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CONSENSUS, ediția VIII-a  

 

Colectivul de limba engleză al 

Facultății de Litere și Științe a-

le Comunicării, în colaborare 

cu Asociaţia de Studii Anglo-

fone „Silvia Manoliu”,  a orga-

nizat cea de-a VIII-a ediție a 

conferinței CONSENSUS, a-

dresată studenților de la spe-

cializări cu limba engleză, la 

nivel de licență, masterat și 

doctorat. În deschidere, conf. 

univ. dr. Cornelia Macsiniuc, 

iniţiatoarea acestui simpozi-

on-concurs, a oferit partici-

panţilor o inspirată rememora-

re a momentelor-cheie ale edi-

ţiilor anterioare. Prelegerile în 

plen, Challenges of Trans-

lation in the Context of Chil-

dren’s Literature și Trans-

lation (Research) as Disclo-

sure: The Lion, the Stitch, and 

the Wardrobe, au fost susținu-

te de lector dr. Hasmik Mati-

kyan, de la Universitatea de 

Stat din Shirak, Armenia, și de 

conf. dr. Daniela Hăisan, de la 

facultatea gazdă. După sesiu-

nile de prezentare a lucrărilor, 

cele două co-organizatoare ale 

evenimentului, lector dr. Da-

niela Marţole şi lector dr. Va-

lentina Curelariu, au acordat 

premiile, în funcție de nivelul 

de studiu. Studenții premiați 

de la FLSC au fost, la nivel de 

licență: Mirela Antonovici 

(premiul I), Larisa-Ilaria Ta-

bără (premiul II), Bianca-Iuli-

ana Scutaru (premiul III), 

Georgiana-Andreea Lucescu 

(menţiune), iar la nivel de 

masterat: Radu Ivanovici (pre-

miul I), Denisa-Lidia Gafen-

cu-Clipa (premiul II) şi Cris-

tina Nechifor (premiul III).   

 

Concurs studențesc 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul Universi-

tății „Ştefan cel Mare” din Su-

ceava (USV) a organizat cea 

de-a III-a ediție a concursului 

FIA Food Fest. Evenimentul a 

avut loc în corpul E al USV, 

sub egida Ministerului Edu-

cației (ME). În cadrul con-

cursului au participat 25 de 

echi-pe, alcătuite din studenți 

de la ciclurile de studii de 

licență și masterat. Tematica 

concursului a fost crearea de 

produse alimentare inovative, 

având ca scop dezvoltarea 

competențelor studenților în 

materializarea unei idei într-

un produs alimentar, care 

trebuie să respecte legislația 

din domeniu. Produsele pre-

zentate au acoperit o gamă lar-

gă: studenții au dezvoltat pro-

duse de panificație, patiserie-

cofetărie, produse lactate, pro-

duse alcoolice, produse din 

carne. Printre ingredientele fo-

losite de către studenți s-au 

numărat: făină de cânepă, fă-

ină de greier, pulbere de căti-

nă, fibre de citrice, făină de 

caju, sevă de mesteacăn, păs-

trăv afumat, făină de ama-

ranth, făină de quinoa. Juriul 

competiției a fost format din 

absolvenți ai Facultății de In-

ginerie Alimentară, angajați în 

cadrul companiilor Betty Ice, 

Mopan S.A, Bermas S.A, Fa-

cos S.A., Danilevici Carn-

Prod S.R.L., S.C. Mărțișorul 

S.R.L. și Colegiului „An-

dronic Motrescu” Rădăuți. 

Premiul I a fost obținut de pro-

dusul „Vegan Sticks”,  un pro-

dus vegan realizat din caju, 

pulbere de cătină, fulgi de 

drojdie și sevă de mesteacăn, 

realizat de studenții Alexandru 

Marian Fîrcal, Bianca Mihaela 

Evenimente  

5 mai 2022 
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Drob și Andreea Ioana Po-

pescu. Premiul II a fost acor-

dat pentru două produse: „Ba-

tonul Bukovina”, un baton de 

ciocolată cu urdă dulce, hriș-

că, amarant și quinoa, creat de 

studenții Sabrina-Lorena Aga-

fiței, Alexandra-Ionela Miron, 

Raluca-Florentina Loghin și 

Valentin Gabriel Ababei, și 

„Ginger ice cream”, înghețată 

de ghimbir, creată de studenții 

Flavius Axinte și Paul Gârbea. 

Premiul III a fost adjudecat de 

trei produse: „Pâine cu prune 

și miez de nucă” – realizată de 

studenții Victoria Fiodor și 

Cristina Gavril; „Brioșe cu fă-

ină de greier” - realizate de 

studenții Petruț-Mircea Șes-

tac, Andreea Haina și Mariana 

Prelipcianu; „Spinach roll 

meat - rulouri de carne și spa-

nac”, realizate de studenții Ro-

xana Sibnische, Tudorița Chi-

caroș și Cristian Mititiuc. De 

asemenea, au fost acordate pa-

tru mențiuni, după cum ur-

mează: „Briorons”, un desert 

cu gem de portocale, jeleu din 

suc de portocale și macarons, 

realizat de studenții Debora-

Adina Zegrea, Polina Timuș, 

Ionuț Preda, Andrei-Nicolae 

Toma și Ana Cristina Colni-

cianu; „Cremă de păstrăv afu-

mat cu smântână și spirulină”, 

realizat de studenții Marina-

Dumitrița Ciubotariu, Andrei 

Boldea-Chirilă, Maria-Nicole-

ta Mușină și Gheorghiță-

Andrei Chirilă; „Purple de-

lice”, un iaurt cu merișoare și 

fibre de citrice, realizat de stu-

denții Marina Axentii, Nicu 

State și Florentina Țehanciuc; 

„Băutură aperitiv din ananas”, 

realizată de studenții Klausz-

Roland Balla, Vasile-Geor-

gian Cârșmariu și Vlad Mo-

nor.  

 

Școala de vară PORT Cul-

tural 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prin inter-

mediul Centrului de Resurse și 

Cercetări în Turism al USV, în 

colaborare cu Universitatea de 

Științe Aplicate din Augsburg, 

Germania, a derulat în Su-

ceava, Bilca, Putna și Cacica, 

ediția 2022 a Școlii de vară 

PORT Cultural, cu tema ge-

nerală Patrimoniul: valoare 

culturală europeană. Ediția de 

anul acesta a pus în lumină un 

deceniu de când USV, prin 

activitățile de cercetare deru-

late și prin munca voluntarilor, 

a devenit un actor activ în 

domeniul conservării patri-

moniului local și național. 

Proiecte precum: HE-CROSS, 

Heritage sau PORT Cultural 

au reprezentat, cu succes, 

munca  depusă în toți acești 

ani. Din anul 2011, studenții 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, împreună cu 

voluntarii, au documentat 

peste 800 de case, care au fost 

promovate pe pagina web 

https://portcultural.usv.ro/hart

a-case-patrimoniu-suceava-

bucovina/, cu scopul de a face 

un inventar al acestor resurse 

valoroase care, pe zi ce trece, 

devin din ce în ce mai rare.La 

Școala de vară, ediția 2022, 

au participat un număr de 25 

de studenți de la Universitatea 

de Științe Aplicate din Augs-

burg, Facultatea de Arhitec-

tură, programul de studii 

Construcții si eficiență ener-

getică, precum și cadre didac-

tice de la USV, dar și experți 

în anumite domenii de interes, 

care vor coordona atelierele de 

lucru și vor prezenta invita-

ților diferite zone, cu valoare 

culturală, din regiunea Jude-

țului Suceava. Programul a 

inclus o săptămână de ateliere 

de lucru, în cel puțin două 

metode de construcție arhaice 

(șindrilă și lut), mese rotunde, 

activități de cercetare, pre-

zentări legate de moștenirea 

tradițională, elaborarea de so-

luții durabile pentru adaptarea 

caselor tradiționale la nevoile 

actuale de locuit: „Tehnici de 

renovare a unei case din lemn 

și lut: compatibilități, mate-

riale, tehnici”. Activitățile au 

fost susținute și întreprinse de 

către Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, în continua-

rea proiectului  PORT Cul-

tural (PORTofoliu de ins-

trumente inovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comu-

nităților rurale cu potențial tu-

ristic, prin valorificarea ele-

mentelor de patrimoniu și 

identitate culturală, proiect fi-

nanțat de UEFISCDI și im-

plementat în perioada 2018-

2021. Ediția de anul acesta a 

Școlii de vară și-a propus să 

9-15 mai 2022 

 

 

https://portcultural.usv.ro/harta-case-patrimoniu-suceava-bucovina/
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răspundă la întrebări precum: 

Cum pot sa păstrez vechea ca-

sa tradițională și să o adaptez 

la nevoile actuale?; Ce tip de 

materiale și tehnici ar trebui 

să folosim pentru renovare și 

izolare, care să fie compa-

tibile cu vechile materiale 

tradiționale de construcție 

(lemn și lut) și cu un mod sus-

tenabil de construcție?, 

întrebări care, în contextul 

actual, aduc la suprafață pro-

bleme legate de peisajul cul-

tural din sud-estul Europei, cu 

precădere destinațiile turistice, 

peisaj care a suferit și suferă, 

în continuare, transformări vi-

zibile. Dorința de modernizare 

a locuințelor și a modului de 

viață, în general, au devenit, 

mai degrabă, probleme de or-

din cultural reflectate în o-

glinda unei societăți care se în-

dreaptă vertiginos către uni-

formizare. În urma acestui 

eveniment, devenit deja o tra-

diție, invitații și toți par-

ticipanții vor putea să iden-

tifice metode adecvate de con-

servare si reparare a caselor 

vechi, folosind materiale de 

construcții tradiționale sau noi 

și compatibile, dar, mai ales, 

să vină cu soluții sustenabile 

de optimizare a eficienței 

energetice. Ediția 2022 a eve-

nimentului a fost susținută de: 

Primăria Comunei Cacica, 

Muzeul Bucovinei, Asociația 

iaBucovina, Asociația pentru 

dezvoltare locală Putna, Am-

bulanța Caselor Tradiționale, 

Filiala Nord-Est a Ordinului 

Arhitecților din România, Ini-

țiativa „Salvează Satul Bu-

covinean” și ADER Suceava.  

