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Suceava Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat, la 
finalul lunii trecute, înființarea Centrului de Formare în Inginerie 
Mecanică și Autovehicule Rutiere (CEFIMAR), în cadrul Facultății de 
Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management (FIMMM) – 
Departamentul Mecanică și Tehnologii. 
Potrivit documentației aprobate de USV, activitatea CEFIMAR constă, în 
principal, în organizarea și desfășurarea de cursuri de specializare/ 
perfecționare, finalizate cu certificat de absolvire, ce vizează 
dezvoltarea unor competențe diversificate în acord cu cerințele pieței 
muncii, și sunt cuprinse în planurile de învățământ ale programelor ce 
funcționează în cadrul FIMMM. 
Activitatea nou înființatului centru de formare se va desfășura pe două 
direcții. Prima vizează cursuri de formare de specialitate, și anume 
cursuri de inițiere/ intensive în cunoașterea unor programe CAD și 
cursuri de pregătire/ perfecționare, la cerere, în vederea obținerii unor 
competențe necesare la locul de muncă, ce pot fi organizate în 
parteneriat cu alte instituții. Cea de-a doua direcție de activitate va fi 
conturată în jurul traducerii de documentații tehnice. Cursurile de 
formare vor fi taxate cu 10 lei/oră convențională, iar evaluarea finală va 
consta în susținerea unui test și a unui interviu. Traducerile de 
documentații tehnice vor fi disponibile contra sumei de 30 lei/pagină, 
iar evaluarea cunoștințelor dobândite de cursanți va avea o durată de 2 
ore, însemnând un test scris și oral sau un proiect, pentru care se va 
percepe o taxă de 200 de lei. Formația minimă este de 15 cursanți, iar 
cea maximă de 30. 
 
 



__________ Biolog american, 
profesor la 
universitatea 
suceveană 

www.radiotop.ro 
09.12.20 

Educație Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, a 
declarat, la Radio Top, că politica USV vizează și dezvoltarea 
programelor din domeniul medicinei, iar în prezent se lucrează intens la 
formarea resursei umane. Însă, el a remarcat că „nici spitalele nu au 
suficient personal, cu atât mai puțin personal de înaltă calificare, cu 
doctorat și cu studii, care să poată să formeze corpul profesoral pentru 
programe în domeniul legat de medicină”. De asemenea, rectorul a 
afirmat că din sistemul de sănătate nu lipsesc numai medicii și asistenții 
medicali, ci și inginerii medicali. În ceea ce privește inginerii medicali, 
Valentin Popa a arătat: „Aici am fost cu un pas înaintea pandemiei și la 
USV avem deja autorizat și funcționează cu anul I programul de inginerie 
de 4 ani <Echipamente și sisteme medicale>. Programul e maxim 
orientat pe cerințele pieței și ne așteptăm ca anul viitor să avem o 
cerere mai mare chiar decât capacitatea de școlarizare, care acum este 
de aproape 80%”. La USV mai funcționează programele „Asistență 
medicală generală”, „Nutriție și dietetică” și „Balneofiziokinetoterapie”, 
iar de anul viitor va fi introdus programul „Tehnică Dentară”. În același 
timp, rectorul universității sucevene a menționat că din 2021 vor apărea 
și două programe din domeniul științelor biologice, „Biologie” și 
„Biochimie”, în vederea pregătirii specialiștilor pentru laboratoarele de 
testare. Cursurile din domeniul sanitar sunt predate inclusiv de cadre 
didactice din mari centre universitare din țară, dar și de medici din 
străinătate. Valentin Popa a subliniat: „Recent a fost semnat contractul 
de muncă cu un cetățean american, specialist în biologie, care va veni la 
Suceava pentru cercetare și care, probabil, în viitorul apropiat, va ocupa 
și o poziție academică pentru unul dintre noile programe ale noastre”. 
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proiectul „PORT 
Cultural” 

www.agerpres.ro 
09.12.20 

Comunicat de 
presă 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava implementează proiectul 
„PORT Cultural” (PORTofoliu de instrumente inovative pentru 
dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin 
valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală). Scopul 
principal al acestuia este inventarierea resurselor valoroase de 
arhitectură vernaculară din zona Bucovinei și a Transilvaniei de Sud și 
identificarea unor soluții de păstrare a peisajului cultural. 



