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Sinteza articolului 

__________ USV, Premiul al II-
lea și Premiul al III-
lea la Colocviul 
Național Studențesc 
„Mihai Eminescu”, 
de la Iași 

www.edumanager.ro 
09.12.20 

Universități Este deja o tradiție ca, în fiecare an, studenții de la Facultatea de Litere 
și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava să se remarce la cea mai prestigioasă manifestare științifică 
studențească cu profil filologic din România, Colocviul Național 
Studențesc „Mihai Eminescu”. Ajuns la cea de-a XLV-a ediție, acesta s-a 
desfășurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, în perioada 19-20 
noiembrie 2020. 
La secțiunea Atelier de traduceri din acest an, Premiul al II-lea a fost 
câștigat de masteranda Mădălina OPINCA, anul I, Teoria și Practica 
Traducerii, pentru traducerea în limba spaniolă a poeziei A frumuseții 
tale forme (Las formas de tu hermosura), iar Premiul al III-lea a fost 
obținut de studenta Camelia-Florentina CUCU, din anul al II-lea, de la 
specializarea Română-Spaniolă, pentru traducerea în limba spaniolă a 
poeziei Câte nopți eu cugetat-am (Cuantas noches he pensado). 
Studentele au fost coordonate de asist. univ. dr. Alina-Viorela 
Prelipcean (FLSC). La acest colocviu anual participă studenți de la 
numeroase facultăți de profil din România și Republica Moldova. 
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__________ Studenții suceveni 
voluntari la DSP 
Suceava vor primi 
burse excepționale 
din partea USV 

www.radiotop.ro 
08.12.20 

Educație Studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava care sprijină 
voluntar activitatea Direcției de Sănătate Publică ar urma să primească 
burse excepționale din partea instituției academice. Rectorul USV, 
Valentin Popa a declarat, la Radio Top: „Chiar în aceste zile încercăm să-
i premiem pe voluntari cu burse excepționale în valoare de 8.000 de lei, 
fiecare”. Amintim că, în contextul generat de COVID-19, doisprezece 
studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” ajută la derularea 
anchetelor epidemiologice. Voluntarii sunt de la Departamentul de 
Sănătate și Dezvoltare Umană al Facultății de Educație Fizică și Sport. În 
altă ordine de idei, rectorul a afirmat că universitatea suceveană 
continuă să deruleze singurul proiect de secvențiere a genomului 
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COVID-19 și de populare a bazei de date internaționale cu genele 
virusului detectat în România. Valentin Popa a spus: „Avem probe din 
întreaga țară, pe care le testăm. Surprinzător, noi ziceam că virusul a 
provenit numai din Italia și Spania în primăvară, dar, am observat că 
genele sunt asemănătoare și cu cele din Rusia. Cu alte cuvinte, trebuie 
să ne gândim că atunci când a început infectarea în masă, într-adevăr 
au venit pacienți din Italia, din Spania, dar au trecut și granița pe la Siret 
dinspre Ucraina”. Valentin Popa a adăugat: „Probabil că am avut o 
anumită rată de infectare serioasă și pe această cale terestră, nu numai 
cu avioanele care aterizau pe Aeroportul Suceava”. 