 

Simpozion național cu parti-

cipare internațională, a VI-a 

ediţie 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Asociaţia Bi-

bliotecarilor din România – 

A.B.R., Asociaţia Italienilor 

din România – RO.AS.IT., 

Casa Corpului Didactic 

„George Tofan” și Inspecto-

ratul Școlar Județean din Su-

ceava, au fost organizatorii 

simpozionului intitulat Con-

tribuția bibliotecii la afir-

marea diversității culturale în 

spațiul românesc. Tema edi-

ției de anul acesta a fost Bi-

blioteca în conștiința tinerei 

generații. Simpozionul, de-

dicat Zilei Bibliotecarului, a 

fost organizat sub egida Mi-

nisterului Educației. Peste 100 

de participanţi, cercetători şti-

inţifici, profesori din învăţă-

mântul universitar şi preuni-

versitar, directori de biblio-

tecă, artişti plastici, scriitori, 

publicişti, sociologi, bibliote-

cari, doctoranzi, masteranzi, 

studenţi, din țară (județele 

Alba, Argeș, Bacău, Călărași, 

Caraș-Severin, Cluj, Dolj, 

Iaşi, Mureș, Neamț, Suceava, 

Teleorman, Timiș și din Bucu-

reşti) şi din străinătate (Italia, 

Ucraina, Republica Moldova), 

au răspuns invitației organi-

zatorilor. Simpozionul s-a 

desfășurat în cadrul a trei axe 

de dezbateri: 1. Educația on-

line prin cunoaștere, explora-

re și experiență – Respon-

sabili: bibliotecar Adriana 

Gherasim și prof. Gabriela 

Ciornei; 2. Oportunități de 

educație și formare pentru 

biblioteca viitorului – Respon-

sabili: bibliotecar Despina 

Doina Rotaru și bibliotecar 

Evelina Frunzete; 3. Un arc 

peste timp - de la părintele 

fondator al limbii italiene, 

Dante, la părintele inovator și 

modernizator al acesteia, 

Alessandro Manzoni – Res-

ponabili: prof. Ioana Grosaru, 

dr. Olivia Simion și biblio-

tecar Ramona Țabrea. Ședința 

plenară a fost moderată de 

Doamna Prof. univ. DHC San-

da-Maria Ardeleanu, Director 

al Bibliotecii USV, în cadrul 

acesteia intervenind: Prof. 

Ioana Grosaru – Președinte al 

Asociației Italienilor din Ro-

mânia - RO.AS.IT.; Dr. 

Adriana Szekely - Președinte 

al Asociației Bibliotecarilor 

din România – A.B.R.; Cer-

cetător șt. dr. Marian Olaru - 

Director al Institutului Na-

țional „Bucovina”, Rădăuți, 

Suceava; Sociolog și jurnalist 

Antonio RIZZO - Asociația 

11 mai 2022 

 

 

http://ro.as.it/
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Italienilor din România - 

RO.AS.IT.; Bibl. Principal 

Valentina Topalo - Biblioteca 

Științifică a Universității de 

Stat „Alecu Russo” Bălți, Re-

publica Moldova; Prof. univ. 

dr. Elena Tîrziman – Uni-

versitatea din București, Fa-

cultatea de Litere. 

 

Marșul Absolvenților 2022 

 

Ediția de anul acesta, la fel ca 

cele anterioare, s-a desfășurat 

în centrul Sucevei, pe esplana-

da Casei de Cultură. Cei peste 

1700 de absolvenți ai 

promoției 2022, incluzându-i, 

în premieră, și pe cei de la re-

cent înființata Facultate de 

Medicină și Științe Biologice, 

au pornit din Campusul USV, 

însoțiți de profesorii, părinții, 

bunicii sau prietenii lor, și s-au 

deplasat către centrul Sucevei. 

De la ora 18:30 s-a desfășurat 

Festivitatea de absolvire, la fi-

nalul căreia au concertat so-

lista de muzică ușoară Andia 

și trupa de pop-rock Direcția 

5.  

 
 

Sesiune națională de comu-

nicări științifice 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a or-

ganizat Sesiunea națională 

pentru comunicări științifice - 

Economie europeană – Pre-

zent și perspective, prin Fa-

cultatea de Economie, Admi-

nistraţie şi Afaceri, în partene-

riat cu Asociaţia Facultăţilor 

de Economie din România, 

Centrul de Cercetări și Resur-

se în Turism, Centrul de Cer-

cetare în Contabilitate și In-

formatică de Gestiune, Cen-

trul de Cercetare în Manage-

ment și Administrarea Afa-

cerilor, Centrul de Studii 

Europene din cadrul USV/ 

FEAA și Societatea Antre-

prenorială pentru Studenţi din 

universitatea suceveană. Se-

siunea, care a fost dedicată 

studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor, le-a oferit aces-

tora ocazia să își prezinte 

rezultatele cercetărilor, pre-

cum și să împărtășească și să 

dezbată subiecte specifice pro-

blematicilor cercetate. Aceas-

tă sesiune a avut în vedere 

stimularea performanţelor de 

vârf în pregătirea profesional-

ştiinţifică a studenţilor eco-

nomiști, având ca ţintă apro-

fundarea competenţelor de 

cercetare ştiinţifică în dome-

niul economic, însoţită de 

dezvoltarea aptitudinilor de 

lucru şi comunicare în echipă, 

de evaluare, precum şi culti-

varea spiritului de competiţie. 

La conferința dedicată stu-

denților, masteranzilor și doc-

toranzilor au participat re-

prezentanți ai mediul acade-

mic din țară și din străinătate, 

alături de invitați speciali, care 

au reprezentat universități din 

Irlanda, Regatul Unit, Ucraina 

și Republica Moldova. Eve-

nimentul a asigurat cadrul dis-

cuțiilor pe problematica pre-

zentată în cadrul sesiunii de 

comunicări științifice. Ziua a 

doua a conferinței a inclus și o 

vizită tematică în zona Cacica. 

 

Salonul Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorum, 

Ediţia a VIII-a  

 

Biblioteca Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Centrul de Reu-

şită Universitară şi Alianţa 

Franceză din Suceava, sub e-

gida Ministerului Educaţiei, a 

organizat, cea de-a VIII-a edi-

ţie a Salonului Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorum, 

în format hibrid. Salonul de 

carte s-a bucurat, la această 

nouă ediţie, de o participare 

largă din Canada, Coasta de 

Fildeş, Franţa, Senegal, Ro-

mânia, Republica Moldova, 

Ucraina. Astfel, peste 25 de 

edituri academice, case edito-

riale de prestigiu, grupuri edi-

toriale recunoscute, librării 

cunoscute marelui public au 

fost prezente în format fizic 

sau online. Tema acestei ediţii 

a fost Cartea – sursă de în-

12-13 mai 2022 

 

 

12-13 mai 2022 

 

 

12-13 mai 2022 
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ţelepciune, destindere şi com-

batere a dezinformării. Sa-

lonul Internaţional de Carte 

Alma Mater Librorum lan-

sează manifestări în jurul ideii 

de lectură, contribuie la desco-

perirea şi promovarea de ti-

nere talente, încurajează cer-

cetarea ştiinţifică. Dialogul 

generaţiilor devine unul dintre 

punctele de atracţie, ce iden-

tifică Salonul Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorum 

de la USV. Evenimentele 

salonului  au fost structurate 

pe trei axe de dezbatere: Axa 

1:  Biblioteca şi cercetarea – 

realităţi şi perspective – 

Moderatori: prof. univ. dr. 

hab. Elena Prus, Director al 

Institutului de Cercetări Filo-

logice și  Interculturale ULIM, 

asistent univ. dr. Ioan Fărmuş,  

lector univ. dr. Gina Puică, 

bibliotecar  Liliana Ciobanu, 

bibliotecar  Ramona Ţabrea; 

Axa 2: Managementul resu-

rselor infodocumentare – tra-

diţional şi contemporan – Mo-

derator:  bibliotecar Antoneta 

Mihailescu. Axa 3: Lectura – 

stimulator al potenţialului 

creativ - Moderatori: lector 

univ. dr. Marius Cucu, bi-

bliotecar Ramona Ţabrea. Sa-

lonul a găzduit peste 30 de 

lansări şi prezentări de carte şi 

reviste, numeroase întâlniri cu 

autori, editori, cu personalităţi 

ale culturii româneşti şi stră-

ine, cu tineri creatori de lite-

ratură română. Invitatul  de 

onoare al acestei ediţii a fost 

Editura Universităţii Naţiona-

le „Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuţi – Ucraina  

 

Congres Național Studen-

țesc de Științe Medicale și 

Biologice 

 

Asociația Studenților Medi-

ciniști și Biologi din cadrul 

Facultății de Medicină și Ști-

ințe Biologice, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), a organizat primul 

Congres Național Studențesc 

de Științe Medicale și Bio-

logice, cu titlul „Medicină In-

tegrativă și Științe Biologice”. 

Congresul a reunit peste 150 

de participanți de la nivel local 

și național, care au avut ocazia 

să prezinte lucrări științifice 

realizate pe parcursul studiilor 

de licență și să participe la se-

siuni plenare, cu scopul apro-

fundării cunoștințelor medica-

le și biologice și al dezvoltării 

capacitații de comunicare aca-

demică și de cercetare. De ase-

menea, Congresul a avut o im-

portantă componentă practică, 

constând în ateliere de lucru, 

în cadrul cărora studenții au 

învățat diverse tehnici și și-au 

exersat abilitățile. Evenimen-

tul a oferit un spațiu propice 

pentru activitate în cadrul 

echipelor interdisciplinare, 

fiind destinat încurajării cer-

cetării științifice și punând 

accent deosebit pe colaborarea 

strânsă dintre studenți și pro-

fesori în contextul unui sistem 

educațional integrat, axat pe 

învățarea prin cooperare, în-

vățarea bazată pe cercetare și 

învățarea bazată pe proiecte. 

Congresul susține eforturile 

academice ale viitorilor pro-

12 – 14 mai 2022 
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fesioniști din domeniul Me-

dicinei și cel al Biologiei, or-

ganizând sesiuni de prezentări 

ale lucrărilor realizate sub 

îndrumarea cadrelor didactice. 

Cele mai bune prezentări au 

fost selectate de către un juriu 

și premiate, iar toate lucrările 

vor fi publicate într-o revistă 

de specialitate. Lucrările Con-

gresului s-au desfășurat pe 

mai multe secțiuni, după cum 

urmează: Medicină Generală 

și Asistență Medicală Gene-

rală; Nutriție și Dietetică; 

Balneofiziokinetoterapie și 

Recuperare Medicală; Medi-

cină Dentară și Tehnică Den-

tară; Biologie si Biochimie. În 

cadrul acestor secțiuni, atât 

studenții, cât și profesorii Fa-

cultății de Medicină și Științe 

Biologice au prezentat lucrări 

pe diverse teme din domeniul 

Științelor Medicale și Bio-

logice și au asistat, în paralel, 

la prelegeri pe teme de actua-

litate, susținute de invitați de 

la universități de prestigiu din 

țară. https://asmbs.ro/ 

 

Peste 3000 de vizitatori la 

Observatorul Astronomic şi 

Planetariul USV, cu ocazia 

Nopţii Europene a Muzeelor 

 

Peste 3000 de vizitatori au 

participat la activităţile orga-

nizate gratuit de Observatorul 

Astronomic şi Planetariul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (USV) cu ocazia 

Nopţii Europene a Muzeelor. 

