleme cu încadrarea la fic-

țiune, la eseu. Se pare până la 

urmă că este o carte de do-

cuficțiune care pune în joc 

elemente de experiență exis-

tențială, ficțiune, eseu, antro-

pologie, filozofie, într-un în-

treg captivant pentru cititor, 

atât la noi, cât și în străi-

nătate.” Vasile Ernu a vorbit 

despre volumul său, iar faptul 

că este moldovean i-a ușurat 

apropierea cu publicul însetat 

de experiența trăită de el la 

cumpăna dintre lumi: „La în-

ceput m-a interesat să po-

vestesc experiența sovietică a 

vieții cotidiene, dincolo de 

regimul autoritar. Cercetarea 

mea legată de adolescenți a 

venit în ultimii ani, după ce am 

început să lucrez cu ei și să nu 

mai înțeleg o mulțime de 

lucruri. Și atunci m-am gândit 

să încerc să-mi amintesc cum 

am fost noi, ce s-a întâmplat 

cu noi în adolescența noastră, 

o perioadă complicată a ci-

clului uman care nu este ins-

tituționalizată și care la noi a 

coincis cu Perestroika. Acea 

perioadă în care pentru noi 

toate au luat-o razna, într-o 

revoltă anarhică a corpului și a 

minții, a corespuns cu peri-

oada în care țara o lua razna, 

1987, 88 și 89, fără reguli, 

când țara explodează. Eu în-

cep să povestesc tocmai cum 

s-au întâmplat lucrurile în 

epoca noastră, când părinții nu 

ne mai înțelegeau nemul-

țumirile. Dacă cei maturizați 

în anii 70 nu mai credeau ceea 

ce spune statul și partidul în 

URSS, însă nu se revoltă și 

repetă ritualul în mod con-

formist, cei ajunși la adoles-

cență la finele anilor 80 erau 

deranjați de acest tip de ritual 

și nu îl mai suportau. Era un 

refuz total, manifestat în 

boicotarea ideii de a participa 

la acea societate care li se ofe-

rea, pentru că acel regim le de-

venise indiferent adoles-

cenților.”   
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Premii obținute de doc-

toranzii USV în cadrul Salo-

nului Cadet INOVA ’22 

 

Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

a organizat Salonul Inter-

naţional al Inovării și Cerce-

tării Ştiinţifice Studenţeşti 

„Cadet INOVA ’22” – ediția a 

VII-a. Dintre cele peste 50 de 

lucrari înscrise de tinerii cer-

cetători din 6 țări, 28 s-au cali-

ficat în faza finală a compe-

tiției. Toate cele cinci lucrări 

propuse de tinerii cercetători 

din Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava au ajuns în 

faza finală, obținând urmă-

toarele rezultate: Medalie de 

aur cu felicitările juriului și 

Premiul societăților comercia-

le: Ciprian Bejenar, Marian 

Bejenar, cu lucrarea Complex 

detection system for fire 

hazards; Medalie de aur și 

Premiul special „Prof. Cornel 

Sandi BIȚ” al Facultății de In-

ginerie Mecanică al Universi-

tății Transilvania din Brașov: 

Ciprian Bejenar, Artiom Mol-

dovan, Anna Sabadaș, Visa-

rion-Cătălin Ifrim, cu lucrarea 

Extension device for the 

diagnosis of conductive char-

ging systems; Medalie de ar-

gint cu felicitările juriului: Ci-

prian Bejenar, Marian Beje-

nar, Vasile-Eusebiu Toader, 

Visarion Cătălin Ifrim, cu lu-

crarea Method for selective 

switching; Medalie de argint: 

Mihai Cenușă, Ovidiu-Mag-

din Țanța, Ciprian Bejenar, 

Artiom Moldovan, cu lucrarea 

Resistive current sensor; 

Medalie de bronz: Ovidiu-

Magdin Țanța, Oana-Vasilica 

Grosu, Mihai Cenușă, Mah-

moud Abu-Bandora, cu lucra-

rea Electrical network fault 

signaling device. Cadet 

INOVA este evenimentul care 

deschide în fiecare an seria 

manifestărilor naționale dedi-

cate inovării și inventicii. 

