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Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/Pagi
na 

Sinteza articolului 

__________ Maia Sandu, 99% 
dintre voturile 
exprimate la 
Suceava 

www.intermediatv.ro 
16.11.20 

Actualitate Candidatul pro-european Maia Sandu a câștigat, duminică, alegerile 
pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. La secția amenajată 
la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava au votat aproape șapte sute 
de persoane, iar Maia Sandu a fost preferată de 99% dintre alegători. 

www.stirisuceava.net 
16.11.20 

__________ O tânără din 
Botoșani, studentă 
la USV, selectată să 
sprijine voluntar 
DSP în contextul 
creșterii numărului 
persoanelor 
infectate cu COVID-
19 

www.botosaninews.ro 
16.11.20 

__________ Mai mult de 30 de studenți din cadrul Departamentului de Sănătate și 
Dezvoltare Umană al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-au 
oferit voluntari pentru a sprijini activitatea Direcției de Sănătate Publică 
(DSP) Suceava, în contextul creșterii numărului de persoane infectate de 
coronavirus din județul Suceava. 
În baza unui protocol de colaborare încheiat între USV și DSP Suceava, 
în data de 6 noiembrie 2020, au fost desfășurate instruiri și probe 
practice, conducând la selecția a 12 studenți, printe care și o tânără din 
Botoșani, care vor desfășura activități cu timp parțial în sprijinul DSP 
Suceava, în baza unor convenții individuale de practică, sub 
coordonarea comună a cadrelor DSP și USV.[…] 

__________ Opt istorici români 
vorbesc, la ICR 
Istanbul, despre 
momente-cheie din 
relațiile diplomatice 
româno-turce 

www.rgnpress.ro 
12.11.20 

Romanian 
Global News 

O serie de materiale video, pe teme istorice relevante pentru relațiile 
diplomatice româno-turce de la sfârșitul secolului XIX și prima jumătate 
a secolului XX, traduse și subtitrate în limba turcă, a fost lansată pe 
pagina oficială de Facebook și pe contul youtube ale Institutului Cultural 
Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, transmite Romanian Global 
News. 
Seria „Diplomație și istorie în relațiile bilaterale româno-turce“ a fost 
deschisă cu prelegerea intitulată „Stabilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și Republica Turcia“, susținută de dr. Metin Omer 
(Universitatea „Ovidius” din Constanţa) în data de 10 noiembrie 2020. 
Dedicate publicului turc și diasporei române din Turcia, cele 16 prelegeri 
video din cadrul proiectului „Diplomație și istorie în relațiile bilaterale 
româno-turce“ sunt realizate prin contribuția științifică a unor reputați 



istorici români: prof. dr. Dumitru Vitcu (Universitatea „Ștefan cel Mare“ 
din Suceava), prof. dr. Alin Ciupală (Universitatea din București), conf. 
dr. Emanuel Plopeanu (Universitatea „Ovidius” din Constanţa), conf. dr. 
Daniel Citirigă (Universitatea „Ovidius” din Constanţa), conf. univ. dr. 
Florica (Bohîlțea) Mihuț (Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 
Civilizația Levantului), lector dr. Adrian-Bogdan Ceobanu (Universitatea 
„A.I. Cuza“ Iași), dr. Metin Omer (Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa), Elena-Luiza Niță (Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului).[…] 

__________ Profesorul 
universitar Climent 
Horeanu de la 
Facultatea de 
Silvicultură Suceava 
s-a stins din viață 

www.obiectivdesuceava.ro 
17.11.20 

Suceava Comunitatea academică suceveană este în doliu. Sâmbătă, 14 
noiembrie, 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 „Ştefan 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. 

www.stiri.botosani.ro 
16.11.20 

www.radiotop.ro 
16.11.20 

www.svnews.ro 
16.11.20 

www.newsme.ro 
16.11.20 

www.suceavanews.ro 
16.11.20 



Colegii de la Universitatea ”Ştefan 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!” 

S.M. Mircea Stelian 
PETRESCU, Doctor 
Honoris Causa al 
USV a murit 

www.newsme.ro 
16.11.20 

__________ 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 
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 
Bucureşti, 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 naţionale de informatizare, fiind 
preşedinte al Comisiei Naţionale de Informatică a României. În semn de 
recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice 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. 

www.suceavanews.ro 
16.11.20 

__________ Elevi din Suceava, 
Udești și Marginea, 

www.suceavalive.ro 
17.11.20 

Social Proiectul „Francofonia în comunitate” se bucură de susținerea Institului 
Francez și Ambasadei Franței în România, Agenției Universitare a 



parte a proiectului 
Biroului Francez 
„COMPRÉHENSION, 
TOLÉRANCE ET 
AMITIÉ” 

Francofoniei, a Centrului de Reușită Universitară  al Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava, a Inspectoratului Școlar Județean, a Consiliului 
Județean, a Asociației Profesorilor de Limbă Franceză, filiala Suceava, a  
Asociației „L’Arc-en-ciel du succès” și a  Asociației Seniorilor Bucovineni. 
În cadrul „după-amiezii francofone” de miercuri, 18.11.2020, elevi ai 
Școlii Gimnaziale nr.1 Suceava, ai Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” 
Udeşti și ai Liceului Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, coordonați 
de profesoarele de limba franceză Daniela Cornelia Sandu, Oana Trifan 
și Mihaela-Petronela Scutariu, vor promova înțelegerea și respectul 
reciproc, dialogul și cooperarea între culturi, intenționând să 
descurajeze atitudinile extremiste, dominate de violență și de ură. 
Activitățile lor, desfășutate online sub genericul COMPRÉHENSION,  
TOLÉRANCE   ET AMITIÉ, se înscriu într-un proiect cu același titlu al celor 
trei școli și al Biroului Francez.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