Acțiunea a început la ora 

17.00 şi s-a finalizat după mie-

zul nopţii, cuprinzând progra-

me de planetariu, observații 

astronomice solare şi noctur-

ne, proiecții de filme 3D cu 

teme de astronomie, expoziția 

despre evoluţia universului, 

din Rotonda Planetariului, şi 

cea de iluzii optice, din turnul 

Observatorului. Cea mai frec-

ventată activitate a fost cea 

desfăşurată în Planetariu, unde 

mai mult de 1500 de persoane 

au fost înregistrate la spec-

tacole, care au avut şi o com-

ponentă în limba ucraineană, 

atunci când în public se aflau 

refugiaţi din Ucraina. Au ur-

mat observaţiile solare şi lu-

nare, în perioada în care cerul 

a fost senin, cu mai mult de 

1000 de participanţi, şi pro-

iecţiile de filme 3D, cu peste 

500 de spectatori. Un număr 

similar de persoane au fost 

ghidate prin expoziţii şi turnul 

Observatorului, atât de 

personalul instituţiei coordo-

nate de lector univ. dr. Cristian 

Pîrghie, cât şi de tineri suce-

veni pasionaţi de astronomie, 

coordonaţi de inspectorul şco-

lar general adjunct prof. dr. 

Petru Crăciun. Manifestarea a 

făcut parte din cea de-a XII-a 

ediţie a Festivalului „Zile şi 

Nopţi” Studenţeşti (ZNSt), 

care a inclus peste 100 de eve-

nimente, organizate în pe-

rioada 12-29 mai 2022, în co-

laborare cu organizaţiile stu-

denţeşti, sub coordonarea 

Asociaţiei Studenţilor din 

Universitatea Suceava şi a Ca-

sei de Cultură a Studenţilor 

Suceava.  

 

USV – coorganizator al con-

ferinței internaționale în do-

meniul câmpurilor electro-

magnetice și ingineriei me-

dicale 

 

Desfășurată la Sibiu, în orga-

nizarea Academiei Forțelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” 

din Sibiu, a Universității Teh-

nice din Cluj-Napoca și a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prima ediție a 

International Conference on 

Electromagnetic Fields, Sig-

nals and BioMedical Engi-

neering (ICEMS-BIOMED) a 

fost inițiată de personalități 

științifice ale celor trei uni-

versități partenere: Gl. bg. 

Prof. univ. dr. ing. Ghiță Bâr-

san, Prof. univ. dr. ing. Vasile 

Țopa, Prof. univ. dr. ing. Va-

lentin Popa, Prof. univ. dr. ing. 

Radu Munteanu și Prof. univ. 

dr. ing. Adrian Graur. Parti-

cipanții la conferință s-au bu-

curat de prezența unor cer-

cetători cu mare vizibilitate in-

ternațională cum ar fi Dr. 

Victoria Ramos de la Uni-

versity of Alcala - Madrid, Dr. 

Lars Ole Fichte – Germania, 

membru al consiliului consul-

tativ tehnic al Comisiei inter-

naționale Ursi K, Dr. Octavian 

Postolache,  Portugalia, preșe-

dinte al IEEE I&MSTC-13 

Wireless and Telecommuni-

cations in Measurements, dr. 

Delia Arnaud - Cormos-Uni-

versitatea din Limoges, Fran-

ța, membră al International 

Bioelectrics Consortium, Dr. 

Rod Hose - profesor emerit la 

Departamentul de Infecție, 

Imunitate și Boli Cardiovascu-

lare de la Universitatea din 

Sheffield, Dr. Alexandru 

Morega - profesor la Faculta-

tea de Inginerie Electrică și 

Departamentul de Bioingine-

rie și Biotehnologie, Faculta-

tea de Inginerie Medicală din 

cadrul Universității Politehni-

ca din București, Dr. Raquel 

Ramirez-Vazquez - membru 

al Consiliului de conducere al 

Societății Regale spaniole de 

Fizică, Dr. Lourdes Farrugia - 

14 mai 2022 

 

 

19-20 mai 2022 
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lector superior la Departamen-

tul de Fizică al Universității 

din Malta, Dr. Marco Donald 

Migliore - profesor titular la 

Universitatea din Cassino și la 

Lazio de Sud, Cassino, Italia, 

Sangin Qahtan – specialist în 

Investigarea expunerii la RF-

EMF care este generată de sta-

țiile de bază 5G și care ope-

rează pe banda C și banda 

mmWave. Din partea Uni-

versității din Suceava au parti-

cipat cu prezentări domnul 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

prorector, prof. univ. dr. ing. 

L. Dan Milici, decanul Facul-

tății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, și stu-

denți doctoranzi. Conferința a 

prezentat rezultatele unor 

cercetări recente din domeniul 

compatibilității electromagne-

tice, a impactului pe care sem-

nalele și câmpul electro-

magnetic ce stă la baza co-

municațiilor fără fir îl au asu-

pra țesuturilor biologice, dar și 

prezentarea unor noi soluții 

tehnice din domeniul ingi-

neriei medicale și al recupe-

rării energiei din mediul în-

conjurător. 

 

Studenți premiați 

 

Studenții de la Departamentul 

de Științe Umane și Social-

Politice din cadrul Facultății 

de Istorie și Geografie, Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, au participat la 

trei conferințe organizate on-

line, după cum urmează: 20 

mai 2022, Universitatea „Du-

nărea de Jos” din Galați, 

Sesiunea de Comunicări Știin-

țifice dedicată studenților; 27 

mai 2022, Universitatea „Lu-

cian Blaga” din Sibiu, a cincea 

ediție a conferinței studențești 

Noi provocări în științele so-

cio-umane la începutul mi-

leniului III; 26-27 mai 2022, 

Universitatea din Oradea, 

Conferința națională cu par-

ticipare internațională a stu-

denților (nivel de licență, mas-

terat, doctorat) în științe 

sociale. Actualitate în cer-

cetarea studențească. Studen-

ții specializărilor Asistență 

socială și Relații internațio-

nale și studii europene au 

prezentat lucrări cu tematici 

diverse, care au inclus, printre 

altele, percepții asupra situa-

țiilor de discriminare ale per-

soanelor aparținând unor gru-

puri minoritare, rezultate ale 

implicării lor în sprijinul refu-

giaților sau ale participării lor 

în tabere pentru persoane cu 

dizabilități și o serie de proiec-

te de intervenție specifice 

vârstnicilor. Demersul lor ști-

ințific s-a finalizat cu două 

premii câștigate la Universi-

tatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, în cadrul sesiunii de 

comunicări științifice care a 

fost organizată de Facultatea 

de Istorie, Filosofie și Teo-

logie: Premiul III – Aurelia 

Băeșu, Asistență socială, anul 

III, Premiu special–Cătălina 

Munteanu și Narcis Miron, 

Asistență socială, anul II. Co-

ordonatorii studenților care au 

participat la aceste evenimente 

științifice au fost asist. univ. 

dr. Sergiu Raiu și lector dr. 

Geta Mitrea. Programele eve-

nimentelor și informații supli-

mentare sunt disponibile la 

următoarele legături: Galați, 

https://fift.ugal.ro/index.php/r

o/cercetare/evenimente-

stiintifice/sesiune-stiintifica-

studenteasca Sibiu, 

https://socioumane.ulbsibiu.ro

/studenti/conferinta-

studenteasca/ 

Oradea,https://sites.google.co

m/view/conferintasds2021/ho

me 

 

Educaţie nutriţională pen-

tru o viaţă sănătoasă 

 

La Grădinița cu program nor-

mal nr. 8 din Suceava, săp-

tămâna a fost marcată de pre-

zenţa studenţilor de la Facul-

tatea de Medicină şi Ştiinţe 

Biologice din cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, specializarea 

Nutriţie şi dietetică, îndrumați 

de dietetician Daniela Bălă-

nucă și masterand nutriționist 

Carmen Chauciuc, care au 

desfășurat activitatea „Educa-

ţie nutriţională pentru o viaţă 

sănătoasă”, orientată către for-

marea unor comportamente 

alimentare sănătoase în rândul 

copiilor. Ȋn acest scop, pre-

şcolarii au fost evaluaţi an-

tropometric, iar părinții au 

20-27 mai 2022 
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avut de completat chestionare 

cu privire la obiceiurile ali-

mentare ale celor mici. Copiii 

au vizionat proiecții cu ma-

teriale informative despre ne-

voile lor nutriţionale, piramida 

alimentară, importanţa practi-

cării unor activităţi fizice 

pentru menţinerea unei vieţi 

sănătoase, dar au jucat și „Ba-

ba - Oarba cu mâncare”, regu-

la fiind ca ei să recunoască 

alimentele din farfurie fără să 

le vadă, doar după gust sau mi-

ros. La finalul săptămânii, or-

ganizatorii și-au exprimat în-

crederea că legumele, care nu 

se aflau în topul preferințelor 

copiilor, vor face parte din 

dieta lor zilnică. Educatoarele 

grădiniţei, prof. Irina Rădă-

şanu, prof. Ionela Druţu şi ed. 

Iustina Răţoi, îşi propun să 

continue seria de activităţi, cu 

speranţa că această generaţie 

va adopta un stil de viaţă 

sănătos. 

 

Concursul Internaţional 

Studenţesc de Calculatoare 

„HARD & SOFT”, ediţia a 

XXVII-a 

 

Reluat după o pauză de doi 

ani, în care desfășurarea aces-

tuia nu a fost posibilă din 

cauza pandemiei, Concursul 

Internaţional Studenţesc de 

Calculatoare HARD & SOFT, 

a ajuns la cea de-a XXVII-a 

ediţie. Hard&Soft este un 

concurs adresat studenților se-

niori din domeniile calculatoa-

relor, electronicii şi automa-

ticii, care își propune să tes-

teze competențele tehnice 

hardware și software și de re-

laționare socială ale viitorilor 

ingineri. Pe parcursul a cinci 

zile, echipe formate din câte 

patru studenți vor încerca, iar 

unii vor și reuși, să rezolve 

sarcini cu un grad ridicat de 

complexitate. O asemenea re-

ușită necesită cunoștințe avan-

sate din domeniile Știința cal-

culatoarelor, Inginerie electro-

nică și Automatizări, referi-

toare la proiectarea sistemelor 

electronice, interfaţare, pro-

gramare, utilizarea mediilor 

de dezvoltare software și 

hardware, testare și documen-

tare. Concursul a debutat în 

anul 1994, cu sprijinul 

Profesorului John MILNER, 

de la City University din 

Londra, în calitate de preșe-

dinte al juriului, poziție pe 

care a ocupat-o la primele 9 

ediții. Începând cu anul 2003, 

coordonarea activității de 

jurizare, pentru 17 ediții, a fost 

asigurată de Profesorul Ti-

mothy Hall, de la Universi-

tatea din Limerick, Irlanda. 

Concursul Hard&Soft a de-

venit o competiție inter-

națională de prestigiu, ocu-

pând un loc privilegiat în pro-

gramele manifestărilor stu-

dențești europene. De-a lungul 

timpului, echipe din princi-

palele centre universitare din 

România, alături de reprezen-

tanţi ai mai multor universități 

partenere din Europa, însu-

mând peste 1200 de studenți 

participanți, s-au confruntat la 

Suceava, căutând soluții la 

provocări tehnice spectaculoa-

se. La ediţia 2022 a concur-

sului s-au înscris 8 echipaje - 7 

echipaje din ţară (Cluj-Napoca 

- un echipaj, București, Ti-

mișoara și Suceava - câte două 

echipaje) şi un echipaj din 

Chişinău, Republica Moldova.  

