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sprijină voluntar 
activitatea Direcției 
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Universități Studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) sprijină 
voluntar activitatea Direcției Județene de Sănătate Publică, a anunțat 
prorectorul cu activitatea științifică din cadrul instituției academice, 
prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
 
Potrivit lui Dimian, mai mult de 30 de studenți din cadrul 
Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană al USV s-au oferit 
voluntari pentru a sprijini activitatea DSP Suceava, în contextul creșterii 
numărului de persoane infectate cu noul coronavirus în județ. 
 
Dimian a precizat că, în baza unui protocol de colaborare încheiat între 
USV și DSP, în data de 6 noiembrie, au fost desfășurate instruiri și probe 
practice, conducând la selecția a 12 studenți care vor desfășura activități 
cu timp parțial în sprijinul instituției de sănătate publică, în baza unor 
convenții individuale de practică, sub coordonarea comună a cadrelor 
DSP și USV. 
 
„Așa cum a procedat și în contextul primului val de infectări ce a afectat 
județul Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” își manifestă întreaga 
disponibilitate pentru a veni cu soluții utile în sprijinul oamenilor 
afectați de situația actuală și al instituțiilor publice responsabile de 
coordonarea acțiunilor specifice”, a spus Dimian. 
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Oana Nuțu Taxe de școlarizare 
mai mari la USV, 
începând cu anul 
universitar următor 
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Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat noile taxe de 
școlarizare ce vor fi valabile începând cu anul universitar 2021-2022. 
Potrivit Hotărârii de Senat din data de 5 noiembrie a.c., privind taxele și 
tarifele în cadrul USV, noile taxe pentru programele de licență din cadrul 
celor 10 facultăți ale USV vor fi de 3.300 lei/an, 3.500 lei/an și 3.900 
lei/an, pentru programele de masterat se vor percepe taxe de 3.500 și 
3.900 de lei/an, iar studiile de doctorat vor fi taxate cu 5.000 de lei/an. 
Excepțiile se înregistrează la Facultatea de Educație Fizică și Sport – 
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană și la specializarea de 
masterat Drept european/Drept penal și criminalistică de la Facultatea 
de Drept și Științe Administrative, unde taxele se situează între 4.200 și 
4.800 de lei/an. De precizat că ultima modificare a taxelor de studii a 
fost operată de USV în anul universitar 2017-2018. 
[…] 
Tarifele de cazare vor fi cu 40-70 de lei/lună mai mari 
 
Conducerea USV a aprobat noile taxe pentru concursul de admitere de 
anul viitor, ce presupun înscrierea și înmatricularea candidaților, dar și 
avansul din taxa de școlarizare. Potrivit hotărârii de Senat din data de 5 
noiembrie a,.c., înscrierea pentru orice program sau formă de studiu va 
fi tarifată cu 225 de lei la maxim 2 programe de studii dintr-o facultate, 



iar pentru înscrierea la fiecare program de studiu suplimentar va costa 
50 de lei, comparativ cu 25 de lei, taxa valabilă la admiterea anterioară. 
Înscrierea românilor de pretutindeni va fi gratuită pentru maxim 2 
programe de studii, în timp ce înscrierea la fiecare program de studiu 
suplimentar va fi taxată cu suma de 50 de lei. Taxa de înmatriculare a 
fost stabilită la suma de 150 lei, cu 25 de lei mai mare față de cea valabilă 
la admiterea 2020, în timp ce pentru românii de pretutindeni 
înmatricularea este gratuită. Avansul de plată din taxa de școlarizare va 
fi 500 de lei la orice program sau formă de învățământ, cu excepția 
programelor Drept și Asistență medicală generală, la care avansul va fi 
de 1.000 de lei. 
Tarifele de cazare în căminele studențești cresc și ele începând cu anul 
universitar următor, cu sume între 40-70 de lei/lună. Astfel, studenții 
care ocupă un loc fără taxă pot obține locuri de cazare în unul dintre 
căminele USV la tarife situate între 250 și 500 de lei pe lună. Pentru 
studenții plătitori de taxe tarifele vor fi între 370 și 500 de lei/lună, iar 
pentru studenții cu părinți cadre didactice sau didactice auxiliare taxele 
pornesc de la 190 lei/lună și pot ajunge la 500 de lei/lună, în funcție de 
facilitățile și locația căminului. De asemenea, studenții universității care 
vor opta să locuiască în cămine pe perioada vacanței vor plăti 490 
lei/lună, tarifele urmând să acopere integral toate cheltuielile legate de 
funcționarea căminelor, întrucât pe perioada vacanței nu se primesc 
subvenții de la bugetul statului. 
USV a aprobat în cadrul ședinței de Senat din data de 5 noiembrie a.c. 
și alte tarife ce urmează a fi practicate începând cu 1 iunie 2021, cum ar 
fi cele pentru cursurile postuniversitare de perfecționare și cursurile de 
specializare, taxele pentru utilizarea spațiilor de învățământ, pentru 
cursurile desfășurate în cadrul Complexului de Natație și Kinetoterapie, 
pentru Sala de sport și terenul de sport, pentru Planetariu și Observator, 
tarifele pentru Biblioteca USV, dar și taxele privind alte activități legate 
de procesul de învățământ. 