Urmează, în luna mai, două 

saloane de inventică organi-

zate la Iași și Salonul Inter-

național de Inovare și Edu-

cație Creativă pentru Tineret 

ICE-USV, care se va des-

fășura la USV, în luna iunie, în 

paralel cu Olimpiada Naționa-

lă de Creativitate Științifică. 

 

Cinci tiruri cu ajutoare din 

Regatul Unit, distribuite 

către centre din Ucraina şi 

România prin Centrul USV 

de consiliere a refugiaţilor. 

 

Încă de la începutul conflic-

tului de pe teritoriul Ucrainei, 

Universitatea „Ştefan Cel Ma-

re” din Suceava (USV) s-a 

implicat activ în sprijinirea re-

fugiaților, acumulându-se mii 

de nopţi de cazare şi mese ofe-

rite gratuit refugiaţilor, pre-

cum şi zeci de mii de ore de 

traducere, consiliere a refugi-

aţilor, sortare şi distribuire a 

ajutoarelor, realizate de sutele 

de voluntari, profesori şi stu-

denţi, din cadrul Centrului 

USV de consiliere a refugiaţi-

lor, coordonat de prof. univ. 

dr. Mihai Dimian. Pe această 

cale, Centrul USV de consi-

liere a refugiaţiilor doreşte să 

mulţumească echipei de spri-

jin de la Speednet Inter-

national Ltd (Hereford, Re-

gatul Unit), coordonată de 

doamna Mihaela Reynolds, 

tuturor companiilor şi persoa-

nelor din Regatul Unit care au 

contribuit până acum la strân-

gerea şi transmiterea către 

Centrul USV a cinci tiruri de 

produse umanitare. Sub coor-

donarea domnului lector univ. 

dr. Lucian Gh. Păscuţ, aceste 

produse au fost distribuite 

către centre de pe teritoriul 

Ucrainei (din regiunile Cer-

năuţi şi Viniţa), către centre de 

refugiaţi din județele Suceava 

şi Botoşani, dar şi către maga-

zinul cu produse gratuite pen-

tru refugiați amenajat recent la 

Observatorul Astronomic al 

USV, care este utilizat zilnic 

de aproximativ 100 de familii 

refugiate în zona Sucevei. La 

inițiativa lansată de către 

doamna Mihaela Reynolds      

s-au alăturat și alți oameni ini-

moși, care au contribuit din 

plin la realizarea acestui ajutor 

umanitar: Kofor S.R.L, AVG 

International Courier, Daisy 

Day Nursery – Barry, 

Comcen, Ross on Wye for 

Ukraine – KTS Crafts, Dun-

helm, Tesco, Nuffield hospital 

Intercity Removals, Hay-

grove, Hinton 10 Salon, Cen-

tral Tupsley Community 

Group, Height Safety, Our 

Lady Schools, Arkwright 

Owens, Clear Storage Here-

ford, împreună cu mulți alți 

oameni simpli, care, mișcați 

de situația din Ucraina, au de-

cis să se implice. De aseme-

nea, adresăm mulţumiri Așe-

zământului de Copii „Sfântul 

Ierarh Leontie” din Rădăuți, 

prin directorul Pr. Iustin Tă-

nase şi Maica Ecaterina, pen-
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tru sprijinul oferit în asigu-

rarea transporturilor, precum 

şi domnului Florin Croitoru şi 

firmei Global Design Sucea-

va, pentru punerea la dis-

poziţie a unei hale de 

depozitare a ajutoarelor. 

Această activitate din cadrul 

Centrului USV a fost posibilă 

prin efortul studenţilor volun-

tari implicați în sortarea şi 

gestionarea ajutoarelor şi 

magazinului pentru refugiaţi, 

în special al studenților din 

cadrul Facultății de Silvicul-

tură a USV şi al Asociaţiei 

Studenţilor din Universitatea 

Suceava.   

 

Dezbaterile academice în 

domeniul comunicării și 

relațiilor publice 

 

După lansarea, încă din anul 

2019, a Dezbaterilor acade-

mice în domeniul comunicării 

și relațiilor publice, conti-

nuate cu invitați de marcă în 

fiecare an universitar, Facul-

tatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării (FLSC), în cola-

borare cu Centrul de Reușită 

Universitară din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, a propus studen-

ților de la Specializarea Co-

municare și relații publice o 

nouă întâlnire de excepție. 

