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Erasmus+ Welcome 
Day 2021 
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Universități Studenți din Portugalia, Italia, Spania, Turcia și Rusia vor studia în al 

doilea semestru al acestui an academic la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV), prin programul Erasmus +, a anunțat Biroul de presă 

al instituției de învățământ superior. „În data de 12 martie, în cadrul 

evenimentului anual Erasmus+ Welcome Day, Universitatea ‘Ștefan cel 

Mare’ din Suceava a urat bun venit studenților străini Erasmus+, care vor 

studia la Suceava pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 

academic 2020-2021. Deși contextul epidemiologic global a determinat 

o scădere a numărului de mobilități Erasmus+, 18 tineri din Portugalia, 

Italia, Spania, Turcia și Rusia au decis să se alăture studenților suceveni, 

unii dintre ei revenind la USV, după experiența pozitivă pe care au avut-

o anul trecut”, se arată într-un comunicat remis presei. 

Sursa citată arată că, începând cu acest an academic, studenții Erasmus+ 

primesc sprijin din partea voluntarilor filialei Suceava a organizației 

Erasmus Student Network (ESN), a cărei înființare, în luna septembrie a 

anului trecut, a fost aprobată de către ESN Internațional, cu sediul la 

Bruxelles. 

Pe lângă studenții Erasmus+, la USV studiază în acest an, ca studenți 

permanenți, aproximativ 25 de cetățeni străini din China, Spania, Siria, 

Ghana, Nigeria, Senegal, Israel, Turcia, Turkmenistan. 

„USV depune eforturi susținute pentru internaționalizarea și adaptarea 

ofertei educaționale la standardele impuse de spațiul european al 

educației. Astfel, în luna decembrie 2020, Consiliul de administrație al 

USV a aprobat noua Strategie de internaționalizare, pentru perioada 

2021-2027, care are trei direcții prioritare: 1. Excelența în educație, 

cercetare și formare prin intermediul internaționalizării; 2. Consolidarea 

și extinderea parteneriatelor internaționale cu țări UE și non-UE. 

Exploatarea avantajului dat de poziția geografică strategică a USV în 

colaborarea internațională; 3. Dezvoltarea capacității administrative și 

organizaționale pentru consolidarea internaționalizării la USV. Prin 

urmare, viziunea strategică actuală proiectează USV, în anul 2027, ca o 
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instituție recunoscută pentru excelența în educație și cercetare, deschisă 

experienței internaționale în spațiul global al educației și cercetării, 

proactivă și flexibilă în fața provocărilor societale ale secolului XXI”, mai 

precizează sursa citată. 

Natalia 
Zgherea 

Universități din 
România și 
Republica Moldova, 
discuții privind 
diplomele duble de 
master 

www.infoprut.ro 
17.03.21 

Actual / 
Cultural 

Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a 

Moldovei a organizat o conferință interinstituțională online cu Facultatea 

de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava pentru a discuta despre posibilitatea 

obținerii diplomei de master UTM și a diplomei de master USV. Acest 

fapt a devenit posibil datorită încheierii în anul 2017 a Acordului 

interuniversitar de dublă diplomă între cele două universități. 

Discuțiile participanților la conferință au vizat armonizarea planurilor de 

studii superioare de master, corelarea curriculumului pe discipline, 

echivalarea de conținut, echivalarea de credite, precondițiile de acces la 

programele de studii, stabilirea orarului activităților didactice și 

evaluărilor, coordonarea standardelor de elaborare și susținere a tezelor 

de master. 

Totodată, au fost atinse și subiecte privind mobilitatea studenților de la 

programele de licență și master, dar și a cadrelor didactice în cadrul 

programului Erasmus+, organizarea instruirilor și formărilor 

profesionale pentru cadrele didactice, precum și implicarea în activitatea 

de cercetare și dotarea tehnică a laboratoarelor. 

Din partea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava la conferință au 

participat prof. univ., dr. ing. Mihai DIMIAN, prorector pe activitatea 

științifică, și conf. univ., dr. ing. Alexandra-Ligia BALAN, Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de 

Calculatoare, Automatică și Electronică. 

FET-UTM a fost reprezentată de 4 profesori implicați în procesul de 

organizare și desfășurare a studiilor de dublă diplomă – conf. univ., dr. 

Pavel NISTIRIUC, decan FET; conf. univ., dr. Lilia SAVA, șefă 

Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice; lect. univ. Andrei 

CHIHAI, responsabil master FET; conf. univ., dr. Lucia GUJUMAN, 

președinta Comisiei Managementul Calității, FET. 

În numele conducerii USV, prof. univ., dr. ing. Mihai DIMIAN a 

menționat succesul colaborării pe segmentul dublă diplomă cu UTM. 