__________ Rectorul Popa 
așteaptă 6% din PIB 
pentru Educație 

www.radiotop.ro 
08.12.20 

Educație Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, se 
așteaptă ca viitoarea putere de la București să aloce pentru educație o 
sumă cât mai apropiată de 6% din Produsul Intern Brut, așa cum spune 
legea. El susține că educația ar trebui așezată în centrul întregii 
construcții a bugetului de stat alături de sănătate, care beneficiază deja 
de aproximativ 10% din PIB. Rectorul a declarat la Radio Top: „Nu vom 
putea asigura sănătatea populației fără un sistem de educație solid, 
pentru că nu vom avea medici, asistente medicale și ingineri medicali. 
Și la asta mă aștept, în primul rând, când vorbesc de alocările bugetare 
pentru educație. Sper să aloce un buget consistent educației, dar și 
cercetării, însoțit de măsuri legate de investițiile în învățământ”. Legat 
de alocarea de fonduri funcție de numărul de studenți școlarizați, 
Valentin Popa a afirmat: „Legea Educației aprobată în mandatul 
ministrului Daniel Funeriu centrează educația pe student. Având în 
vedere acest principiu de bază și finanțarea e centrată pe student, adică 
studentul vine cu banii la universitate, nu universitatea primește niște 
bani și apoi este aleasă de către studenți. Este un principiu modern și 
corect aplicat în cele mai multe universități ale lumii, inclusiv în cele 
private, unde studentul plătește. Într-un fel, și la noi, chiar dacă 
studentul este un student bugetat, el aduce banii. Numai că nu-i 
plătește din buzunarul lui direct, ci din taxele colectate de la părinți, de 
la cetățeni ai României, dar el <plătește> educația”. Rectorul USV a 
adăugat: „Sigur că pe lângă suma pe care o aduce studentul, e posibil ca 
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universitățile să mai primească și o serie întreagă de granturi pentru 
dezvoltare, pentru cercetare, și e de dorit ca aceste granturi să meargă 
în centrele de excelență, acolo unde banul va fi folosit eficient”. 

__________ Școală online, o 
nouă „generație de 
sacrificiu” 

www.radiotop.ro 
08.12.20 

Educație Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, 
speră ca în semestrul II să poată fi organizate mai multe activități față în 
față. Totodată, el a declarat, la Radio Top, că are colegi care-i spun că s-
au săturat să discute cu un calculator. Rectorul a afirmat: „Astea sunt 
vremurile, trebuie să înțelegem că suntem ca pe linia frontului în lupta 
cu noul coronavirus. Eu am speranța că vom depăși curând această fază 
și că în semestrul II vom funcționa în regimul hibrid 1, în care mai multe 
activități sunt onsite și mai puține online. Sper ca în semestrul II să avem 
această modalitate de hibrid, cu activități față în față extinse ori, de ce 
nu, poate să funcționăm chiar normal”. Pe de altă parte, rectorul Popa 
a spus că, în ceea ce privește învățământul preuniversitar, ar fi optat 
pentru ca școlile să rămână deschise, în special pentru elevii de până-n 
clasa a IV-a. De asemenea, Valentin Popa, fost ministru al Educației în 
perioada 29 ianuarie-29 septembrie 2018, a declarat că ar fi ascultat 
argumentele specialiștilor legate de închiderea școlilor. El a subliniat: 
„Noi am văzut rezultatul. E greu să decelăm dacă argumentele au fost 
solide sau nu. Dar școala a devenit online în preuniversitar în mod 
exclusiv și trebuie să recunoaștem că nu este chiar benefic pentru copii. 
Va exista un efect negativ al acestei perioade. E greu de estimat, însă 
vor fi făcute studii și analize. Nu știu în ce măsură vom putea remedia 
problemele, e complicat”. Rectorul Popa a mai spus: „Iarăși vom ajunge 
la o veche sintagmă: generație de sacrificiu”. 

__________ Popa: Tinerii s-au 
manifestat mai mult 
pe rețelele de 
socializare 

www.radiotop.ro 
08.12.20 

Actualitate Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, 
apreciază că rezultatul alegerilor parlamentare din 6 decembrie 
reprezintă exprimarea voinței cetățenilor cu drept de vot. Rectorul a 
afirmat, la Radio Top, că rezultatul are la bază atât prezența, cât și 
absența la vot. Valentin Popa a spus: „Nu trebuie să uităm că suntem 
într-o situație deosebită, pandemică. Avem o serie întreagă de restricții 
și, în mod evident, lumea a încercat să se protejeze. Am observat că și-
n mediul rural a scăzut prezența la vot. Poate și faptul că duminică 