Invitatul special al dezbaterii a 

fost Sorin Popa, președintele 

Maxwell Leadership Roma-

nia, cu o vastă experienţă în 

calitate de Coach Indepen-

dent, Teacher și Consultant 

certificat prin Metoda Max-

well DISC. Menționăm faptul 

că John Maxwell se menține la 

nivel internațional drept cel 

mai important autor de leader-

ship, cu o bibliografie de peste 

80 de volume publicate pe 

parcursul a 30 de ani. Din ca-

riera distinsului invitat, punc-

tăm doar faptul că, prin acti-

vitatea sa permanentă, sprijină 

companiile românești și străi-

ne să integreze principiile de 

leaderhsip, iar la invitația pre-

ședintelui Horacio Cartes, în 

anul 2016, a făcut parte din 

trainerii internaționali care l-

au însoțit pe John C. Maxwell, 

pentru a antrena, în 4 zile, un 

număr de 15.000 oameni din 

Paraguay, în vederea dobân-

dirii abilităților necesare unui 

lider de succes. La această în-

tâlnire cu tema Public 

Speaking – succesul unui 

adevărat lider, studenții au 

avut posibilitatea să aprofun-

deze rolul comunicării corecte 

în spațiul social, ca fundament 

al dezvoltării viitorilor lideri 

atât de necesari în contextul 

actual al unei lumi marcate de 

lipsa empatiei comunicațio-

nale, infodemie și fake news. 

 

O nouă premieră a teatrului 

studențesc Fabulinus 

 

Spectacolul „LOVE ME TIN-

DER”, de Kata Győrfi, în re-

gia lui Cosmin Panaite, a avut 

prima reprezentaţie cu public 

în sala Auditorium „Joseph 

Schmidt”, cu prezenţa drama-

turgului în sală. Textul spec-

tacolului a fost scris de către 

Kata Győrfi, în anul 2017, în 

cadrul programului de dezvol-

tare a dramaturgiei contem-

porane româneşti „Drama 5 – 

rezidențe de creație”, ediția a 

II-a, organizat de Reactor de 

creaţie şi experiment Cluj-Na-

poca. Kata Győrfi (n. 1992, 

București) scrie și curatoriază 

evenimente culturale. Publică 

poezie în reviste de literatură 

maghiare din România și Un-

garia încă din anul 2012. 

Primul său volum de poezii, 

intitulat „Te alszol 

mélyebben” (Tu dormi mai 

adânc), a apărut în anul 2019, 

la Editura Jelenkor (Buda-

pesta). În prezent, lucrează la 

un al doilea volum de poezii și 

la o altă piesă de teatru, inti-

tulată „Kondi”, care va avea 

premiera în septembrie 2022. 

„LOVE ME TINDER” este un 

spectacol despre tineri și cău-

tările lor, despre dragoste 

neîmpărtășită, despre vulnera-

bilitatea de a fi tu însuți în 

prezența unei persoane pe care 

abia ai cunoscut-o. Spectaco-

lul vorbeşte cu multă candoare 

despre dificultăţile noastre de 

a relaţiona cu alţi oameni, în 

contextul în care ne desfă-

şurăm vieţile tot mai mult în 

mediul online. Experienţa fo-

losirii unei aplicaţii de dating, 

precum Tinder, este diferită 

pentru fiecare persoană, în 

funcţie de aşteptări şi căutări. 

Nevoia de a nu fi singur, nevo-

ia de validare, nevoia de a in-

teracţiona cu alte persoane ia 

forme noi în epoca digitală. Ne 

lăsăm conduşi doar de aparen-

ţe? Încercăm, în vieţile noastre 

reale, să optimizăm algoritmii, 

precum în virtual? Un specta-

col simplu şi sincer, cu muzică 

live interpretată de actori, în 

care veţi putea urmări patru 

noi studenţi actori, cooptaţi în 

echipa Fabulinus după 

castingul organizat la finalul 
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anului 2021. Distribuția spec-

tacolului: Irina Coștiug, Anna 

Dulgher, Irinel Rusu, Nicu Za-

mari, Luminița Andruh, Radu 

Andonie. Regia tehnică: Ilie 

Doroftei.   