Juriul din acest an a fost 

format din: Nicolae Foica - 

ServiceXpert GmbH, Munich, 

președinte, alături de Hansjörg 

Koegel - ServiceXpert GmbH, 

Munich, Sören Stein - 

ServiceXpert GmbH, Munich, 

Detlef Streitferdt Dr. - TU 

Ilmenau, Maryam Saraban 

Zadeh - TU Munich, membri. 

23-28 mai 2022 
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Concursul a beneficiat de 

sprijinul Ministerului 

Educației, al Primăriei 

Suceava şi al Consiliului Lo-

cal Suceava, precum şi al unor 

companii importante din ju-

dețele Suceava și Botoșani, 

care se implică în susținerea, 

încurajarea și afirmarea tine-

rilor care se formează în USV 

și a învățământului ingineresc 

românesc, în general. Prezen-

tarea sistemelor realizate de 

echipele competitoare, ca răs-

puns la tema-proiect propusă 

de juriu, un adevărat spectacol 

al unor sisteme la cheie puse în 

funcţiune, a avUT loc pe par-

cursul zilei de vineri, 27 mai 

2022. După întreaga jurizare și 

luarea în considerare a tuturor 

realizărilor sau a punctelor 

slabe, primul loc pe podim a 

aparținut echipajului studen-

țesc de la Universitatea Teh-

nică a Moldovei din Chișinău. 

Performanțele celor 4 studenți 

și a îndrumătorilor lor au atins 

cele mai multe puncte în pri-

vința realizării temei con-

cursului, care presupunea 

realizarea unui chit pe baza 

unei drone care trebuie să par-

curgă un traseu delimitat, să 

culeagă informații, să le trans-

mită pe o aplicație și să ate-

rizeze în final la un punct dat. 

Din dispozitivele puse la 

dispoziție de către organi-

zatori, studenții au 

asamblat o dronă 

controlabilă printr-o 

interfață Web, care a zburat 

stabil, a menținut 

altitudinea, a ajuns la un 

punct de ancorare unde a 

scanat un cod QR pentru a 

primi coordonatele ur-

mătorului punct de control. 

Drona și-a îndeplinit cu 

succes sarcina, parcurgând 

în total 4 puncte de control și 

înregistrând datele de zbor pe 

serverul Web. Locurile doi și 

trei au fost ocupate de 

echipajele studențești ale 

universităților tehnice din 

Timișoara și Cluj-Napoca.   

 

Best Business Plan 

 

Junior Achievement România 

a organizat, on-line, finala 

națională a celei mai im-

portante competiții de antre-

prenoriat pentru studenți, 

Company of the Year 2022. 

Dintre cele 300 de echipe 

înscrise în competiție (sec-

țiunile elevi și studenți), în 

urma parcurgerii mai multor 

etape, echipa Broken Tape de 

la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) a 

câștigat premiul Best Business 

Plan. Proiectul echipei a 

constat în realizarea unei apli-

cații, constând într-un 

sintetizator de voce cu două 

interfețe, pentru două cate-

gorii de utilizatori - persoanele 

care realizează compoziții 

muzicale și persoanele care 

folosesc aplicații „text to 

speech” în comunicarea 

zilnică. Ideea proiectului s-a 

născut în contextul în care 

aplicațiile deja existente pe 

piață nu satisfac pe deplin 

cerințele consumatorilor. 

Echipa USV a fost alcătuită 

din studenții Gabiel Cezarin 

Popovici și Corina Simon, de 

la programul de studiu Media 

digitală din cadrul Facultății 

de Litere și Științe ale 

Comunicării, coordonați de 

conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel 

Ghiuță. Acesta a declarat: „Mă 

25 mai 2022 
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bucură faptul că am reușit să 

câștigăm acest premiu cu o 

echipă formată din studenți de 

la unul dintre cele mai noi și 

atractive programe de studii 

ale universității – Media 

digitală. Studenții au realizat 

toate părțile componente ale 

unei companii, de la plan de 

afaceri (cu imagine de brand și 

management financiar,) până 

la un produs prototip, aproape 

de comercializare.  Personal, 

sunt la a cincea participare 

consecutivă în finala compe-

tiției, în anii anteriori ajun-

gând în finală cu echipe de 

studenți de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară și Fa-

cultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor. 

Anul acesta am coordonat 4 

echipe formate din studenți 

din domeniul ingineriei și cel 

al științelor comunicării. 

Această competiție anuală este 

una în mai multe etape, finala 

fiind precedată de semifinale 

și participarea în Incubatorul 

JA Bizz Factory. Este demn de 

menționat și faptul că USV a 

fost universitatea cu cele mai 

multe echipe în finală - 3 din 

totalul de 14. Celelalte două 

echipe au fost coordonate de 

colege din cadrul Labo-

ratorului de incubare a afa-

cerilor al universității noastre, 

prof. univ. dr. Carmen Nastase 

și lect. univ. dr. Mihaela 

State.” Incubatorul Național 

de Afaceri JA BizzFactory este 

cea mai importantă com-

ponentă a programului in-

ternațional de antreprenoriat 

Junior Achievement, având ca 

obiective dezvoltarea compe-

tențelor antreprenoriale, di-

gitale și de comunicare nece-

sare pentru profesiile viitoare 

și motivarea studenților pentru 

a trece de la idee la afacere 

pilot sau start-up. Junior 

Achievementeste cea mai mare 

organizație internațională 

non-profit în domeniul edu-

cației economice și antre-

prenoriale, cu programe în 

peste 100 de țări din lume.

 

Conferirea titlului de DHC 

Doamnei Prof. univ. dr. 

Otilia Hedeșan, Universita-

tea de Vest Timișoara 

 

USV este onorată să primeas-

că în mijlocul comunității sale 

o prestigioasă personalitate a 

lumii academice românești, cu 

o carieră științifică și didactică 

de excelență, un intelectual de 

forță situat, deopotrivă prin 

preocupările Domniei Sale și 

prin modelul uman pe care-l 

instituie, la intersecția dintre 

trecut și viitor, dintre local și 

universal, dintre lume și idee. 

Pe parcursul a mai bine de trei 

decenii, Doamna Prof. univ. 

dr. Otilia Hedeșan, titulară a 

Universității de Vest din Timi-

șoara, s-a remarcat prin contri-

buțiile deosebite în domeniul 

etnologiei și antropologiei, ști-

ințe umaniste vechi și noi deo-

potrivă, care răspund la între-

bările esențiale cine suntem și 

cine sunt cei din jurul nostru, 

întrebări concretizare în studii 

teoretice și de teren despre 

metamorfozele identitare ale 

omului. În mai bine de trei 

decenii de carieră academică, 

a îndrumat și a format ge-

nerații de studenți și cerce-

tători, întărind vizibilitatea ști-

ințelor umaniste românești în 

spațiul cultural european. De 

către colegi și mai ales de către 

studenți a fost și este consi-

derată una dintre vocile cele 

mai apreciate din universitatea 

timișoreană, atât pentru cali-

tatea cursurilor predate, cât și 

pentru atenția deosebită acor-

dată studenților, masteranzilor 

și doctoranzilor români și stră-

ini. Dar întreaga carieră aca-

demică a Domniei Sale este 

legată de munca de teren, de 

conectarea la spiritul tradiției, 

de cercetarea culturii tradi-

ționale, a literaturii populare și 

a civilizației românești. Nu es-

te deloc exagerat să afirmăm 

că evoluția studiilor etnolo-

gice și antropologice din ulti-

mele decenii din România nu 

poate fi concepută fără contri-

buția majoră a doamnei prof. 

univ. dr. Otilia Hedeșan. 

Domnia Sa a publicat șapte 

volume științifice și este 

autor al unei culegeri de 

folclor și al unor studii de 

referință incluse în volume 

ale unor prestigioase 

manifestări științifice 

naționale și internaționale. 

De asemenea, a coordonat 

unsprezece volume ce 

reunesc lucrări ale 

cercetătorilor contemporani și 

a elaborat șaisprezece capitole 

în volume colective. Se pot 

adăuga acestor contribuții 

numeroase articole științifice 

în periodice academice din 

România. Faptul că Doamna 

prof. univ. dr. Otilia Hedeșan 

este membru fondator al 

Societății de Antropologie 

culturală din România (1994), 

al Societății de Științe 

Etnologice din România 

(2004) și din 2014 președinte 

al Asociației de Etnografie și 

26 mai 2022 
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Folclor din România, că este 

membru al Uniunii Scriitorilor 

din România (din anul 2006) 

și al colegiilor de redacție și 

științifice ale unor reviste de 

specialitate, precum Studia 

Universitatis Babes–Bolyai, 

Memoria ethnologica, Journal 

of Ethnography and Folklore 

ori Meridian Critic, revistă a 

Facultății de Litere și Științe 

ale Comunicării din cadrul 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, și director 

din 2015 al Research Centre 

for Heritage and Cultural 

Anthropology – RheA 

demonstrează implicarea deo-

sebită în evoluția postdecem-

bristă a disciplinelor umaniste 

în spațiul românesc și euro-

pean, în general, fiind astăzi 

considerată una dintre cele 

mai mari personalități ale 

științelor etnologice. S-a con-

ferit titlul de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii „Ștefan 

cel Mare” din Suceava doam-

nei prof. univ. dr. Otilia 

Hedeșan, cadru didactic titular 

la Universitatea de Vest din 

Timișoara, pentru anvergura 

personalității sale științifice, 

pentru calitățile de mentor, 

pentru opera sa marcantă în 

domeniul Filologiei, pentru 

meritele sale de excepție în 

promovarea culturii române, 

în dezvoltarea cercetării ști-

ințifice și în stimularea exer-

cițiului gândirii în domeniul 

științelor umaniste, pentru dă-

ruirea manifestată în slujirea 

studiilor doctorale din Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. 

Studenți FIA, aur și bronz 

la EuroINVENT 2022 

 

Studenți și cadre didactice de 

la Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava au participat la 

cea de-a XIV-a ediție a Sa-

lonului de invenții 

EuroINVENT, care a avut loc 

la Iași. Echipele USV au 

prezentat două brevete, după 

cum urmează:  Înghețată 

funcțională cu conținut redus 

de grăsime și procedeu de 

obținere a acesteia, 

inventatori: Mircea Petruț 

Șestac, student în anul IV, 

coordonat de prof. Adriana 

Dabija și prof. Georgiana 

Gabriela Codină, care a primit 

Medalie de aur, și Vafe 

aglutenice și funcționale și 

procedeu de obținere a 

acestora, inventatori: Ancuța 

Chetrariu, doctorand în anul 

II, coordonată de prof. Adri-

ana Dabija, care a câștigat 

Medalia de bronz. Înghețata 

funcțională cu conținut redus 

de grăsime este un produs 

alimentar de tip desert lactat 

congelat, cu rol de aliment 

funcţional datorită beneficiilor 

multiple pentru sănătate, ob-

ținut doar din ingrediente 

naturale (urdă și nuci verzi), 

fără adaos de zahăr sau aditivi 

alimentari, printr-un procedeu 

special de congelare. Vafele 

aglutenice și funcționale sunt 

un sortiment de vafe în com-

poziţia cărora intră făină de 

năut, leurdă, făină din borhot 

de malț, semințe de in auriu și 

semințe de cânepă, cu o 

valoare nutritivă îmbunătățită, 

cu un conținut ridicat de 

proteine și fibre, destinat 

tuturor categoriilor de 

consumatori. 
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Conferința Discurs Critic și 

Variație Lingvistică 

 

Sub patronajul Asociaţiei Ak-

ademos, al Alianţei Franceze 

şi al Universităţii din Pisa,  

ediția a XI-a a Conferinței 

Discurs Critic și Variație 

Lingvistică, a reunit cercetă-

tori, cadre didactice și doc-

toranzi din mai multe centre 

universitare din țară (Iași, Ti-

mișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, 

Baia-Mare, Bacău) și din stră-

inătate (Republica Moldova, 

Italia, Spania şi Ucraina). 

