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Actualitate Plenul Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și-a ales o nouă conducere 
(președinte, secretar și vicepreședinți), Rectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava fiind ales vicepreședinte al Consiliului, informează 
USV. 
 
Noua conducerea a fost aleasă vineri, 18 septembrie, prin vot secret 
care a avut loc la Universitatea „Transilvania” din Brașov. 
 
Astfel, cei 69 de rectori participanți l-au reales pe prof. univ. dr. Sorin 
Cîmpeanu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară din București, în funcția de președinte al CNR. 
 
Potrivit USV, la finalul votului, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul 
USV, a fost ales vicepreședinte al Consiliului. Sursa citată a menționat 
faptul că rectorul USV a mai ocupat această funcție și în trecut, dar a 
demisionat în momentul în care a fost numit ministru al Educației. 
 
Universitatea suceveană consideră că „acest vot reprezintă o 
recunoaștere la nivel național a rezultatelor deosebite înregistrate de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în ultimii ani.  În prezent, 
USV este unul dintre cei mai importanți actori în regiunea de nord-est, 
implicându-se activ în viața comunității din care face parte. Pe lângă 
activitatea intensă din sfera educației, a cercetării și a culturii, 
reamintim implicarea necondiționată a universității noastre în lupta pe 
care întreaga comunitatea locală a o duce împotriva Covid-19, prin 
identificarea și implementarea de soluții care au oferit sprijin celor 
implicați, direct sau indirect, în depășirea cu bine a acestei perioade de 
criză majoră. 

www.suceavalive.ro 
23.09.20 

www.intermediatv.ro 
22.09.20 

www.centruldepresa.ro 
23.09.20 

www.monitorulsv.ro 
22.09.20 
 
 



 
Totodată, USV este o instituție recunoscută pentru de capacitatea de a 
se adapta la cerințele noii piețe a muncii și pentru dezvoltarea dinamică,  
care s-au materializat prin: diversificarea consistentă și într-un timp 
scurt a ofertei educaționale, introducând 12 programe de studiu noi, 
anunțate la începutul lunii martie 2020, investițiile majore în dotarea 
unor laboratoare performante și de ultimă generație pentru domenii 
diferite, de la medicină dentară la sisteme pentru autovehicule, sau 
inițiativa de a oferi laptopuri și tablete tuturor studenților care s-au 
înmatriculat în admiterea care tocmai s-a încheiat. 
 
Suntem convinși că, prin calitatea de membru al CNR și grație funcției 
de vicepreședinte al acestui for reprezentativ, prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa va face cunoscute ideile, propunerile și soluțiile pe care 
comunitatea academică suceveană le poate oferi sistemului universitar 
românesc,” se arată în comunicatul USV. 

Beatrice 

Oșean 

Biroul Francez și 
USV organizează 
cursuri de limba 
franceză pe grupe 
de vârstă și 
pregătire lingvistică 

www.ziaruldepenet.ro 
22.09.20 

Știri Asociația Alianța Franceză din Suceava / Biroul Francez în colaborare cu 
Centrul de Reușită Universitară al Universității Ștefan cel Mare 
organizează, începând cu 14 octombrie, cursuri de limba franceză pe 
grupe de vârstă și pregătire lingvistică, în cadrul proiectului 
„Francofonia în comunitate”. 
 
Proiectul este susținut de Institutul Francez din România și Ambasada 
Franței la București și beneficiază de implicarea unei echipe 
performante de profesori de limba franceză, precum și de manuale și 
metode de predare interactive și documente audio-vizuale autentice. 
 
Cursurile sunt organizate pe grupe de vârstă : elevi clasele primare (6-
11 ani), miercuri, orele 16.30-18.00 și vineri orele 16.30-18.00; elevi 
clasele V-VIII, miercuri orele 16.30-18.00 și vineri orele 16.30-18.00; 
elevi IX-XII, luni orele 17.00-19.00 și joi orele 17.00-19.00; adulți, 
franceză generală și specializată marți, orele 18.00-20.00 și joi orele 
18.00-20.00. 
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Toate aceste cursuri pregătesc elevii, adolescenții și adulții și pentru 
susținerea diferitelor tipuri de examene DELF și DALF, în funcție de 
grupă și de nivelul de limba franceză. 
 
Cursurile vor demara începând cu 14 octombrie la Biroul Francez (elevii 
din clasele primare și gimnaziale) și în sala special amenajată din cadrul 
Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” (elevii de liceu și adulții). 
 
Cursurile demarează on-site dar, în funcție de evoluția situației sanitare, 
ele pot fi organizate și în forme mixte (on-site și on-line) sau doar on-
line. 

__________ Conferința de 
închidere a 
proiectului 
„Parteneriat pentru 
stagii de practică – 
Primul pas pentru o 
carieră în industria 
alimentară” 
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Programe/ 
proiecte 

Conferința de închidere a proiectului „Parteneriat pentru stagii de 
practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” 
(POCU/90/6.13/6.14/108612) a avut loc pe 18 septembrie 2020, la 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe Platforma on-line 
Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente. 
[…] 
Mediul economic a fost reprezentat de unele societăți membre ale 
Rețelei de parteneriate create în cadrul proiectului, dintre care 
menționăm: S.C.Agricola Internațional S.A., S.C. Aerostar S.A., S.C. 
Almera Internațional S.R.L, S.C. Chimcomplex S.A, S.C. Albrau Prod S.R.L, 
S.C. Cusbac S.A. Diseminarea rezultatelor proiectului s-a făcut și către 
alte universități din țară participante la eveniment, dintre care 
menționăm: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Universitatea Ovidius din Constanța. 
[…] 

__________ Festivalul Filmului 
Francez, la start 
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__________ Festivalul Filmului Francez debutează miercuri, cea de-a 24-a ediție 
urmând să se desfășoare în 11 orașe, atât la interior, cât și în aer liber, 
până pe 4 octombrie. 
Evenimentul se va desfășura sub deviza Le film francais au feminin 
(Filmul francez la feminin) și propune publicului o selecție care pune în 
valoare creația feminină din cinematografia franceză – actrițe și 



regizoare consacrate sau debutante, personaje feminine remarcabile. 
[…] 
 
Evenimentul este organizat de Institutul Francez din România. 
[…] 
Suceava (3 – 4 octombrie) proiecții la interior, la Universitatea Ștefan cel 
Mare. 

 