Proiectul explorează contextul istoric și provocările societale ce au 
determinat modificări ale peisajului cultural actual, prin studii istorice, 
etno-demografice și antropologice. 
Principalele rezultate ale proiectului au în vedere prezentarea tuturor 
caselor tradiționale identificate pe hărți interactive și propunerea de 
planuri de arhitectură pentru integrarea armonioasă a construcțiilor noi 
în peisajul construit existent în mediul rural. De asemenea, vor fi 
realizate ghiduri de valorificare a construcțiilor tradiționale prin 
dezvoltarea de mici afaceri în mediul rural și ghiduri de dezvoltare 
durabilă a comunităților rurale.[…] 

Radu Lupașcu Premii pentru 
studenți USV la un 
colocviu național de 
traduceri 

www.monitorulsv.ro 
09.12.20 

Ultima oră local Studenții de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC) din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au creat o bună 
tradiție în a se remarca anual la prestigioase manifestări științifice 
studențești cu profil filologic, desfășurate în România. În cea mai 
recentă participare a lor la Colocviul Național Studențesc „Mihai 
Eminescu”, desfășurat la Iași, în perioada 19-20 noiembrie, ajuns la cea 
de a XLV-a ediție, reprezentanții universității sucevene au fost răsplătiți 
cu un premiu al II-lea și un premiu al III-lea pentru prestația lor. 
În cadrul colocviului desfășurat la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, la 
secțiunea Atelier de Traduceri din acest an, Premiul al II-lea a fost 
câștigat de masteranda Mădălina Opincă din anul I, Teoria și Practica 
Traducerii, pentru traducerea în limba spaniolă a poeziei „A frumuseții 
tale forme” (Las formas de tu hermosura), în timp ce Premiul al III-lea a 
fost obținut de studenta Camelia-Florentina Cucu, din anul al II-lea, 
specializarea Română-Spaniolă, pentru traducerea în limba spaniolă a 
poeziei „Câte nopți eu cugetat-am” (Cuantas noches he pensado). 
Studentele premiante 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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cheltuielilor pentru 
materialele de 
igienă 
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Educație Economiile făcute în pandemie la utilități de Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava „există”, dar sunt extrem de mici. Declarația a fost 
făcută, la Radio Top, de rectorul Valentin Popa. În schimb, potrivit 
acestuia, au explodat cheltuielile cu materialele pentru curățenie și 



igienă. Rectorul a afirmat: „Cheltuielile cu materialele de curățenie și cu 
materialele de igienă s-au triplat față de un an normal. Sperăm să 
obținem granturi pentru acoperirea acestor cheltuieli suplimentare. Au 
fost deschise câteva linii de finanțare din fonduri europene pentru 
acoperirea cheltuielilor cu materialele pentru curățenie și igienă. Noi am 
depus aplicațiile printre primii. Teoretic, sunt serviți toți cei care aplică 
până la epuizarea fondurilor”. Valentin Popa a adăugat: „Sperăm să 
recuperăm banii cheltuiți și chiar să avem prin aceste granturi și fonduri 
pentru cheltuieli aferente anului 2021”. 

__________ Peste 90 de 
organizații solicită 
autorităților 
clarificarea publică a 
termenului de 
voluntariat 

www.romaniapozitiva.ro 
09.12.20 

Oameni și 
comunități 

Scrisoare deschisă 
 
Domnului Prim-ministru Interimar Nicolae Ciucă, 
Domnului Ministru al Sănătății Nelu Tătaru, 
Domnului Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat, 
Salutăm deschiderea spre implicarea de voluntari în servicii publice de 
urgență, luând în considerare în special situația de criză acută în care ne 
aflăm, în care trebuie să accesăm toate resursele de energie, abilități, 
cunoștințe și disponibilitate din societatea noastră. 
 