Având ca tematică Tradu-

cerea ca interpretare: pers-

pective teoretice, problema-

tizări și aplicații, conferința 

oferă o arie generoasă de 

abordare, ce a permis partici-

panților să inițieze discuții și 

dezbateri asupra perspecti-

velor multiple pe care actul 

traducerii le oferă prin statutul 

său de fenomen cultural-ling-

vistic integrator. Centrată asu-

pra unei istorii a traducerilor, 

asupra strategiilor de tradu-

cere și de receptare a textelor 

literare, științifice și admi-

nistrative, precum și asupra 

constrângerilor cognitive, 

normative și discursive antre-

nate de acest proces, con-

ferința a vizat explorarea unor 

axe tematice variate, astfel 

încât doctoranzii din uni-

versitatea noastră, dar și din 

alte centre universitare să poa-

tă susține și argumenta rezul-

tatele propriilor cercetări, dar 

şi să se poată întâlni cu 

specialiști din domeniul de 

studiu pentru care au optat. 

Evenimentul a inclus, pe lângă 

cele opt ateliere de comunicări 

pe secţiuni, o lansare de carte 

(volumul întâi din prima isto-

rie a traducerilor în limba ro-

mână) şi o dezbatere moderată 

de Matei Vişniec. Dintre ateli-

erele propuse, unul a fost ani-

versar - Experiențe regionale 

și model național. Restituiri 

târzii: Elena Niculiță-

Voronca, Mihai Lupescu, fiind 

organizat la 160 de ani de la 

nașterea Elenei Niculiță-Vo-

ronca și la 100 de ani de la 

încetarea din viață a lui Mihai 

Lupescu. Totodată, programul 

propus a inclus un workshop 

privind transferul către soci-

etate al cunoștințelor despre 

alimentația regională, ce face 

parte din cadrul proiectului 

Colecție digitală a patrimo-

niului alimentar românesc și 

transfer spre societate 

(foodie). Conferinţa s-a des-

chis cu ceremonia de acordare 

a titlului de Doctor honoris 

causa distinsei profesoare Oti-

lia Hedeşan, de la Univer-

sitatea de Vest din Timişoara, 

specialistă în etnologie şi 

antropologie culturală. Or-

ganizatorii conferinţei au fost 

prof. univ. dr. Rodica Nagy, 

prof. univ. dr. Sanda Maria 

Ardeleanu şi prof. univ. dr. 

Mircea A. Diaconu.
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Conferință internațională la 

FDSA 

 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative (FDSA) din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a or-

ganizat, cea de-a VII-a ediție a 

Conferinței Internaționale 

„Ethical and Social Dimen-

sions in Public Administration 

& Law”. Păstrând tradiția eve-

nimentelor științifice prece-

dente, echipa organizatorică 

suceveană, condusă de conf. 

univ. dr. Camelia Ignătescu, 

decanul Facultății de Drept și 

Științe Administrative,  a rea-

lizat această manifestare știin-

țifică împreună cu următorii 

parteneri:  Primăria Munici-

piului Suceava, cofinanțatorul 

acestui eveniment, Facultatea 

de Drept din cadrul Univer-

sității Naționale „Yuriy Fed-

kovych” din Cernăuți, Ucra-

ina, Academia Română, prin 

Institutul de Cercetări Juridice 

„Academician Andrei Ră-

dulescu”, Centrul de Cercetări 

Socio-Umane LUMEN, Iași, 

Universitarea Ecologică din 

București și Asociația Știin-

țifică de Drept și Științe Ad-

ministrative din Suceava. La 

manifestare au participat, pe 

lângă cadrele didactice ale 

Facultății de Drept și Știinte 

Administrative din Suceava, 

personalități marcante ale uni-

versului juridic din România 

și din străinătate, oferind stu-

denților și publicului partici-

pant ocazia de a asculta pre-

legerile specialiștilor, prezen-

tate în plen, și de a interacționa 

cu aceștia în cadrul workshop-

urilor organizate în cele trei zi-

le ale conferinței. Printre par-

ticipanți, au fost prezenți dom-

nul Daniel Șandru, prof. univ. 

dr., cercetător științific gr. I în 

cadrul Institutului de Cercetări 

Juridice „Acad. Andrei Ră-

dulescu” al Academiei Ro-

mâne, dl. Radu Felix Hodoș, 

conf. univ. dr. la Universitatea 

„1 Decembrie 1918” din Alba-

Iulia, arbitru și președinte al 

Curții de Arbitraj Comercial 

de pe lângă Camera de Comerț 

și Industrie a județului Mureș, 

avocat și practician în 

insolvență, d-l Călin Scrip-

caru, prof. univ. dr. la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Facultatea de Drept 

și Științe Administrative, 

membru al Consiliului 

Superior de  Medicină Legală,  

d-na Maria Dumitru, conf. 

univ. dr. la Universitatea „Ște-

fan cel Mare” Suceava, Facul-

tatea de Drept și Științe Ad-

ministrative etc., precum și 

specialiști internaționali din 

Mexic/Polonia, Republica 

Moldova, Spania, Turcia și 

Ucraina. Distinșii specialiști, 

cu o largă expertiză în dome-

niu, au abordat probleme refe-

ritoare la provocările celei mai 

mari crize umanitare, din anii 

1990 încoace, care a afectat 

Ucraina și implicit întreaga 

Europă. Subiectele de interes 

au vizat obstacolele în apăra-

rea drepturilor omului și a sta-

tului de drept, perspective  ju-

ridice și sociale în adminis-

trația centrală și locală, im-

pactul noilor tehnologii într-o 

eră postpandemică și metode 

de predare și didactică non-

formală, apreciativă, precum 

și valorile etice în contextul 

crizelor. În cadrul sesiunii de 

deschidere a conferinței, pe 26 

mai 2022, au luat cuvântul 

domnul prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, prorector al USV, conf. 

univ. dr. Camelia Ignătescu, 

decanul FDSA, domnul Ovi-

diu Milici, consilier local în 

cadrul Primăriei municipiului 

Suceava, domnul Augustin 

Zegrean, Doctor Honoris 

Causa al USV, cel mai impor-

tant și cunoscut jurist român, 

fost judecător și fost preșe-

dinte al Curții Constituționale 

a României, domnul Bogdan 

Chirițoiu, Președintele Consi-

liului Concurenței din Ro-
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mânia, domnul Cristinel Gro-

su, președintele Curții de Apel 

Suceava, domnul prof. univ. 

dr. habil. Antonio Sandu, ca-

dru didactic al FDSA. Tot în 

deschidere, au luat cuvântul 

reprezentanți ai instituțiilor 

academice partenere din Ucra-

ina, precum domnul Vitalii 

Vdovichen, prof. univ. doctor, 

decan al Facultății de Drept a 

Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți (U-

craina), doamna Tetyana Ko-

lomoyets, doctor în drept, pro-

fesor, membru corespondent 

al Academiei Naționale de 

Științe a Ucrainei, avocat de 

onoare al Ucrainei și decan al 

Facultății de Drept, Universi-

tatea Națională Zaporizhzhia 

din Ucraina, precum și My-

kola Izha, doctor în științe 

politice, profesor, educator de 

onoare al Ucrainei, director al 

Institutului Educațional și Ști-

ințific de Servicii Publice și 

Management al Universității 

Naționale Politehnica Odesa. 

Sesiunile plenare, care s-au 

desfășurat în sistem dual, atât 

fizic, cât și online, au oferit 

ocazia publicului, majoritatea 

studenți ai FDSA, să asculte 

puncte de vedere ale specia-

liștilor români sau străini și să 

intervină cu întrebări în cadrul 

dezbaterilor generatoare de 

soluții la problematicile ridi-

cate de contextul juridic, poli-

tic și socio-economic actual, 

marcat de criza produsă de 

războiul din Ucraina dar și de 

criza produsă de pandemia de 

Covid 19. Deosebit de im-

portantă pentru conjunctura 

actuală a fost prelegerea dom-

nului lector univ. dr. Bogdan 

Marius Chirițoiu, Președinte 

al Consiliului Național al Con-

curenței din București, care a 

vorbit despre rolul Consiliului 

Concurenței în echilibrarea 

crizelor economice și de răz-

boi din economia națională. 

Un interes special a prezentat 

și prelegerea susținută de prof. 

univ. dr. Oliviu Puie, de la 

Facultatea de Drept, Univer-

sitatea Creștină „Dimitrie 

Cantemir”, referitoare la câ-

teva aspecte controversate pri-

vind contenciosul special în 

domeniul amenajării teritoriu-

lui, urbanismului și amenajării 

teritoriului, al autorizării exe-

cutării lucrărilor de construcții 

și al sancțiunilor aplicabile 

pentru nerespectarea disci-

plinei în construcții, dar și in-

tervenția domnului Costică 

Romică Ichim, președintele 

Casei Româno-Chineze, care 

a vorbit despre propuneri 

legislative privind colectarea 

selectivă a deșeurilor. Seria 

prelegerilor a continuat a doua 

zi, pe 27 mai 2022, cu pre-

zentări susținute de prof. univ. 

dr. Nadia-Cerasela Anitei, de 

la Facultatea de Drept, Științe 

Sociale și Politice, Universi-

tatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, de prof. asociat dr. 

Roxana-Elena Lazăr, Univer-

sitatea „Al. I. Cuza” din Iași și 

Universitatea „Petre Andrei” 

din Iași, ambele vorbind des-

pre aspecte ale cooperării în 

materie de detectare și com-

batere a evaziunii fiscale între 

Departamentul de Luptă Anti-

fraudă (DLAF) și Oficiul Eu-

ropean de Luptă Antifraudă 

(OLAF).  Domnul conf. univ. 

dr. Răzvan Viorescu, de la Fa-

cultatea de Drept și Științe 

Administrative, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava, a prezentat o prelegere 

intitulată Epopeea „PLF” s-a 

încheiat tragic... prin decon-

tracvenționalizare. De aseme-

nea, au susținut prelegeri și 

prof. univ. dr. Vasile Pă-

văleanu, de la Facultatea de 

Drept și Științe Administra-

tive, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, conf. 

univ. dr. Victor Andrei Căr-

căle, de la Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării, 

USV (cu o prelegere intitulată 

Reflecții privind problema 

consecințelor periculoase în 

contextul actual), lector univ. 

dr Lucian Stănescu, de la 

FDSA, USV (cu o prelegere 

intitulată Universul metaforic 

al răspunderii juridice) și, nu 

în ultimul rând, Raluca Onu-

freiciuc, doctorandă la Uni-

versitatea din București și 

Universitatea din Coruña, 

Spania, asist. univ., FDSA, 

USV (cu o prelegere intitulată 
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Către o justiție descentra-

lizată: provocări și abordări). 

