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Sinteza articolului 

O.N. USV a primit 
certificatul de 
calitate ”ERASMUS 
CHARTER FOR 
HIGHER 
EDUCATION 2021-
2027” 
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Suceava La începutul acestui an, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV), a primit certificatul de calitate „ERASMUS CHARTER FOR 
HIGHER EDUCATION 2021-2027” (ECHE), în baza căruia, în perioada 
2021-2027, 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 1.200 
persoane din cadrul USV (700 studenți si 500 personal didactic și 
nedidactic) au beneficiat de mobilități în străinătate, în cadrul 
programului Erasmus+. Prin noua aplicație 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+”, se arată într-un comunicat transmis 
de universitatea suceveană. 
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. Ca 
element de noutate, se va avea în vedere digitalizarea administrării 
mobilităților Erasmus+ și vor fi implementate măsuri pentru 
introducerea de facilități prin cardurile pentru studenți (ESCI – 
European Student Card Initiative), care vor permite acestora să se 
înregistreze mai ușor la instituțiile de învățământ superior din Europa, 
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08.02.21 în vederea efectuării mobilităților de studiu, utilizând platformele online. 
Studenții vor accesa serviciile de înregistrare online la universitatea 
gazdă și vor beneficia de recunoașterea automată a creditelor ECTS, vor 
avea acces imediat la serviciile din universitatea gazdă (bibliotecă, 
cazare, transport etc.) și la reduceri de preț pentru diverse activități și 
evenimente desfășurate pe teritoriul UE. 
Un alt pas spre digitalizare și creșterea calității stagiilor va fi făcut prin 
aplicația mobilă Erasmus+ pentru studenți (Erasmus+App), care 
permite gestionarea mobilităților din faza de depunere a aplicațiilor, 
până la finalizarea acestora și întoarcerea în țara de origine. 
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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După 30 de ani: 
cercetările istorice 
într-o Românie 
democratică 
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Cercetare Am primit la redacție următoarea scrisoare deschisă, semnată de 66 de 
importanți istorici români și străini, despre libertate în cercetarea 
istorică românească. „Cercetarea liberă trebuie apărată, din nou și din 
nou, în fiecare zi”, este mesajul acestui text. 
[…] 
Semnături*:       
 
1. Dorin Dobrincu (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași) 
 
2. Florea Ioncioaia (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași) 
 
3. Oliver Jens Schmitt (prof. univ., UniversitätWien) 
 
4. Maria Bucur (prof. univ., Indiana University, Bloomington) 
[…] 
62. Gheorghe Onișoru (prof. univ., Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
Suceava) 
 
63. Radu Nedici (Facultatea de Istorie, Universitatea din București) 
 
64. Virgiliu Pâslariuc (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău) 
 
65. Simona Mitroiu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) 
 
66. Vitalie Bârcă (Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca) 



* Semnăturile sunt în nume personal și nu angajează instituțiile la care 
profesorii/cercetătorii sunt afiliați. 
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USR și-a desemnat 
candidații pentru 
funcția de prefect: 
Lorena Buburuzan, 
Iulian Cimpoeșu și 
Teodor Mate 

www.svnews.ro 
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Politic Conducerea USR Suceava a transmis că luni seara a fost finalizată prima 
etapă a procesului de selecție a candidaților acestui partid pentru funcția 
de prefect al județului Suceava.[…] 
În ceea ce-i privește pe cei trei finaliști, Lorena Buburuzan este consilier 
local în Suceava și administrator financiar SAP la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Iulian Cimpoieșu este muzeograf la Muzeul de 
Istorie Suceava, iar Teodor Matei este jurist, practician în insolvență. 

 

 

 

 

 

 

 