În același timp, dorim să ne exprimăm îngrijorarea cu privire la anunțul 
Guvernului României de recrutare de voluntari în rândul studenților la 
medicină, pentru a lucra în spitale și a asista în secțiile în care sunt 
îngrijiți pacienții care suferă de COVID-19, din perspectiva premierii, 
respectiv remunerării acestor voluntari. Considerăm esențiale măsurile 
luate pentru sprijinirea sistemului medical în această perioadă, inclusiv 
prin suplimentarea personalului la toate nivelurile. Cu toate acestea, 
este absolut necesară diferențierea între voluntarii care își desfășoară 
activitatea în baza Legii Voluntariatului nr. 78/2014 și cei care activează 
în baza Statutului Personalului Voluntar din Serviciile de Urgență. În 
acest moment există riscul creării unui sentiment de confuzie care poate 
aduce o gravă atingere mișcării naționale de voluntariat din România.  
Semnatarii acestei scrisori, alături de numeroase alte organizații non-
profit, fac eforturi de ani de zile pentru a stimula și sprijini implicarea 



voluntarilor în instituții publice și în comunitate, inclusiv pentru a aduce 
valoare adăugată serviciilor oferite de instituții și a oferi oportunitatea 
cetățenilor de a-și manifesta solidaritatea.[…] 
Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS)  
Liga Studenților Economiști Iași (LSE) 
 Asociația Studenților la Relații Publice și Comunicare Iași (PRIME Iași) 
Clubul de Turism și Ecologie ECOTUR  
Asociația Centrul de Copii și Tineret Sfântul Sebastian-Brașov 
Asociația Studenților Psihologi din România (ASPR)[…] 

__________ Telekom Romania 
anunță câștigătorii 
programului 
„Bursele Telekom”, 
ediția a XI-a 

www,mobile-news.ro 
09.12.20 

Știri Într-un context în care educația depinde mai mult ca niciodată de 
tehnologie, iar procesul de predare și învățare a trebuit să fie adaptat 
într-un timp extrem de scurt la distanțarea fizică impusă de pandemie, 
Telekom Romania continuă să susțină performanța prin intermediul 
programului de responsabilitate socială „Bursele Telekom” și anunță 
câștigătorii celei de-a unsprezecea ediții. 
Astfel, zece studenți cu rezultate academice excepționale la discipline 
cu profil real, care s-au remarcat prin proiecte extracurriculare și 
activități de voluntariat, vor primi câte o bursă lunară în valoare de 
2.230 de lei. Aceasta va fi oferită în perioadele ianuarie – iunie și 
octombrie – decembrie 2021. 
În competiție s-au înscris 162 de studenți admiși în instituții de 
învățământ superior de stat din România, în anul I, învățământ la zi, la 
una dintre specializările: automatică și calculatoare, cibernetică, 
informatică, matematică, inginerie electrică, electronică, 
telecomunicații și tehnologia informației. 
[…] 
Anul acesta, 13 universități de profil din țară au ajutat la promovarea și 
popularizarea inițiativei Bursele Telekom în rândul studenților: 
Universitatea din București – Facultatea de Matematică și Informatică; 
Academia de Studii Economice din București – Facultatea de 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca – Facultatea de Automatică și Calculatoare; 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Facultatea Automatică, 
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Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică; Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Matematică; Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași – Facultatea de Electronică, Telecomunicații 
și Tehnologia Informației; Universitatea din Oradea – Facultatea de 
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației; Universitatea din Petroșani 
– Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică; Universitatea Petrol-
Gaze din Ploiești – Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică; 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Științe; 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor; Universitatea de Vest din Timișoara 
– Facultatea de Matematică și Informatică; Universitatea Politehnica 
Timișoara – Facultatea de Automatică și Calculatoare.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