De asemenea, conf. univ. dr. 

Gabriela Alexandra Oanță, 

prof. asociat de Drept Inter-

național Public și Relații In-

ternaționale și director al Ins-

titutului Universitar de Studii 

Europene „Salvador de Ma-

dariaga” din cadrul Univer-

sității din Coruna (Spania), a 

vorbit despre provocările Uni-

unii Europene în ceea ce pri-

vește criza umanitară pe mare, 

care afectează grupurile de 

migranți ce doresc să ajungă în 

Europa. Tot din străinătate a 

vorbit și prof. univ. dr. Meh-

met Șahin, de la Facultatea de 

Educație, Departamentul de 

Curriculum și Instruire al Uni-

versității Mersin din Turcia, 

pe tematica educației, într-o 

prelegere intitulată Două 

picioare gemene ale sis-

temului educațional: aspec-

tele materiale și spirituale. 

Seria de prelegeri a cuprins, 

printre altele, și intervenția 

prof. univ. dr. hab. Aurora 

Ciucă, de la FDSA, USV, care 

a vorbit despre cetățenie în 

contextul european actual, în 

cadrul prelegerii intitulate De 

la Pro Archia Poeta la... 

Cetățenia prin investiții, ur-

mată de prelegerea domnului 

conf. univ. dr. Nicolae Plo-

eșteanu, de la Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Știință și 

Tehnologie „G.E. Palade” din 

Târgu Mureș, și a domnului 

Raul Miron, avocat al Baro-

ului Mureș, intitulată Repere 

juridice privind competența 

Curții Penale Internaționale 

în legătură cu războiul din 

Ucraina. În cadrul acestei 

conferințe internaționale, un 

loc special a fost rezervat pre-

zentării unor prelegeri de către 

studenți ai Facultății de Drept 

și Știinte Administrative din 

Suceava (nivel licență și mas-

terat), care au pregătit lucrări 

sub îndrumarea doamnei conf. 

univ. dr. Camelia Ignătescu și 

a doamnei asistent univ. drd. 

Raluca Onufreiciuc. Diversele 

tematici abordate, din sfera 

juridică și administrativă, în 

strânsă legătură cu contextul 

socio-politic actual, au fost 

susținute de următorii stu-

denți: Ionuț Cristian Burac (cu 

o prelegere intitulată Avor-

turile în Statele Unite ale 

Americii), Eliza-Magdalena 

Tîrnovianu, care a vorbit des-

pre Codex Sinaiticus, Lidia 

Magdalena Ungureanu, Ceci-

lia Cîmpan (cu o prelegere pe 

tema Reglementarea activelor 

virtuale), Ana-Maria Grigoraș 

(care a vorbit despre Statutul 

minorilor refugiați), Bianca 

Florentina Laza (care a vorbit 

despre Drepturile copilului în 

procedurile penale la nivelul 

UE), Maria-Cristina Petrea 

(cu o prelegere intitulată 

Interpretarea normei juridice 

penale - istorie și actualitate), 

Vanesa Popescu (care a vorbit 

despre Amânarea executării 

pedepsei cu închisoarea sau a 

detenției pe viață), Loredana-

Cătălina Spoială (care a pre-

zentat lucrarea intitulată Pers-

pectiva istorică asupra incri-

minării infanticidului în Ro-

mânia), Mihaela Anca Strujac 

Ostafe, Raluca Mihaela Ne-

chita Spoială (care a susținut 

lucrarea Drepturile de pro-

prietate industrială) și nu în 

ultimul rând studentele Laura 

Bujor, Alexandra Aboroencei, 

Maria Bucovineanu, Ana Ma-

ria Ciobanu și Diana Ale-

xandra Botușani,  care au 

pregătit și prezentat o lucrare 

intitulată Repere teoretice pri-

vind societatea cu răspundere 

limitată.Tematicile sesiunilor 

plenare (Drept public; Dreptul 

afacerilor; Dreptul internațio-

nal și european; Drept penal și 

drept procesual penal; Drept 

civil și drept procesual civil) 

au fost susținute și completate 

cu dezbateri și aplicații în ca-

drul wokshopurilor ce au fost 

organizate de specialiștii parti-

cipanți, pe teme precum: pers-

pective globale privind drep-

turile fundamentale în crizele 

umanitare; provocări, riscuri, 

instrumente și soluții pentru 

activitățile de soluționare a 

crizelor umanitare; tehnologi-

ile emergente și impactul 

acestora asupra noilor genera-

ții; protecția datelor cu carac-

ter personal în sectorul public 

- principalele probleme și 

soluții; valorile naționale ro-

mânești în context european. 

Un impact emoțional puternic 

asupra publicului l-a avut in-

tervenția profesorilor uni-

versitari ucraineni, care au re-

latat că, în seara precedentă 

intervenției lor, Cernăuțiul fu-

sese atacat cu o rachetă. În 

ciuda războiului devastator și 

a amenințării permanente pe 

care o propagă acesta asupra 

poporului ucrainean și asupra 

tărilor vecine, prezența parte-

nerilor din Ucraina la această 

a VII a ediție a Conferinței 

Internaționale „Ethical and 

Social Dimensions in Public 

Administration & Law”, or-

ganizată la Suceava, a fost o 

ocazie în plus de a întări 

colaborarea științifică între 

cele două tări vecine. Dincolo 

de relațiile academice, acest 

eveniment a constituit, pentru 

mediul universitar sucevean și 

românesc, un prilej de a 

reafirma întreaga susținere 

față de confrații de peste 

graniță, grav afectați de război 
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Echipele FIESC, Aur Și 

Argint La EuroINVENT 

2022  

 

 Ediția a XIV-a a European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation EUROINVENT 

2022 a promovat peste 500 de 

invenții şi proiecte de cerce-

tare, cu autori din peste 20 de 

țări, precum: Polonia, Canada, 

China, Croația, Hong Kong, 

India, Indonezia, Iran, Japo-

nia, Iordania, Coreea, Mala-

ysia, Maroc, R. Moldova, Fili-

pine, Singapore, Taiwan, 

Thailanda, Turcia, Ucraina, 

Statele Unite ale Americii etc. 

Lista participanţilor naţionali 

include universităţi şi institute 

de cercetare consacrate, care, 

de-a lungul celor două zile de 

evaluare, si-au prezentat cele 

mai bune produse și invenții. 

Juriul internaţional a fost co-

ordonat de Mohd Mustafa Al 

Bakri Abdullah, de la Uni-

versitatea Perlis din Malaysia, 

şi Ljiljana Pedisic, preşe-

dintele Asociaţiei Inventa-

torilor din Croaţia. La această 

ediție a Euroinvent, Facultatea 

de Inginerie Electrică și Știin-

ța Calculatoarelor (FIESC) din 

cadrul USV a obținut, prin co-

lectivele de cercetare din ca-

drul Laboratorului Inventran-

sfer, formate din cadre didac-

tice, cercetători și studenți 

doctoranzi și postdoctoranzi, 

două medalii de aur și două 

medalii de argint, după cum 

urmează: Medalia de aur pen-

tru invenția Extension device 

for the diagnosis of conductive 

charging systems, autori: Ci-

prian Bejenar, Marian Beje-

nar, Mihai Dimian, Laurențiu-

Dan Milici, Mariana-Rodica 

Milici, Ciprian Afanasov, 

Constantin Ungureanu, Miha-

ela Pavăl, Medalia de aur 

pentru invenția Electrical net-

work fault signaling device, 

autori: Ovidiu Magdin Ţanţa, 

Mihaela Pavăl, Laurențiu-Dan 

Milici, Oana Vasilica Grosu, 

Eusebiu Toader, Pavel Atănă-

soae, Valentin Popa, Medalia 

de argint pentru invenția Me-

thod for selective switching, 

autori: Ciprian Bejenar, Lau-

rențiu-Dan Milici, Constantin 

Filote, Mihai Rață, Ciprian 

Afanasov, Elena-Daniela Lu-

pu, Valentin Vlad, Constantin 

Ungureanu, Medalia de argint 

pentru invenția Motion control 

system, autori: Toader Euse-

biu, Milici Mariana Rodica, 

Pavăl Mihaela, Nițan  Ilie, Be-

jenar Ciprian, Ungureanu 

Constantin, Lupu Elena Dani-

ela. În cadrul ceremoniei de 

premiere, USV a primit pre-

miul special din partea Aso-

ciației Inventatorilor din Cro-

ația, pentru contribuția remar-

cabilă în domeniul inventicii, 

promovată la nivel internațio-

nal. Printre universitățile și 

instituțiile de cercetare care au 

acordat premii inventatorilor 

de la USV se numără și Uni-

versitatea Politehnica din Bu-

curești, Universitatea din Cra-

iova, Universitatea de Medi-

cină și Farmacie „Grigore T. 

Popa” din Iași, Universitatea 

Tehnică a Moldovei din Chi-

șinău, ICPE SA București și 

AGEPI Chișinău. „Lucrările 

cu care facultatea noastră a 

participat în acest an la 

EuroInvent se referă la două 

domenii prioritare pentru eco-

nomiile lumii: automobilul 

electric și transportul energiei 

electrice”, a declarat dr. ing. 

Constantin Ungureanu, mem-

bru al delegației USV la ma-

nifestare, inventator și mem-

bru al juriului internațional 
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Conferința Internațională 

DAS, Ediţia a XVI-a 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică și Știința Calculatoarelor 

(FIESC) din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a organizat cea de-a 

XVI-a ediție a Conferinței 

Internaționale Development 

and Application Systems. 

Începând cu anul 1992, con-

ferința s-a desfășurat bienal, 

fiecare ediție bucurându-se de 

succes, fapt dovedit de inte-

resul manifestat în mod con-

stant de specialiștii din do-

meniu pentru tematicile 

propuse. Publicarea celor mai 

bune lucrări susținute în ca-

drul conferinței în revista Ad-

vances in Electrical and Com-

puter Engineering a contribuit, 

de asemenea, la consacrarea 

internațională a evenimentu-

lui. Ținând cont de imposi-

bilitatea unora dintre partici-

panți de a se deplasa de la dis-

tanțe apreciabile (în unele ca-

zuri depășind 2000 de km),  

ediția din acest an se va des-

fășura parțial și online. Comu-

nitatea academică suceveană 

va avea printre oaspeți nume 

sonore din domeniul științific, 

precum profesorii universitari 

Nathan IDA (Universitatea 

din Akron, SUA), Jorge DIAS 

(Universitatea Coimbra, Por-

tugalia), Ralph KENNEL 

(Universitatea Tehnică din 

München, Germania) și Detlef 

STREITFERDT (Universita-

tea Tehnică din Ilmenau, Ger-

mania). Începând cu ediția din 

anul 2014, conferinţa s-a orga-

nizat sub egida IEEE, acest tip 

de indexare oferind posibili-

tatea cercetătorilor de a-şi pu-

ne în valoare rezultatele cerce-

tărilor întreprinse, prin apari-

ţia lucrărilor în prestigioasa 

bază de date IEEE Xplore. 