Radu Lupașcu Program de formare 
pentru educație 

www.monitorulsv.ro 
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Local Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, în calitate de Partener 3 în proiect, organizează 



timpurie incluzivă, 
realizat de minister 
în parteneriat cu 
USV 

un program de formare continuă a specialistului pentru educație 
timpurie cu titlul „Resurse educaționale/curriculare pentru educație 
timpurie”. Programul conține 3 module cu 40 de ore și 10 credite, fiind 
acreditat prin OMEC și avizat pentru a desfășura formarea online. 
Scopul programului este dezvoltarea competențelor personalului 
didactic din învățământul preuniversitar (antepreșcolar și preșcolar), în 
ceea ce privește elaborarea de produse/documente/instrumente 
curriculare (manuale școlare, alte auxiliare didactice, inclusiv în format 
digital, pentru învățământul antepreșcolar/ preșcolar), în vederea 
actualizării suportului tehnologic și curricular al instruirii în raport cu 
evoluția teoriilor privind predarea, învățarea și evaluarea la vârstele 
timpurii. […] 
Programul este organizat în 3 module de 40 de ore. Informații privind 
structura și organizarea programului, locuri disponibile, calendarul de 
selecție a grupului țintă, acte necesare de înscriere și criterii de 
departajare le găsiți pe site-ul de contact               https://proiect-
etic.usm.ro sau prin contactare la e-mail proiect.etic@usm.rosau pe 
coordonatorul USV al programului, conf. univ. dr. Otilia Clipa, e-mail: 
otilia.clipa@usm.ro. 
Adresa poștală: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea 
de Științe ale Educației, str. Universității, nr. 13, corp A, sala A027, cod 
720229, Suceava, România. 

__________ Medalii naționale 
obținute de sportivii 
suceveni la 
disciplina olimpică – 
TAEKWONDO WT 
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Actualitate În perioada 30 octombrie – 01 noiembrie sportivii suceveni formați de 
Asociația Brilliant Taekwondo Sporting Club, ce are secții în județul 
Suceava și județul Botoșani au participat la Turneul Național format din 
Campionatul Național de Taekwondo WT și Cupa României la 
Taekwondo WT pentru categoriile de vârstă cadeți, juniori și seniori.[…] 
Secția de Taekwondo WT din comuna Dumbrăveni se bucură de un 
adevărat succes, având o evoluție excepțională după cei 3 ani de 
activitate. Pregătirea acestor sportivi se realizează cu sprijinul Primăriei 
Comunei Dumbrăveni. Sportivii secției sunt pregătiți de antrenorul 
Denis-Paul Matei, centură neagră 4 Dan și de instructorul Diana-Nicola 
Matei, centură neagră 3 Dan. Aceasta este studentă a Universității 
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„Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Facultății de Educație Fizică și 
Sport cu specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare.[…] 

__________ In memoriam 
Climent Horeanu, 
unul dintre cei mai 
respectați și iubiți 
profesori ai 
Facultății de 
Silvicultură din 
cadrul USV 

