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Studenții USV vor 
putea beneficiat în 
continuare de 
mobilități în 
străinătate după ce 
Universitatea a 
primit certificatul de 
calitate „Erasmus 
Charter for Higher 
Education 2021-
2027” 

www.newsbucovina.ro 
08.02.21 

Social La începutul acestui an, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV), a primit certificatul de calitate „Erasmus Charter for Higher 
Education 2021-2027” (ECHE). Astfel, în perioada 2021 – 2027, USV va 
avea acces la finanțare în cadrul tuturor acțiunilor programului 
Erasmus+ al Uniunii Europene. 
Certificatul a fost acordat în baza evaluării pozitive realizate de către 
Comisia Europeană a candidaturii depuse de către Serviciul de Relații 
Internaționale si Afaceri Europene (SRIAE) în mai 2020. Conform 
rezultatelor evaluării, aplicația depusă de SRIAE în vederea obținerii 
acestei importante certificări reflectă relevanța programului Erasmus + 
în cadrul strategiei de internaționalizare și modernizare instituțională a 
USV, implementarea planificată a acțiunilor programului și modul în 
care acestea vor contribui la realizarea obiectivelor strategiei 
instituționale a universității. În perioada 2014 – 2020, un număr de 1200 
persoane din cadrul USV (700 studenți si 500 personal didactic și 
nedidactic) au beneficiat de mobilități în străinătate, în cadrul 
programului Erasmus+. 
Prin noua aplicația depusă, USV demonstrează angajamentul de a 
dezvolta în continuare respectarea principiilor tradiționale și a celor noi 
cuprinse în ECHE, ce prevăd asigurarea accesului deplin și echitabil al 
participanților din toate mediile la activitățile programului Erasmus+. 
Noua perioadă de implementare a programului Erasmus+ va aduce 
modificări generate în principal de digitalizarea procedurilor de 
administrare a mobilităților, de introducerea mobilităților fizice 
combinate cu mobilitățile online. Va fi consolidată metodologia unitară 
privind alocarea creditelor transferabile (ECTS) ce asigură echivalarea 
competențelor dobândite în universitățile din spațiul european.[…] 
USV a inclus în strategia de internaționalizare acțiuni concrete de 
ajustare a politicilor proprii, pentru a face față cu succes noilor provocări 
ale internaționalizării instituțiilor de învățământ superior, în perioada 
2021-2027. 
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Certificate de 
urbanism pentru 
clădiri de zece etaje 
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 Primăria municipiului Suceava a eliberat, în luna ianuarie, două 
certificate de urbanism pentru clădiri cu regim mare de înălțime în 
cartierul Areni al municipiului Suceava, la solicitarea Universității 



în cartierul Areni 
eliberate de 
Primăria Suceava în 
ianuarie: în Parcul 
Areni și pe locul 
cluburilor Versus și 
La Bibliotecă 

„Ștefan cel Mare” Suceava și asocierii de firme Central Areni SRL și 
Simfony Prod Com SRL. 
La 4 ianuarie 2021, Primăria Suceava a emis Certificatul de urbanism nr. 
1/2021 la solicitarea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava pentru 
„elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în 
baza unui aviz de oportunitate în vederea extinderii corpului E cu spații 
de cercetare și de învățământ”, cu regim de înălțime S+P+10E.  
Mai exact, USV intenționează să construiască o cădire cu zece etaje în 
Parcul Areni, în zona dinspre Direcția Silvică Suceava.  
La 18 ianuarie, pe pagina de internet a Primăriei Suceava a fost publicat 
anunțul privind intenția Universității „Ștefan cel Mare” Suceava de 
elaborare a Planului Urbanistic Zonal privind construirea cădirii de zece 
etaje în parcul Areni.[…] 
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Criterii de 
performanță stricte 
pentru finanțarea CS 
Universitatea și 
Foresta 
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__________ Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 
primește un supliment de finanțare. Cel puțin așa a făcut public primarul 
Ion Lungu, potrivit căruia, în proiectul bugetului municipiului pe anul 
2021, pentru clubul de handbal sucevean este propusă în plus o sumă de 
500.000 de lei. Ion Lungu spune că s-a întâlnit cu prof. univ. Valentin 
Popa, rectorul USV, cât și cu conducerea tehnică a echipei, prilej cu care 
au fost abordate și condițiile acordării suportului financiar. „Echipa de 
handbal s-a întrunit în acest an și am avut o întâlnire cu domul rector, 
cât și cu antrenorii Chiruț și Rață. Comparativ cu anul trecut, mărim 
bugetul din acest an cu 500.000 de lei. Sigur, ținta noastră este ca echipa 
să rămână în Liga națională”, a precizat șeful executivului municipal din 
reședința de județ, reliefând că a constatat că „sunt multe frământări în 
sport”. În ceea ce privește fotbalul, edilul-șef a ținut să arate că ACS 
Foresta se va bucura de o alocare din bugetul local egală cu cea din 2020, 
respectiv una de 2,5 milioane de lei. „Rămân cele două criterii foarte clare 
de finanțare. Darea banilor este condiționată de aceste obiective. 
Handbalul trebuie să se mențină în Liga I, iar la fotbal este vorba despre 
revenirea în Liga a II-a”, a conchis Ion Lungu, primarul Sucevei. 
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Natura, regulile ei și 
noi 

www.radioiasi.ro 
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Emisiune 
IMPERATIV cu 
Ioana Soreanu 

Pentru mulți dintre noi, o plimbare prin pădure, la sfârșitul săptămânii, 
poate fi ceva banal. Alții aleg să practice sportul, tot în pădure. 
Vorbim despre rolul social și despre cel recreativ al pădurilor aflate în 
preajma orașelor. În jurul Iașului, de exemplu, avem păduri seculare care 
adăpostesc multe specii de plante sau păsări rare. 
Sunt reguli, însă, care trebuie respectate pentru a proteja tot ceea ce 
natura ne oferă. 



Invitați în emisiunea, „Imperativ”, după Radiojurnalul orei 17,00, de 
vineri 5 februarie, Laura Bouriaud, prof. univ. dr, la Facultatea de 
Silvicultură a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și Mihai Diac, 
reprezentant al grupului de inițiativă, „Codrii Iașului – cunoaștem, 
prețuim, păstrăm”. 
Varianta video a emisiunii va fi postată pe pagina de Facebook a Radio 
Iași, începând cu ora 17,15. 

 

 

 

 

 

 

 


