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- Ingineria medicală și 
autovehiculele 
electrice au fost 
domeniile de maxim 
interes la ediția din 
acest an a Salonului 
Internațional de 
Inovare și Educație 
Creativă pentru 
Tineret organizat de 
Facultatea de 
Inginerie Electrică și 
Știința 
Calculatoarelor din 
cadrul USV 
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- În perioada 27 – 29 mai 2021, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
organizat cea de-a V-a ediție a Salonului Internațional de Inovare și 
Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV, anunță USV. 
Lucrările manifestării au inclus un workshop pe tema cercetării în 
perioada post-pandemie, un salon de creativitate și inventică și o serie de 
prezentări ale unor personalități din domeniul cercetării și educației 
creative 10-InSTED (10 minutes about Innovation in Science, 
Technology, Engineering and Design), dintre care enumerăm: 
Multidisciplinaritate în echipă, Inovare și perspective pentru proiectarea 
și utilizarea neuroprotezelor, Soluții noi pentru transportul electric 
urban de pasageri, Problematica teoretico-pragmatică a proprietății 
intelectuale, Noi materiale fonoabsorbante din deșeuri. 
La salonul de inventică și creativitate au fost înregistrate și premiate 105 
lucrări aparținând tinerilor din Republica Moldova, Croația, Polonia, 
Hong Kong, Malaiezia, Turcia, Vietnam, Taiwan, Coreea, Palestina și 
Indonezia, pe lângă proiecte ale tinerilor români din centrele 
universitare din Sibiu, Cluj-Napoca, Iași și Suceava. La invitația 
Președintelui comitetului de organizare a manifestării, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, și a domnului prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, la 
manifestare au participat prof. univ. dr. ing. Ilie Nucă – șeful 
Departamentului de Electrotehnică al Universității Tehnice a Moldovei,  
șef lucrări dr. ing. Mihai-Victor Zerbeș și șef lucrări dr. ing. Liliana 
Georgeta Popescu, coordonatori ai Cercului de inventică a Casei de 
Cultură de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. dr. ing. Aurel 
Țîțu – Manager Centrul Regional OSIM-EPO-ORDA pentru Promovarea 
Protecției Proprietății  Intelectuale Sibiu, cercetător dr. ing. Mircea 
Ignat, de la Centrul „Alexandru Proca” al ICPE-București, alte cadre 
didactice și cercetători din țară. „Ediția din acest an a fost finanțată de 
Ministerul Educației și s-a desfășurat în regim mixt, peste 40 de 
participanți din țară și din Republica Moldova fiind prezenți la Suceava, 
pe lângă cei care au participat în on-line. Manifestarea a pus accent pe 
două domenii de maxim interes în inginerie în acest moment: ingineria 
medicală și autovehiculele electrice, domenii în care USV a inițiat noi 

suceava-smartpress.ro 
30.05.21 
ziaruldepenet.ro 
30.05.21 



programe de studiu de licență, dar a evidențiat și rolul gândirii creative 
în educația universitară în general. În acest sens, vreau sa evidențiez 
lucrările prezentate de studenți din Republica Moldova – Interpretarea 
narațiunii populare „Dan, căpitan de plai” în benzi desenate, Elaborarea 
unei ediții de carte pentru dezvoltarea creativității prin desen la copii cu 
vârsta 6-12 ani, Procedeu de uscare a piersicilor prin metoda convecției 
forțate, Electromobil pentru persoane cu dizabilități”, a precizat prof. 
univ. dr. ing. L. Dan Milici, coordonatorul Comitetului de organizare. 

Dana 
Humoreanu 

Centrul de vaccinare 
anticovid de la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava se deschide 
luni, 31 mai 