 

Studenți din regiunea Cer-

năuți, la Universitatea din 

Suceava: burse de la com-

panii private, oportunități 

de angajare 

 

De câțiva ani, cel mai mare 

producător de băuturi alcoo-

lice din România, 

Alexandrion Group, este un 

partener al Facultății de 

Inginerie Alimentară din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. După 

declanșarea războiului din 

Ucraina, compania Alexan-

drion, prin Fundația Alexan-

drion, a oferit burse studen-

ților din Ucraina, dar și diverse 

oportunități de angajare după 

absolvire. „Facultatea de 

Inginerie Alimentară a fost 

înființată în 2002, dar practic 

istoria noastră începe acum 45 

de ani, când a apărut primul 

program de studii în domeniul 

alimentar la Suceava”, susține 

decanul acestei facultăți din 

cadrul USV, prof. Mircea 

Oroian. Facultatea are patru 

programe de studii de licență: 

Ingineria produselor 

alimentare, Controlul și ex-

pertiza produselor alimentare, 

Protecția consumatorului și a 

mediului și, din 2020 – Științe 

gastronomice. „Absolvenții 

facultății noastre s-au integrat 

pe piața muncii în România, în 

Republica Moldova, în Uniu-

nea Europeană, chiar și în 

SUA, unul dintre absolvenții 

noștri este director tehnic la o 

fabrică de drojdie din China. 

Practic noi nu pregătim spe-

cialiști doar pentru piața lo-

cală, ci pregătim absolvenți 

care să se poată integra la nivel 

european și internațional”, a 

spus Mircea Oroian. Două 

studente din regiunea Cer-

năuți, menționate de Alexan-

drion Group. Iana Bodian, 

originară din Tărăsăuți, regiu-

nea Cernăuți, studiază contro-

lul și expertiza produselor 

alimentare. După începerea 

războiului ruso-ucrainean, a 

fost contactată de reprezen-

tanții Alexandrion Group. I s-

a oferit o bursă de sprijin, a 

fost invitată la un Internship 

care va avea loc în curând, 

după care va avea posibilitatea 

să devină angajata companiei. 

„Este foarte important pentru 

noi, studenții de la facultate, 

că avem posibilitatea să ne an-

gajăm în câmpul muncii după 

absolvire, mai ales pe profilul 

nostru”, a menționat Iana. An-

dreea Haina este originară din 

satul Târnauca, regiunea Cer-

năuți, studiază la Facultatea de 

Inginerie Alimentară din ca-

drul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, spe-

cializarea Ingineria produ-

selor alimentare. Beneficiază 

de o bursă de sprijin pentru 

studenții din Ucraina, acordată 

de Fundația Alexandrion. 

„Am vizitat fabrica Ale-

xandrion, am făcut cunoștință 

cu președintele fabricii și cu 

foarte mulți specialiști de 

acolo. A fost o experiență de 

neuitat”, povestește Andreea. 

Întrebată de jurnaliștii Buc-

Press dacă vor accepta oferta 

de muncă de la Alexandrion 

Group, studentele, originare 

din regiunea Cernăuți, au răs-

puns afirmativ. Merită men-

ționat faptul că prin 

intermediul Fundației Alexan-

drion, sprijinită de compania 

cu același nume, Iana și 

Andreea s-au implicat în di-

verse proiecte sociale și uma-

nitare. Fundația Alexandrion 

premiază excelența în fiecare 

an. Adriana Dabija este pro-

fesor la Facultatea de In-

ginerie Alimentară din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava. Ține foarte 

mult la parteneriatele viabile 

și constructive ale univer-

sităților cu angajatorii. „Ale-

xandrion Group își dorește o 

colaborare îndelungată cu noi 

în domeniul proiectelor de 

cercetare, internship-uri, an-

gajării absolvenților noștri și 

în alte domenii”, susține Adri-

ana Dabija. Facultatea a fost 

implicată în diverse competiții 

locale, naționale și internațio-

nale. „Una dintre competiții 

este  Ecotrophelia, de creare a 

produselor eco-inovative. Fa-

cultatea noastră a obținut me-

dalia de argint la nivel euro-

pean în 2014 și a reprezentat 

România la această competiție 

de 3 ori”, a spus Adriana Da-

bija, profesor la Facultatea de 

Inginerie Alimentară. Ale-

xandrion Group a fost spon-

sorul principal la prima ediție 

a Fia Food Fest, oferind ca-

douri participanților. „Ei sunt 

în mod constant interesați de 

absolvenții noștri”, a spus A-

driana Dabija, un cadru di-

dactic universitar cu o expe-

riență bogată în domeniu și 

care, după cum menționează 

studentele din Ucraina, este un 

adevărat deschizător de dru-

muri pentru tinerii specialiști. 
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Lecţii din criză şi perspec-

tive ale educaţiei STEM 

 