Lucrările sunt incluse, de ase-

menea, și în baza de date ISI. 

www.dasconference.ro  

 

O nouă donație pentru Bi-

blioteca USV 

 

Biblioteca Universităţii „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

primit o valoroasă donaţie de 

carte din Germania, prin inter-

mediul lui Christian Bertsch, 

fiul lui Hansbert Bertsch, un 

discipol al lui Eugeniu Co-

șeriu, decedat de curând. 

Această donație a fost posi-

bilă datorită colaborării neîn-

trerupte dintre directorul Bi-

bliotecii USV, doamna prof. 

univ. dr. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, și Catedra de 

iberoromanistică de la Uni-

versitatea din Zürich,  condusă 

de ultimul discipol al lui Co-

șeriu, prof.univ.dr. Johannes 

Kabatek, Doctor Honoris Ca-

usa al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava. Colabo-

rarea a început în anul 2015, 

prin intermediul unei foste 

studente USV, Cristina 

Bleorțu, doctor în științe, cer-

cetătoare, coautoare a nume-

roase studii şi lucrări în do-

meniul lingvisticii coşeriene, 

care activează la aceeași uni-

versitate din Elveția. Această 

nouă donaţie reprezintă o 

contribuție extrem de impor-

tantă la creionarea întemeierii 

unui Centru de studii coșe-

riene la USV. Amintim, prin-

tre volumele donate, valoroa-

sele opere scrise, dar și cele 

dedicate lui Eugeniu Coșeriu. 

Menționăm, deopotrivă, că în 

anul 2019, în Biblioteca USV 

au intrat, graţie colaborării 

dintre cei doi profesori amin-

tiți, peste 5000 de exemplare 

de volume de autor, acte ale 

unor manifestări ştiinţifice, 

anale ale unor universităţi și 

periodice din biblioteca perso-

nală a lingvistului Eugeniu 

Coşeriu.  
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Lansare de carte 

 

Volumul I al lucrării O istorie 

a traducerilor în limba 

română din secolul al XX-lea- 

ITLR,  rezultat al proiectului 

de pionierat cu același nume, 

implementat de profesorii Mu-

guraș Constantinescu și Ro-

dica Nagy, a fost coordonat de 

profesorii Muguraș Constan-

tinescu, Daniel Dejica, Titela 

Vîlceanu. Această istorie a 

traducerilor reunește contribu-

țiile a o sută de autori din 

universitățile din țară, dar și 

din Republica Moldova, Ger-

mania, Spania, Grecia, Slova-

cia. Este vorba de prima și 

singura istorie a traducerilor 

din România și una dintre pri-

mele șapte din Europa, care 

mobilizează o importantă e-

nergie intelectuală și valori-

fică sute de ore de muncă de 

documentare, de redactare și 

de revizuire. Volumul ITLR - 

I, publicat la Editura Aca-

demiei Române, are 1440 de 

pagini și conține șase capitole, 

o bibliografie selectivă și indi-

ce - de autori traduși, de tradu-

cători, de edituri și colecții. 

ITLR - I va fi urmat de alte trei 

volume, cuprinzând atât do-

meniile literare, cât și cele 

non-literare, și va fi un im-

portant instrument de lucru 

pentru cercetători. În „Cu-

vântul înainte”, scris de pro-

fesorul universitar Mircea 

Martin, membru corespondent 

al Academiei Române, se afir-

mă: „Istoria de față este ana-

litică și critică, teoretizantă și 

contextualizantă, incluzând o 

istorie a traductologiei, a lite-

raturii comparate, a istoriei li-

terare, a culturii românești în 

ansamblul ei. Avem de a face 

în cuprins cu mai multe istorii: 

o istorie a limbii române, a 

literaturii române, o istorie a 

ideilor, o istorie socială. Se 

verifică astfel importanța 

traducerilor în studiul recep-

tării operelor literare și al 

circulației ideilor, în general. 

Se produce o deplasare a do-

meniului ca atare dinspre mar-

gine spre centru și last but not 

least are loc o reînscriere fi-

rească a culturii românești în 

cultura universală”. Cu ocazia 

lansării, a fost citit mesajul 

domnului Mihai Popa, direc-

torul Editurii Academiei. Pre-

zentarea volumului a fost 

realizată de conf. univ. dr. Si-

mona-Aida Manolache, pro-

decan al Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării. Din 

partea echipei ITLR, prof. 

univ. Muguraș Constantinescu 

a rezumat povestea acestei 

istorii, de la nașterea pro-

iectului, în anul 2018, până la 

finalizarea primului volum.  

 

USV, activitate de volunta-

riat în Parcul Național Că-

limani 

 

După doi ani de întrerupere, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a reluat seria 

activităților de voluntariat 

organizate în parteneriat cu 

Administrația Parcului Națio-

nal Călimani, în baza acor-

dului de colaborare semnat în 

anul 2011. Astfel, un grup de 

studenți de la specializările 

Biologie, Afaceri internațio-

nale, Nutriție și dietetică, 

Asistență managerială și ad-

ministrativă, Limba și 

literatura engleză - Limba și 

literatura spaniolă, Media di-

gitală și Planning of New 

Tourist Products and Desti-

nation Management, un re-

prezentant Radio USV și un 

reprezentant Digital Media 

Center, însoțiți de lector dr. 

Codruț Șerban (inițiatorul par-

teneriatului, în calitate de ran-

ger voluntar al PNC, și orga-

nizatorul activității), au des-

fășurat o acțiune de volunta-

riat pe raza Parcului Național 

Călimani. Activitatea a cons-

tat în igienizarea traseului 

27 mai 2022 
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turistic Poiana Apa Rece – Vf. 

Lucaciu – Rezervația naturală 

12 Apostoli - Gura Haitii și, pe 

anumite porțiuni de traseu, de-

gajarea arborilor doborâți de 

vânt și ninsori, pregătindu-l 

pentru turiștii care îl vor par-

curge în acest an. Din partea 

Parcului Național Călimani, 

activitatea a fost coordonată 

de ing. Cristinel Ortoanu, res-

ponsabil de relația cu comu-

nitățile și turism, alături de doi 

rangeri: ecol. Camelia Valach 

și tehn. Gheorghe Airinei. De-

a lungul zilei, reprezentanții 

PNC le-au vorbit studenților 

despre însemnătatea parcuri-

lor naționale, a rezervațiilor 

naturale și științifice, despre 

pasiune și respect pentru mun-

te, dar și despre modalitățile 

prin care fiecare dintre noi se 

poate implica în protejarea 

naturii. Având în vedere că o 

parte dintre studenți au par-

curs pentru prima data în viață 

un traseu montan, au fost 

oferite explicații legate de 

marcajele traseelor turistice, 

simbolistica culorilor acestor 

marcaje și sfaturi privind echi-

parea corespunzătoare și in-

formarea corectă înainte de a 

pleca pe munte. Totodată, s-a 

povestit despre flora și fauna 

Călimanilor (studenții având 

ocazia să observe în habitatul 

natural, printre altele, mai 

multe exemplare de viperă), 

despre rotitul cocoșului de 

munte și despre ritualurile pre-

creștine care se practicau în 

zona de platou a Vârfului 

Lucaciu. La finalul zilei, alți 

doi rangeri ai PNC, ing. Dan 

Grigoroaea (doctor în dome-

niul Silvicultură, cu teza sus-

ținută la USV) și ing. Benone 

Gavrilaș, au organizat un pic-

nic în zona special amenajată 

la punctul de plecare pe Poteca 

tematică 12 Apostoli. Mai jos, 

câteva impresii culese de la 

studenții participanți: „Prima 

noastră experiență de volun-

tariat, ca studenți USV, s-a 

desfășurat în Parcul Național 

Călimani și, cu siguranță, nu 

va fi ultima. Natura ne pasio-

nează, ne încarcă cu energie și 

ne direcționează ochii către 

locuri fabuloase, în care viața 

abundă pe ascuns. O simplă 

activitate de voluntariat? Nu. 

Multe lucruri noi am învățat 

pe parcursul acestei deplasări: 

de la strângerea deșeurilor, 

observarea urmelor unor ani-

male din fauna specifică Mun-

ților Călimani, informații isto-

rice și geologice despre Vârful 

Lucaciu și despre Rezervația 

12 Apostoli, până la aflarea 

unor noi specii de plante. Ca 

studenți în cadrul Facultății de 

Medicină și Științe Biologice, 

specializarea Biologie, am 

asimilat multe noțiuni noi, ca-

re ne vor fi, cu siguranță, de 

folos. Traseul din Parcul Na-

țional Călimani ne-a oferit o 

imagine spectaculoasă asupra 

florei și faunei din rezervație, 

a cărei frumusețe trebuie pro-

tejată. Suntem bucuroși și re-

cunoscători că am avut șansa 

de a participa la această 

activitate, benefică atât 

pentru natură, cât și pentru 

noi.” (Ioana-Daniela Ivan, 

Biologie, anul I) „Se spune că 

rețeta pentru o activitate 

reușită este să luăm un grup de 

tineri curiosi și să îi punem în 

mijlocul unui alt grup de 

tineri, care dețin informatii 

prețioase și idei minunate. 

Timpul necesar este de câteva 

ore, iar rezultatul este 

garantat. Acest lucru s-a 

întâmplat în cadrul activității 

de voluntariat de astăzi, când 

un grup minunat, format din 

16 studenți, a igienizat unul 

dintre cele mai frumoase 

trasee turistice din țară. Fiind 
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student în cadrul Facultății de 

Economie, Administrație și 

Afaceri, am dobândit, alături 

de ceilalți studenți voluntari, o 

serie de informații valoroase 

cu privire la ce înseamnă un 

traseu turistic, diferențierea 

marcajelor turistice și sfaturi 

despre cum este indicat să pro-

cedăm atunci când ne întâlnim 

pe traseu cu un urs sau o vi-

peră. Această experiență a fost 

una destul de solicitantă din 

punct de vedere fizic și, 

inevitabil, a apărut oboseala - 

dar o oboseală plăcută, 

benefică pentru mediul 

înconjurător, și în mod 

special, benefică pentru mine 

și pentru colegii mei, pentru 

dezvoltarea noastră perso-

nală.” (Federico Gavreliuc, 

Asistență managerială și ad-

ministrativă, anul I) „Muntele 

m-a atras întotdeauna mai 

mult decât marea, deoarece 

explorarea lui îmi oferă nume-

roase satisfacții. Asta și 

datorită faptului că am 

copilărit în zona Dornelor, în 

apropiere de Munții Călimani, 

în Dorna Arini. Activitatea de 

igienizare desfășurată astăzi, 

în compania colegilor de la 

USV, m-a dus pentru prima 

dată în rezervațiile acestui 

parc național. Am descoperit 

peisaje mirifice, m-am în-

cărcat energetic pentru sesiu-

nea care urmează și sunt 

mulțumit că am contribuit și 

eu la promovarea unui mediu 

înconjurător curat.” (Alexan-

dru Nemțoi, Media digitală, 

anul I / Radio USV). 