oamenii n-au mai mers la biserică și n-au ieșit din casă a condus la 
această creștere a absenteismului. Vremea a fost relativ urâtă. Ziua de 
vot a căzut și-ntr-o zi de sărbătoare, de Sfântul Nicolae. Probabil că unii 
au sărbătorit acasă, cu familia, restrâns. Sunt probabil mai multe motive 
pentru care nu am avut o prezență mare la vot”. În intervenția sa la 
Radio Top, rectorul USV a mai remarcat că nici tinerii nu s-au prea dus 
la vot. Valentin Popa a afirmat: „Tinerii s-au manifestat mai mult pe 
rețelele de socializare decât la urne. Asta e, asta avem și cu Parlamentul 
ăsta vom lucra în următorii 4 ani”. În județul Suceava, la alegerile 
parlamentare și-au exprimat votul doar 175.184 de electori, 
reprezentând 28,96% din totalul celor înscriși pe listele permanente. 
Media națională a fost de 31,84%. 

Radu Lupașcu Absolventă a Școlii 
Doctorale din USV, 
premiată de 
Academia Română 

www.monitorulsv.ro 
08.12.20 

Ultima oră local O absolventă a Școlii Doctorale de la Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică (FSEAP) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, a fost premiată de Academia Română în cadrul ceremoniei 
online, desfășurată pe 3 decembrie, în care s-au decernat premiile 
pentru anul 2018. 
Daniela Mihaela Neamțu, doctor în economie din anul 2016, sub 
conducerea științifică a prof.univ.dr. Cristian Valentin Hapenciuc, a fost 
distinsă cu premiul „Victor Slăvescu”, oferit în domeniul științe 
economice, pentru teza de doctorat „Educația, vector al dezvoltării 
socio-economice”, publicată în anul 2018 la Editura Economică din 
București. Lucrarea premiată tratează o problemă de maximă 
importanță și relevanță în contextul dinamicii specifice economiei 
mondiale a secolului al XXI-lea, folosind o metodologie complexă, 
concepută ca o acțiune simultană de instrumente, metode și tehnici de 
cercetare. Ea furnizează celor interesați clarificări și soluții cu privire la 
îmbunătățirea sistemului educațional, ca vector al dezvoltării socio-
economice. Lucrarea premiată de Academia Română are ca referenți 
științifici profesori consacrați în mediul universitar românesc, între care 
prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, prof.univ.dr. D.H.C. Constantin Brătianu, Academia de Studii 
Economice din București,  prof.univ.dr. Teodora Roman, Universitatea 
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„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof.univ.dr. D.H.C. Ionel Bostan, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și prof. univ. Dr. Cristian 
Valentin Hapenciuc, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Printre numele valoroase premiate de Academia Română amintim: 
Academicianul Răzvan Theodorescu, cu Premiul „George Oprescu”, 
regizorul Stere Gulea și criticul de teatru Marina Constantinescu, cu 
Premiul „Aristizza Romanescu”, Mircea Platon, redactor-șef al revistei 
„Convorbiri literare”, pentru cooperarea fructuoasă cu Academia 
Română. 

Croitoru Simona 

Antonela 

Proiectul 
Francofonia în 
comunitate, „Saint 
Nicolas autour de 
l’Europe”, la 
Colegiul Național 
„Mihai Eminescu” 
din Suceava și ai 
Liceul Tehnologic 
„Mihai Eminescu” 
din Dumbrăveni 

www.suceava-smartpress.ro 
08.12.20 

Educație Cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae, Biroul Francez a reușit să creeze 
un nou proiect de succes, „Francofonia în comunitate”. Acesta a fost 
susținut de către Institutului Francez și Ambasadei Franței în România, 
a Agenției Universitare a Francofoniei, a Centrului de Reușită 
Universitară  al Universității „Ștefan cel Mare” din 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, 9.12.2020, ora 18:00, 
elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, clasele a XI-a 
A, C, G, îndrumați de dna prof.dr. Daniela-Irina Melisch, și cei ai Liceului 
Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, clasele a VII-a și a XII-a 
A, îndrumați de dna prof. Duceac Adriana, ne invită să ne bucurăm 
împreună de petrecerea dedicată Sfântului Nicolae, sub genericul „Saint 
Nicolas autour de l’Europe”. […] 

 