Peste 250 de profesori şi cer-

cetători au participat la cea de-

a IV-a ediție a Conferinței 

Naționale a Comunității Edu-

cație pentru Știință. Ediția de 

anul acesta s-a desfășurat la 

Suceava, sub patronajul Co-

misiei Naționale a României 

pentru UNESCO, și a avut 

drept temă centrală lecțiile 

învățate în ultimii trei ani, sub 

titlul „Scrutând viitorul: pers-

pectivele educației STEM. 

Lecții din criză”. Pe parcursul 

conferinței, profesorii au par-

ticipat la 30 de ateliere inter-

active și prezentări oferite de 

specialiști din România și Re-

publica Moldova, în ceea ce s-

a dovedit un prilej de analiză 

și reflecție asupra modului în 

care educația pentru știință a 

evoluat în ultimii ani, sub in-

fluența crizelor traversate de 

regiune și de întreaga lume, 

dar și prin prisma inovațiilor 

tehnologice și științifice. Par-

ticipanții au putut asista și la 

trei mese rotunde, care au dez-

bătut subiecte de actualitate, 

axate pe educația care poate 

contribui la schimbări în co-

munitate. Temele celor trei 

mese rotunde au fost: Green 

STEM; Verigile lipsă dintre 

domeniile de specializare inte-

ligentă ale României și 

educația STEM. Studiu de 

caz: bioeconomia; Ce conferă 

valoare școlii și serviciilor de 

suport în învățare și în carieră 

și cum susținem creșterea co-

munității sale extinse? Con-

ferința a fost organizată de 

Universitatea din București, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și Univer-

sitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, în colaborare cu 

Institutul Național pentru Fi-

zica Pământului și Institutul 

Național de Fizică și Inginerie 

Nucleară „Horia Hulubei”. 

Mai mult de 150 dintre parti-

cipanți au fost profesori de ști-

ințe și tehnologie (fizică, ma-

tematică, chimie, biologie, in-

formatică, geografie, tehnolo-

gii etc.), profesori din învăță-

mântul primar și profesori 

consilieri școlari din învăță-

mântul preuniversitar, intere-

sați de perfecționarea în pre-

darea modernă, activă și inte-

grată a științelor. Dintre aceş-

tia, 125 au beneficiat de burse 

din partea organizatorilor, ca-

re au acoperit mesele, taxa de 

participare şi costurile de ca-

zare, unde a fost cazul. „Cred 

că toate atelierele mi s-au pă-

rut foarte interesante, am în-

vățat o grămadă de lucruri, mi-

au plăcut oamenii cu care am 

interacționat, chiar dacă am 

provenit din domenii diferite. 

Eu sunt informatician și am 

lucrat cu un psiholog și cu un 

profesor de limba română. A 

fost extraordinar, a trebuit să 

găsim acea cale de mijloc, să 

le adunăm pe toate și să avem 

rezultate în echipă. O ediție a 

conferinței foarte reușită, toți 

sunt încântați de cele aflate 

aici și abia aștept să o prind și 

pe următoarea”, a spus Marcel 

Irașoc, profesor la Liceul Teo-

retic „Ion Neculce” din Târgu 

Frumos, Iași, participant la 

CNCES 2022. „Am apreciat 

foarte tare această conferință, 

mai cu seamă pentru că a avut 

și ateliere practice. Consider 

că este unul dintre evenimen-

tele frumoase pe care le orga-

nizează cercetătorii pentru 

noi, profesorii”, a adăugat și 

Contesina Rusu, profesor la 

Colegiul Național „Gheorghe 

Șincai”, București, participant 

la CNCES 2022. „Am învățat 

foarte multe lucruri noi la 

această conferință. La atelierul 

la care am participat, am făcut 

o activitate practică prin care 

am realizat un spectrometru de 

hârtie. Abia aștept să realizez 

activitatea și la clasă împreună 

cu elevii mei”, a declarat Mi-

rela Emilia Pop, profesor la 

Școala Gimnazială Băsești, 

Maramureș, participant la 

CNCES 2022.  La Suceava, 

profesorilor şi cercetătorilor 

din toată țara și din Republica 

Moldova li s-au alăturat şi 
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reprezentanţi ai industriei, ai 