 

Donație de carte 

În cadrul colaborării fructu-

oase dintre Biblioteca Uni-

versităţii „Ștefan cel Mare” 

din Suceava şi Societatea Bi-

bliotecarilor Bucovineni din 

Cernăuți, avându-l ca 

Preşedinte pe domnul Vla-

dimir Acatrini, o donaţie de 

carte şi revistă a fost transmisă 

către bibliotecile din regiunea 

Cernăuţi, conţinând peste 350 

de volume şi periodice, româ-

neşti şi străine, din diverse do-

menii ale cunoaşterii: istorie, 

ştiinţele comunicării, sociolo-

gie, publicistică, ştiinţe politi-

ce, memorialistică, artă, filo-

sofie, lingvistică, etnologie, 

antropologie culturală, elec-

trotehnică, telecomunicaţii, 

industrie alimentară, econo-

mie, echipamente medicale, 

biochimie, microbiologie, sil-

vicultură, informatică. Pu-

blicaţiile oferite cu titlul de 

donaţie vor completa, prin 

valoarea lor ştiinţifică, fondul 

de carte al Societății Bi-

bliotecarilor Bucovineni din 

Cernăuţi,  reprezentând o  sur-

să de informare curentă și re-

trospectivă pentru toate ca-

tegoriile de utilizatori.  

 

Rezultate sportive 

 

Secția de handbal masculin a 

Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava a încheiat com-

petițiile și a intrat în vacanță 

cu toate obiectivele realizate. 

CSU Suceava este unul dintre 

puținele cluburi sportive din 

România care, în fiecare an, 

înscriu în competițiile oficiale 

echipe de la toate categoriile 

de vârstă și se remarcă prin 

performanțe deosebite. În 

acest an, echipa de seniori s-a 

clasat pe poziția a 9-a,  

reușind, astfel, să își păstreze 

un loc în Liga Națională, fără 

a mai trece prin emoțiile 

barajului. De asemenea, 

echipa din Divizia A s-a 

numărat printre prota-

gonistele seriei, fără a avea 

drept de promovare, potrivit 

regulamentului. Se întâmplă 

rar ca un club sportiv să 

joace toate finalele, la toate 

cele trei categorii de juniori 

(I, II, III), însă juniorii de la 

CSU Suceava au reușit această 

performanță și au obținut un 

titlu de campioană națională la 
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Juniori II, precum și două tit-

luri de vicecampioană na-

țională la Juniori III și Juniori 

I. Așadar, juniorii CSU fac 

parte din elita handbalului 

juvenil din România, situân-

du-se, ca vârstă, într-un 

interval de 6 ani, cu tineri 

sportivi născuți între anii 

2003-2008. Aceasta este, de 

fapt, cea mai importantă per-

formanță, iar experiența do-

bândită de juniori la nivel 

național reprezintă un model 

demn de urmat și cultivat și în 

ceea ce privește echipa de 

seniori. Pe această cale, îi fe-

licităm pe antrenorii Ioan 

Tcaciuc (J II), Vasile Boca (J 

I) și Bogdan Șoldănescu (J 

III). Este important să men-

ționăm și faptul că, în prezent, 

22 de juniori, de la toate 

categoriile de vârstă, sunt 

componenți ai loturilor națio-

nale. Dintre sportivii grupei 

de Juniori I, 10 jucători au fost 

convocați în mod constant la 

acțiunile loturilor naționale de 

cadeți și juniori: Podovei 

Dragoș, Focșăneanu Alexan-

dru, Armanu Ștefan, Grigore 

Sorin, Niculaie Bogdan, 

Zarițchi Cătălin, Codrin Ra-

du, Reuț Alexandru, Stanciuc 

Daniel și Hreceniuc Adi. 

Acești tineri reprezintă o 

perspectivă reală, tangibilă a 

handbalului masculin de mare 

performanță și pot face, în 

viitorul apropiat, saltul major 

către echipa de seniori a CSU 

Suceava. Daniel Stanciuc, că-

pitanul lotului național de 

juniori, a devenit unul dintre 

jucătorii de bază ai echipei de 

Ligă Națională, fiind, în unele 

meciuri, principalul marcator 

al echipei de seniori. Alături 

de Daniel Stanciuc, la echipa 

de seniori au mai debutat și 

Cătălin Zarițchi, care a reușit 

să prindă minute și să 

marcheze, Alexandru Reuț și 

Radu Codrin. Pentru majo-

ritatea sportivilor grupei de 

Juniori II, se întrevede un 

viitor strălucit în practicarea 

handbalului de mare per-

formanță. Mai mult, 12 spor-

tivi - Zaharia Claudio, Rîpă 

Răzvan, Ilucă Teodor, Das-

călu Codrin, Rață Andrei, 

Haluca Alexandru, Moșneagu 

Teodor, Șerban Emanuel, 

Cazac Luca, Chiruț Ianis, 

Ostafe Rareș și Buzu Răzvan, 

vor face parte din lotul națio-

nal, la categoria lor de vârstă. 

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 3685/2022 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei. 

 

Hotărârea nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023. 

 

Legea nr. 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii. 

 

Hotărârea nr. 668/2022 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea 

vizelor române de scurtă şedere şi intrarea pe teritoriul României, pentru beneficiarii programului 

de burse doctorale şi de cercetare postdoctorală „Eugen Ionescu”. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011 şi prorogarea unor termene. 
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Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei 

finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau 

a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate. 

 

Ordinul nr. 3691/2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor 

de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3.630/2018, şi pentru adoptarea unor măsuri privind recunoaşterea calificărilor 

persoanelor care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în 

cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 41/5 mai 2022 cu privire la aprobarea completării criteriilor specifice de organizare 

şi desfăşurare a examenelor de admitere în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, anexă a 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere (R10).  

 

Hotărârea nr. 42/ 5 mai 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru  Programul pregătitor de Limba română pentru cetățenii străini din cadrul 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 43/5 mai 2022 cu privire la modificarea organigramei sistemului administrativ din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 44/26 mai 2022 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs și a 

comisiilor de analiză și soluționare a  contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 45/26 mai 2022 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului de 

evaluare internă pentru  acreditarea programului de studii universitare de licență Poliție locală 

din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative. 

 

Hotărârea nr. 46/26 mai 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului pentru acordarea 

gradației de merit (R16). 

 

Hotărârea nr. 47/26 mai 2022 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenelor de admitere (R10). 

 

Hotărârea nr.  48/26 mai 2022 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 din Planul de taxe și 

tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 122/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Hotărârea nr. 49/26 mai 2022 cu privire la aprobarea alocării sumei de 10000 lei în vederea 

organizării la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a Olimpiadei de Astronomie și 

Astrofizică. 

 

Hotărârea nr. 50/26 mai 2022 cu privire la aprobarea alocării sumei de 10000 lei pentru susținerea 

organizării la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a Olimpiadei Națională 

Interdisciplinară de Creativitate Științifică. 

 

Hotărârea nr. 51/26 mai 2022 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a costului orar  
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aferent accesului la infrastructura Laboratorului de dezvoltare a aplicațiilor distribuite de 

monitorizare și control a proceselor industriale (PDADMCPI). 

 

Hotărârea nr. 52/26 mai 2022 cu privire la aprobarea schimbării denumirii programului de studii 

universitare de licență Economie generală și comunicare economică. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 34 / 3 mai 2022 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare a 

posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României 391 din data de 27 aprilie 

2022. 

 

Hotărârea nr. 35 / 3 mai 2022 cu privire la aprobarea listei studenților Erasmus+ selectați, precum 

și a rezervelor, pentru anul universitar 2022 – 2023, în cadrul Proiectului de mobilități cu țări 

participante la program (KA131). 

 

Hotărârea nr. 36 / 3 mai 2022 cu privire la modalitatea de remunerare a persoanelor nominalizate 

ca secretari de admitere în comisia pentru etnicii români de pretutindeni și cetățenii străini. 

 

Hotărârea nr. 37 / 3 mai 2022 cu privire la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare, a 

casieriilor și a responsabililor de casierii – Admitere 2022. 

 

Hotărârea nr. 38 / 3 mai 2022 cu privire la aprobarea modificării Procedurii operaționale privind 

recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de învățământ 

universitar acreditate din străinătate (PO-SG-20_1). 

 

Hotărârea nr. 39 / 3 mai 2022 cu privire la aprobarea modificării Procedurii operaționale privind 

recunoașterea funcțiilor didactice obținute în străinătate (PO-SG-20_2). 

 

Hotărârea nr. 40/ 10 mai 2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr. 62/25.05.2021, referitoare la data de afișare a rezultatelor definitive la examenul de finalizare 

a studiilor – licență și master pentru anul 2022. 

 

Hotărârea nr. 41/ 10 mai 2022 cu privire la aprobarea calendarului privind evaluarea performanței 

personalului didactic. 

 

Hotărârea nr. 42/ 17 mai 2022  cu privire la aprobarea finanțării din venituri proprii a proiectului 

cu titlul „Acces în campusul USV folosind tehnologia RFID –Campus UID”. 

 

Hotărârea nr. 43/ 24 mai 2022 cu privire la distribuirea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de licență (IF și ID), masterat și conversie profesională aferente concursului de 

admitere pentru anul universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr.  44 / 24 mai 2022 cu privire la data de afișare a rezultatelor definitive la examenul 

de finalizare a studiilor – licență și master pentru anul 2023. 

 

Hotărârea nr. 45/31 mai 2022 cu privire la aprobarea calendarului de selecție a personalului 

Erasmus+ didactic și nedidactic, pentru anii universitari 2021-2022 și 2022-2023 și repartiția 

numărului de mobilități Erasmus+ pentru personalul didactic și nedidactic, pentru anii 

universitari 2021-2022 și 2022-2023. 
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Hotărârea nr. 46/31 mai 2022 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2022-2023 la 

nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 47/31 mai 2022 cu privire la distribuirea cifrei de școlarizare pentru studii 

universitare de doctorat aferente concursului de admitere pentru anul universitar 2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 48/31 mai 2022 cu privire la acordarea unei burse pentru ajutor social ocazional în 

caz de deces, conform Regulamentului cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 

financiar. 

 

Hotărârea nr. 49/31 mai 2022 cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului cadru 

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

 

Hotărârea nr. 50/31 mai 2022 cu privire la completare HCA 80/2022 prin numirea 

reprezentantului Facultății de Medicină și Științe Biologice în Consiliul Științific al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, până la finalul mandatului 2020 – 2024. 

 

Hotărârea nr. 51/31 mai 2022 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr 

43/2022 referitoare la distribuirea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență (IF și 

ID), masterat și conversie profesională aferente concursului de admitere pentru anul universitar 

2022-2023. 

 

Hotărârea nr. 52/31 mai 2022 cu privire la acordarea unor creșteri salariale. 

 





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