C.P. Cercetarea 
traductologică de la 
USV, apreciată de 
cercetători din 
Suedia, Canada și 
Franța 

www.crainou.ro 
17.03.21 

Spiritual Cercetători suedezi de la Institutul de Interpretariat și de Traducere al 

Universității din Stockholm, care a inaugurat un „Wikipedia Editathon” 

despre traducere și traductologie, au considerat că activitatea în acest 

domeniu a prof. univ. dr. Muguraș Constantinescu, de la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, merită cunoscută și în Suedia. 

Potrivit USV, cercetători suedezi au creat o pagină Wikipedia care pune 

în lumină meritele profesorului sucevean în materie de traducere și 

traductologie, prin activitatea exersată la nivel de doctorat și prin 

cercetarea proprie sau de echipă, cunoscute pe plan internațional. 

Un loc aparte a fost consacrat revistei francofone de traductologie 

„Atelier de Traduction”, inițiată de reputata traducătoare și cercetătoare 

Irina Mavrodin, pe care Muguraș Constantinescu o conduce în prezent, 

reușind să atragă în calitate de colaboratori importanți traductologi din 

țară, din Europa și din lume. Printre sursele folosite de Wikipedia 

suedeză se numără și pagina pe care cercetătoarea din USV o deține la 

editura pariziană Harmattan, în calitate de autor.[…] 

_________
_ 

Prof. Ghervan: 
Avem nevoie de o 
sală polivalentă 

www.radiotop.ro 
18.03.21 

Actualitate În opinia decanului Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare”, Petru Ghervan, sucevenii așteaptă cu 

nerăbdare să aibă o sală polivalentă. Profesorul Ghervan a declarat, la 

Radio Top: „Toată lumea este convinsă că avem nevoie de o sală 

polivalentă, nu neapărat pentru volei, handbal sau alte sporturi de sală, 

ci pentru orice. Pentru un concert mare, de exemplu. Tineretul ăsta al 

nostru, care nu știu cât de mult agreez eu ce iubește, ca muzică, în 

momentul ăsta, sau ca alt spectacol, dar are nevoie să se întâlnească. Să 

sperăm că va veni vremea ca tinerii să se întâlnească și ei vor trebui să 

aibă și unde”. Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport de la USV a 

completat: „E cam ultima șansă. Eu cred că trebuie să se construiască 

polivalenta și sunt convins că până la urmă domnul primar Ion Lungu și 

ceilalți care militează pentru această investiție vor izbândi în lupta pe 

care o duc”. Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, hotărârea privind 

realizarea Sălii Polivalente cu 5.000 de locuri în Suceava. Valoarea 

investiției este de 185,26 milioane de lei, respectiv de 38,3 milioane de 

euro. 

Cosmin 
Romega 

Proiectele pentru 
zona de agrement 

www.monitorulsv.ro 
17.03.21 
 

Ultima oră local Amenajarea zonei de agrement Parc Șipote, un obiectiv de investiții care 

stârnește foarte mult interes din partea sucevenilor, se va face în baza 



Șipote vor fi jurizate 
de nouă persoane 

www.obiectivdesuceava.ro 
17.03.21 

unui concurs de proiecte care va fi jurizat de o comisie formată din nouă 

persoane. 

Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, care a precizat că s-a 

consultat cu colegii din primărie, de la viceprimari până la personalul de 

specialitate, ajungându-se la concluzia că din comisia de jurizare a 

concursului trebuie să facă parte 9 persoane, dintre care trei membri ai 

Ordinului Arhitecților din România. 

„Vom face o adresă în acest sens către OAR, să desemneze trei persoane, 

de oriunde din România, iar mai mult, președintele comisiei va fi unul 

dintre arhitecți. Un reprezentant va fi al Universității <Ștefan cel Mare> 

Suceava, altul va fi din partea Direcției Silvice Suceava, fără de care nu 

putem face nimic acolo, unul din partea societății civile, iar trei persoane 

din cadrul Primăriei Suceava - directorul de la Urbanism, cel de la 

Patrimoniu și de la Fonduri Europene. Vom stabili tema de proiectare, 

caietul de sarcini, se va veni cu el în Consiliul Local, după care se va trece 

efectiv la etapa de selecție de proiect pentru modernizarea Parcului 

Șipote”, a explicat edilul sucevean.[…] 
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Peste 300 milioane 
de lei prin POR 
pentru promovarea 
spiritului 
antreprenorial și 
modernizarea unor 
instituții de 
învățământ și a 
mediului urban 
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18.03.21 

Știri Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat 

ieri, 17 martie 2021, semnarea a 36 de noi contracte de finanțare prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare totală de 

308.680.126,13 lei. 

Dintre acestea, 13 contracte au ca beneficiari întreprinderi mici și 

mijlocii, iar 23 de proiecte vizează investiții în infrastructura 

educațională și creșterea calității vieții locuitorilor din următoarele 

localități: 

    […]Universitatea din Craiova (jud. Dolj), pentru consolidarea, 

reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Complexului de 

cercetare și activități conexe „Sfântul Ierarh Calinic”, va beneficia de 

27.735.315,31 lei; […] 

    Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va beneficia de 

11.609.143,47 lei pentru modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale universitare în Corpul E; […] 
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