administraţiei publice şi ai 

societăţii civile, oferind pers-

pective diverse asupra educa-

ţiei STEM şi a lecţiilor din 

criză.  Activitatea desfășurată 

pe parcursul celor trei zile face 

parte dintr-o serie amplă or-

ganizată de Comunitatea Edu-

cație pentru Știință, serie me-

nită să sprijine transferul de 

idei și de cunoștințe spre so-

cietate, să contribuie la for-

marea unor rețele de pro-

movare a științei în educație și 

să susțină excelența în școlile 

din România. Astfel, pro-

fesorii participanți au fost în-

demnați să recomande elevi 

pentru Școala de vară de Ști-

ință și Tehnologie, ediția a V-

a, care se va desfășura la Mă-

gurele, la finalul lunii august 

2022, pe parcursul a două săp-

tămâni. Tot atunci, Comu-

nitatea Educație pentru Știință 

organizează și o nouă ediție a 

Școlii de vară dedicate profe-

sorilor care predau materii din 

zona STEM. Seria eveni-

mentelor educaționale dedica-

te științei va continua în luna 

septembrie cu evenimentele 

din seria Noaptea Cerce-

tătorilor Europeni 2022, orga-

nizate în cadrul consorțiului 

„ReCoNnect”, consorțiu 

finanțat prin programul Hori-

zon 2022 al Comisiei Euro-

pene. Detalii despre eveni-

mentele CEST pot fi urmărite 

în timp real pe pagina de 

Facebook a Comunității, dar și 

pe site-ul educatiepentrusti-

inta.ro. 

 

USV a câștigat un nou titlu 

de campioană națională 

universitară la handbal 

masculin 

 

Echipa condusă de Petru 

Ghervan, Bogdan Şoldănescu 

și Iulian Andrei și-a adjudecat 

trofeul, după ce s-a impus în 

sala „Dumitru Bernicu”, în fi-

nala competiției, în fața repre-

zentantei Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, cu 

scorul de 36-23 (16-13). 

Handbaliștii de la USV au 

ajuns în finală, după ce au 

câștigat grupa din care au fă-

cut parte cu două victorii: 28-

23 cu Universitatea „Ovidius” 

din Constanța și 22-21 cu Uni-

versitatea din Pitești. Podiu-

mul final a fost completat de 

echipa Universității din Pi-

tești, care a trecut în finala mi-

că, cu scorul de 41-15, de 

reprezentanta Universității de 

Medicină și Farmacie „Carol 

Davila” din București. „Ne 

bucurăm pentru trofeu. Am 

avut două meciuri încărcate în 

faza grupelor, după care, în 

finală, am jucat mai dezinvolt 

și am obținut un rezultat mai 

aproape de adevăr. Am tratat 

cu maxim respect această 

competiție an de an, dovadă că 

am câștigat-o de cinci ori. Aș-

teptăm să vedem dacă se vor 

găsi bani la Minister să mer-

gem la Campionatul European 

din Polonia, unde, dacă vom 

participa, vom fi cu siguranță 

printre echipele favorite să 

câștige trofeul”, a declarat an-

trenorul Bogdan Şoldănescu. 

Echipa USV s-a bazat la 

această competiție pe urmă-

torul lot de jucători: Eduard 

Duman, Ionuț Andreescu, Ro-

bert Furak, Cosmin Lupu, 

Alexandru Bologa, Alexandru 

Dascălu, Leonard Ştefan, Cla-

udiu Lăzurcă, Pavel Loic, A-

drian Tîrzioru, Iulian Roșu, 

Adrian Urdă și George Mi-

halcea.  