www.newsbucovina.ro 
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Social Comunitatea academică suceveană este în doliu. Sâmbătă,  14 
noiembrie 2020, unul dintre cei mai respectați și iubiți profesori ai 
Facultății de Silvicultură, Climent Horeanu, s-a stins din viață, la vârsta 
de 79 de ani. 
A dus o viață dedicată carierei didactice și va rămâne cu siguranță în 
memoria colegilor și a studenților pentru devotamentul de care a dat 
dovadă în activitatea profesională. O solidă pregătire de specialitate și 
o pasiune enormă pentru botanică l-au consacrat pe Climent Horeanu 
drept un reprezentant de marcă al unei generații de mari profesori, care 
au pus bazele învățământului superior silvic la Suceava. 
Profesorul Horeanu s-a născut în comuna Hudești, județul Botoșani, în 
anul 1941. A absolvit Facultatea de Biologie-Geografie din cadrul 
Universității „Al.I. Cuza” Iași, iar după absolvire s-a angajat ca botanist 
la Stațiunea „Prof. I. Borcea” de la Constanța. Începând cu 1976, a 
devenit biolog principal la Filiala Iași a Academiei Române – Subcomisia 
Monumentelor Naturii din Moldova, iar din 1983, a activat în cadrul 
Centrului de Cercetări Biologice Iași. În anul 1990, profesorul Horeanu a 
ocupat postul de conferențiar universitar la Facultatea de Silvicultură a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar în 1993 a devenit 
profesor titular la disciplinele Botanică, Dendrologie și Amenajarea 
spațiilor verzi. În activitatea de cercetare științifică a abordat diferite 
domenii ale biologiei vegetale: floră, taxonomie, fitocenologie, ecologie 
vegetală și ocrotirea naturii. Rezultatele cercetărilor științifice s-au 
concretizat în peste 80 de studii și articole publicate. 
Colegii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava regretă 
profund trecerea în neființă a celui care a fost Profesor universitar 
doctor Climent Horeanu și transmit sincere condoleanțe familiei! 
„Rămas bun, Domnule Profesor, și Domnul să vă aibă în pază!” 
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__________ USV își exprimă 
profundul regret 
pentru trecerea în 
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Social Comunitatea academică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava își 
exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a prof. univ. dr. ing. 
Mircea Stelian Petrescu, membru de onoare al Academiei Române și 



neființă a 
academicianului 
Mircea Stelian 
Petrescu, Doctor 
Honoris Causa al 
universității 

www.suceavalive.ro 
16.11.20 

inițiator al învățământului superior românesc din domeniul 
Calculatoare. 
Absolvent de licență și doctorat în domeniul Electronică și 
Telecomunicații, prof. univ. dr. ing. Mircea Stelian Petrescu a organizat, 
în 1970, Centrul de calcul al Institutului Politehnic din București, al cărui 
director a fost timp de trei decenii, și a contribuit esențial la 
recunoașterea internațională a învățământului superior de profil, 
activând ca profesor invitat și cercetător la universități de prestigiu din 
întreaga lume. 
Colaborarea de peste patru decenii cu Universitatea Californiei – 
Berkeley, inițiată în perioada 1969 – 1970, când a activat în cadrul 
acestei instituții, a oferit o oportunitate deosebită de orientare a 
domeniului Calculatoare din România către direcții actuale specifice 
revoluției industriale de tehnologii informaționale. 
În anii 1990, a coordonat elaborarea strategiei naționale de 
informatizare, fiind președinte al Comisiei Naționale de Informatică a 
României. În semn de recunoaștere a contribuțiilor științifice aduse în 
domeniile Calculatoare, Electronică și Telecomunicații și a sprijinului 
constant acordat dezvoltării învățământului superior sucevean din 
aceste domenii, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava i-a conferit 
profesorului universitar dr. ing. Mircea Stelian Petrescu titlul de Doctor 
Honoris Causa, în anul 2009. 
Comunitatea științifică pierde o personalitate de mare anvergură, un 
Om remarcabil, un adevărat prieten. 
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Andreea Costea Laureații 
concursului național 
de traducere 
francofonă - Mot à 
Monde 2020: un 
premiu ajunge la 
Oradea 
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Cultură La începutul lunii noiembrie, a avut loc ceremonia de premiere a celei 
de-a unsprezecea ediții a Concursului național de traducere francofonă 
Mot à Monde, cu participarea scriitorului canadian Gilles Jobidon, 
laureat al „Premiului celor cinci continente ale Francofoniei” 2019. 
[…] 
Câștigătorii Mot à Monde 2020 sunt: 
 
PremiuL 1: David Morariu (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu); Premiul 
al 2-lea: Antalia-Celestina Stănescu (Universitatea Craiova); Premiul al 



3-lea: Alexandra-Elena Gheorghe (Universitatea Pitești); Prima 
mențiune: Ana-Maria Antonesei (Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava); […] 

 

 

 

 

 

 

 


