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Oana Nuțu 41 de angajați ai 
USV vor primi 
gradații de merit 

www.obiectivdesuceava.ro 
23.12.20 

Suceava Concursul de acordare a gradațiilor de merit personalului didactic și 
auxiliar din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) s-a 
finalizat prin aprobarea, în ședința de Senat din data de 17 decembrie, 
a propunerilor Consiliului de Administrație (CA) cu privire la acordarea 
acestor stimulente financiare pentru personalul universității. Astfel, în 
urma evaluării dosarelor de înscriere pentru cele 45 gradații de merit, 
reprezentând 25% din salariul de bază, care se atribuie pe o perioadă de 
5 ani și care vor fi acordate începând cu anul 2021, au fost selectați 41 
de angajați. Este vorba despre 31 de gradații destinate personalului 
didactic și 10 pentru personalul auxiliar. 
Propunerile CA au cuprins 29 de nume ale cadrelor didactice 
universitare care au întrunit toate cerințele pentru participarea la 
concurs, iar printre acestea se numără rectorul USV, prof.univ.dr.ing. 
Valentin Popa, decanul Facultății de Inginerie Alimentară, 
prof.univ.dr.ing. Mircea Adrian Oroian, decanul Facultății de Inginerie 
Mecanică, prof.univ.dr.ing. Ilie Muscă, și decanul Facultății de 
Silvicultură, lector univ.dr. Ciprian Palaghianu. 
De asemenea, a fost aprobată de Senatul USV suplimentarea cu 2 
gradații și acordarea acestora, la nivel de universitate, prof.univ.dr. 
Vasile Efros, de la Facultatea de Istorie și Geografie, și prof.univ.dr. 
Rodica Nagy. […] 
Propunerile cu privire la acordarea gradațiilor de merit, disponibile 
începând cu anul 2021, pentru personalul didactic auxiliar cuprind 10 
nume, printre care Maria Muscă, secretar șef USV, Nicolai Bobric, șef 
Serviciu social în cadrul universității, directorul economic Geanina 
Măciucă, Anișoara Moldovicean, șef serviciu Resurse umane, și Eugenia 
Munteanu, șef Serviciul achiziții publice. 



Toate cele 41 de propuneri au fost aprobate de Senatul USV în data de 
17 decembrie, urmând ca prorectorul de resort, facultățile și Serviciul 
de Resurse umane să ducă la îndeplinire dispozițiile hotărârii respective. 

__________ Studenții-voluntari 
ai Universității 
„Ștefan cel Mare” 
au dus sute de 
cadouri copiilor din 
zone defavorizate 
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Universități Sute de cadouri și obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte au ajuns în 
comunitățile sărace din județ, cu sprijinul voluntarilor Institutului 
Bucovina, studenți la specializarea Asistență Socială din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Potrivit unui comunicat al universității, șase studenți au sprijinit, în 
ultimele luni, implementarea unor proiecte de incluziune socială, 
inițiate de Institutul Bucovina în comunitățile sărace din județ. 
Voluntarii s-au deplasat de mai multe ori, în perioada octombrie – 
decembrie, împreună cu specialiștii Institutului Bucovina, în cătunul 
Țâmpoceni din comuna Păltinoasa, unde au vizitat și completat anchete 
sociale pentru 75 de familii în grija cărora se află aproximativ 190 de 
copii.[…] 
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D.P. „Un Crăciun pentru 
fiecare” – prima 
ediție a proiectului 
inițiat de 
Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților 
a strâns donații de 
peste 100 de mii lei 
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Suceava  […]Proiectul caritabil „Un Crăciun pentru fiecare” e organizat de 
Arhiepiscopie cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop Calinic. În cadrul acestui proiect, aflat la prima ediție, 
Sectorul Social Filantropic al Centrului Eparhial Suceava și Sectorul 
Exarhat au organizat, împreună cu alte departamente, două  concerte 
caritabile care au avut loc în data de 6 decembrie 2020 în sala 
Auditorium „Joseph Schmidt” a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și, respectiv, în 20 decembrie 2020, gazdă fiind Mănăstirea 
Putna. 
Această inițiativă a apărut din dorința de a aduce bucuria Nașterii 
Domnului în fiecare casă a Bucovinei, dar și de a oferi puțină mângâiere 
și un mic dar (alimente de bază, haine și dulciuri, lemne de foc) unui 
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număr de 1.000 de bătrâni singuri și 1.000 de copii proveniți din grupuri 
vulnerabile. „Mulțumim tuturor celor care au susținut acest demers, 
dăruind din puținul sau mai multul lor, pentru a înmulți bucuria 
sărbătorii Nașterii Domnului. Până în acest moment, s-a strâns suma de 
100.000 de lei, din totalul de 400.000 de lei estimat ca necesar pentru 
darurile destinate celor 2000 de beneficiari ai campaniei, primele 
pachete fiind deja împărțite.[…] 

Laura 
Macavei 

Noua tulpină de 
coronavirus 
infectează inclusiv 
copiii. Ce spun 
experții englezi 
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News / 
Național 

Noua tulpină de coronavirus infectează inclusiv copiii, sunt de părere 
experții și specialiștii englezi, care au observat cum se comportă mutația 
Covid-19 ce face în prezent ravagii în sudul Marii Britanii.[…] 
Nu se știe deocamdată cât de mult s-a răspândit noua tulpină a 
coronavirusului în Europa, dar comisia europeană le cere tuturor țărilor 
membre UE să facă eforturi pentru prevenirea răspândirii acestei noi 
forme a virusului. Cel mai important lucru este ca laboratoarele din 
fiecare țară să analizeze și să secvențieze virusul în urma testelor PCR. 
În România, acest lucru se face la Universitatea din Suceava. Mihai 
Dimian, prorector al universității spune că am putea afla și noi dacă 
noua tulpină circulă în România. El a afirmat că a trimis deja solicitări la 
Timișoara și Craiova pentru ca autoritățile din aceste orașe să trimită 
probe ale unor persoane sosite din Marea Britanie în ultimele două 
săptămâni. Rezultatele le vom avea, cel mai probabil, după Revelion, 
transmite Mediafax. 

 

 

 