 

MOBEE – Expoziţia Mobilă 

despre Cutremure, la USV 

 

Această expoziție a fost rea-

lizată de către cercetătorii de 

la Institutul Național de Cer-

cetare-Dezvoltare pentru Fizi-

ca Pământului (INFPT) și este 

dedicată peroanelor de orice 

vârstă. Proiectul MOBEE este 

cel mai nou mijloc de in-

formare cu privire la cauzele, 

caracteristicile și efectelor cu-

tremurelor. Vizitatorii au aflat 

numeroase informații legate 

de locul unde se produc cu-

tremurele în România, de ce 

zona Vrancea este atât de 

activă seismic, dar și reguli de 

comportament în situația unui 

cutremur. De asemenea, pro-

iectul are și o componență 

interactivă prin aplicațiile dis-

ponibile și prin machetele 

printate 3D la scara mare. 

Expoziția MOBEE este o 

componentă în cadrul 
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Conferinței Naționale a Co-

munității ,,Educație pentru 

Științe”, care s-a derulat la Su-

ceava. Conferința a fost or-

ganizată de Universitatea din 

București, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, în colabora-

re cu  Institutul Național pen-

tru Fizica Pământului și Insti-

tutul Național de Fizică și In-

ginerie Nucleară „Horia Hu-

lubei”, fiind la a IV-a ediție 

anul acesta organizată sub tit-

lul „Scrutând viitorul: pers-

pectivele educației STEM. 

Lecții din criză.” 

 

USV a intrat în clasamentul 

mondial Times Higher 

Education – Impact Ranking 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a fost 

selectată în clasamentului 

mondial Times Higher Edu-

cation (THE) - Impact Rank-

ings, Ediţia 2022. În acest top 

internaţional al universităţilor 

publicat în data de 27 aprilie 

2022 au fost incluse primele 

1406 instituţii de învăţământ 

superior la nivel global, re-

prezentând 106 țări ori re-

giuni. USV se numără printre 

cele 13 instituții de învățământ 

superior românești incluse în 

ranking, situându-se în ca-

tegoria universităților 1001+. 

Clasamentul Times Higher 

Education Impact este singu-

rul ranking care evaluează la 

nivel global performanțele 

universităților raportate la O-

biectivele de Dezvoltare Du-

rabilă ale Națiunilor Unite 

(United Nations’ Sustainable 

Development Goals). Meto-

dologia utilizează indicatori 

calibrați cu atenție pentru a 

oferi o comparație cuprinză-

toare și echilibrată în patru do-

menii mari: cercetare, admi-

nistrare, implicare și predare. 

Datele utilizate sunt preluate 

atât de la universități, cât și din 

diverse surse independente. 

USV este implicată în reali-

zarea tuturor celor 17 obiec-

tive de dezvoltare sustenabilă 

definite de ONU și contribuie 

puternic la atingerea a 9 dintre 

acestea. Spre exemplu, în 

domeniul calității educației, 

USV se plasează între primele 

300 universități ale lumii, iar 

în cel al protecției mediului 

între primele 400 instituții la 

nivel global; în direcția muncii 

decente și a creșterii econo-

mice, USV se încadrează în 

clasa 401-600 universități ale 

lumii; în planul combaterii să-

răciei, dar și în cel al promo-

vării păcii, justiției și institu-

țiilor puternice, comunitatea 

academică suceveană se si-

tuează în clasa 401-600 
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universități ale lumii; pe di-

mensiunea industriei, inovării 

și infrastructurii, precum și pe 

cea a reducerii inegalităților, 

USV face parte din clasa 

601+; în ceea ce privește 

sănătatea și starea de bine, 

precum și în cazul parte-

neriatelor pentru atingerea 

obiectivelor, USV a fost 

inclusă în categoria 1001+. 

Astfel, constatăm cu satis-

facție că, grație eforturilor 

susținute ale întregii comu-

nități academice, USV este 

pentru prima data indexată în 

THE Impact Rankings și face 

parte dintre primele 1406 

universități ale lumii din 

perspectiva impactului pe care 

îl are asupra societății con-

temporane.     

Examen de dietetician  

 

Facultatea de Medicină și 

Științe Biologice (FMSB) din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în baza 

Legii 256 din 2015 privind 

exercitarea profesiei de diete-

tician, a organizat, în cola-

borare cu Colegiul 

Dieteticienilor din România 

(CDR), examenul la nivel na-

țional pentru obținerea statu-

tului de dietetician autorizat. 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava este una din 

puținele universități din țară 

care oferă studenților progra-

mul de licență în specializarea 

Nutriție și Dietetică, până în 

prezent fiind la a 6-a generație 

de studenți care se pregătesc în 

acest domeniu, cu aproximativ 

120 de studenți înscriși în anul 

curent. Programul de licență 

de 3 ani de Nutriție și 

Dietetică al Universității 

pregatește absolvenți cu abili-

tăți practice și teoretice com-

petitive, în concordanță cu 

standardele internaționale. În 

permanență, USV este dedi-

cată asigurării unei educații de 

calitate, dar și asigurării opor-

tunităților de carieră absol-

venților săi. Pentru aceasta, 

este necesară obținerea auto-

rizației de liberă practică, una 

dintre condiții fiind promo-

varea examenului național de 

dietetician autorizat. Începând 

cu anul curent, Colegiul Diete-

ticienilor din România, ca și 

autoritatea profesională în nu-

triție și dietetică la nivel na-

țional, va emite avize de liberă 

practică absolvenților progra-

mului de Nutriție și Dietetică 

care vor promova examenul 

de dietetician autorizat și vor 

putea dobândi astfel calitatea 

de membru al CDR. Pentru 

anul 2022, Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

organizează examenul de die-

tetician autorizat în data de 22 

mai, urmând ca rezultatele fi-

nale să fie anunțate în data de 

27 mai. Candidații care pro-

movează concursul vor putea 

exercita profesia de dietetician 

autorizat, conform reglemen-

tărilor în vigoare la nivel 

național. Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

oferă candidaților întrebări-

model, precum și biliografia 

de examen în format elec-

tronic. 

 

 

Legislație 

 

 

Legea nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe. 

 

Ordinul nr. 20367/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea 

"Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional Competitivitate (POC), 

axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul 

competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” în cadrul acţiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru 

transfer de cunoştinţe”.  

 

Ordinul nr. 20302/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat 
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„Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin 

Programul operaţional Competitivitate (POC)”. 

 

Hotărârea nr. 476/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei. 

 

Ordinul nr. 3498/2022 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru 

unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii publice din 

subordinea/coordonarea acestuia, pentru anul 2022. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind 

beneficiarii de fonduri europene. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

 

Hotărârea nr. 36/14 aprilie 2022 privind structura anului universitar și organizarea activităților 

didactice în anul universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 37/14 aprilie 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare 

și desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr. 38/14 aprilie 2022 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava doamnei prof. univ. dr. Otilia Hedeșan. 

 

Hotărârea nr. 39/14 aprilie 2022 cu privire la organizarea unei sesiuni extraordinare de examene 

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

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

 

Hotărârea nr. 40/14 aprilie 2022 cu privire la aprobarea raportului final asupra concursului pentru 

ocuparea postului didactic de asistent universitar poz. 49, Departamentul de Științe 

Administrative, Facultatea de Drept și Științe Administrative. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 31/12 aprilie 2022 cu privire la revizuirea Hotărârii Consiliului de Administrație 

75/2021 referitoare la aprobarea indicatorilor financiari ai proiectului „Consolidarea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la USV”. 

 

Hotărârea nr. 32/19 aprilie 2022 cu privire la numirea secretarilor de admitere la nivelul 

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

profesională, în anul universitar 2022– 2023.  

 

Hotărârea nr. 33/19 aprilie 2022 cu privire la aprobarea formularelor pentru contractele de studii, 

valabile începând cu anul universitar 2022-2023. 



www.facebook.com/universitateasuceava usv.ro@USVro

info.usv.ro
Editor: Serviciul Relaţii Publice, 
Comunicare şi Imagine.
Tel:  +40 230 216 147 (520)
Fax: +40 0230 520 080
E-mail: relpub@usm.ro 

Copyright © 2022 Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava. Toate drepturile 
rezervate. Copierea, distribuirea sau 
republicarea conţinutului acestei publicaţii 
fără acordul editorului este ilegală.

Viziune şi
creativitate