monitorulsv.ro 
28.05.21 

- Centrul de vaccinare împotriva Covid-19, organizat la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, se va deschide de luni, 31 mai a.c.. Spațiul a 
fost deja amenajat și, potrivit prorectorului USV Mihai Dimian, accesul 
se va face direct din Parcul Universității. 
Centrul va fi deschis până în data de 31 iulie a.c.. Vaccinarea se face cu 
ser Pfizer BioNtech și nu este necesară programare. Cei care doresc să se 
vaccineze trebuie să se prezinte doar cu actul de identitate. 
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„Legiunea de 
Onoare”, înmânată 
de ambasadoarea 
Franței profesorului 
universitar Sanda-
Maria Ardeleanu 
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 Ordinul Național al Franței „Legiunea de Onoare” în Grad de Cavaler i-a 
fost înmânat, vineri, de către Excelența Sa Laurence Auer, ambasadoarea 
Franței în România, profesorului universitar doctor DHC Sanda-Maria 
Ardeleanu, în cadrul unei ceremonii organizate la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava. 
La eveniment au participat primarul de Suceava, Ion Lungu, 
vicepreședintele Consiliului Județean Niculai Barbă, universitari din 
cadrul USV, oameni de teatru și litere, medici și alți intelectuali ai 
Sucevei. 
Ceremonia a fost deschisă de rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa, care este și președintele Asociației Alianța Franceză Suceava. 
Acesta a declarat că prof. Sanda-Maria Ardeleanu este „cel mai nimerit 
cetățean al Bucovinei noastre istorice”, care să primească cea mai înaltă 
distincție conferită de Republica Franceză, având în vedere îndelungata 
sa activitate de sprijinire și dezvoltare a francofoniei și că această zi este 
una deosebită pentru universitatea pe care o conduce. „Este o distincție 
venită să onoreze o carieră excepțională în mediul academic, o distincție 
care o onorează pe domnia sa, dar și pe noi, Universitatea <Ștefan cel 
Mare> din Suceava și alături de noi pe toți bucovinenii, fiind prima, atât 
de înaltă, acordată de președintele Franței unui bucovinean. Doamnă 
ambasador, ați făcut o alegere excelentă, cea mai bună alegere, pentru că 
doamna profesor Sanda-Maria Ardeleanu a fost, este și va fi unul dintre 
cei mai mari luptători în slujba francofoniei”, a spus rectorul Valentin 
Popa. 
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Ambasadoarea Franței, ES Laurence Auer, a arătat că „Legiunea de 
Onoare” este cea mai înaltă distincție onorifică franceză, instituită de 
Napoleon Bonaparte în 1802, care se acordă cetățenilor care au adus 
servicii statului francez. Excelența Sa a vorbit despre „cariera 
excepțională” și „angajamentul profesorului Sanda-Maria Ardeleanu în 
serviciul francofoniei”, în dezvoltarea relațiilor culturale și intelectuale 
între Franța și România, despre activitatea sa de promovare a 
învățământului francofon și de cultivare a valorilor francofoniei, atât în 
spațiul românesc, cât și în cel european și internațional. Printre acestea 
se numără inițiativa înființării învățământului bilingv francofon, 
înființarea primului Lectorat francez la Suceava, pentru care a primit 
Ordinul „Palmes Academiques” al Guvernului Franței, organizarea 
Colocviului de Științe ale Limbajului, recunoscută prin acordarea 
Medaliei Academiei du Var în 1997, inițiativa înființării Biroului Francez 
și a Asociației Alianța Franceză la Suceava, înființarea Centrului de 
Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
De asemenea, prof. Ardeleanu s-a remarcat printr-o importantă 
activitate de cercetare și de promovare a valorilor culturale 
francofilofone românești, atât prin coordonarea mai multor colecții de 
carte, cât și în calitate de director al revistei academice ANADISS. Ca 
editor-responsabil al revistei francofone „Rythmes, couleurs et paroles 
francophones” și redactor-moderator al rubricii radio „Bonjour, 
Suceava”, prof. Sanda-Maria Ardeleanu contribuie activ și direct la 
cunoașterea, dezvoltarea și promovarea francofoniei nu doar în 
universitate, ci și pe plan regional, național și internațional. 
La rândul său, prof. Sanda-Maria Ardeleanu s-a declarat onorată și 
profund recunoscătoare pentru înalta distincție acordată de statul 
francez și s-a referit în discursul său la valorile comune care, alături de 
limba franceză, au creat punți între cele două țări: solidaritate, toleranță, 
dezvoltare și pace. Totodată, ea a spus că aduce „mulțumiri țării mele, 
pentru seva europeană cu care m-a hrănit”, și Franței, prezentă, de 
această dată, „instituțional în Bucovina”, instituțiilor francofone, întregii 
comunități sucevene și familiei, „pentru francofonia și francofilia lor, 
înnăscută sau dobândită”. De asemenea, i-a adus mulțumiri rectorului 
USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, care a susținut cu forță proiectul 
înființării unei Alianțe Franceze la Suceava, inclusiv în perioada în care a 
fost ministru al Educației. De altfel, mulțumiri în acest sens i-au fost 
transmise public rectorului Popa și de către ambasadoarea Laurence 
Auer. 



Decretul președintelui Republicii Franceze, prin care „Legiunea de 
Onoare” în grad de Cavaler i-a fost conferită profesorului univ. dr. DHC 
Sanda-Maria Ardeleanu, a fost semnat de acesta în data de 23 septembrie 
2020. 

- Promovarea 
sănătății mintale în 
școli, o prioritate 
pentru USV 
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- Aproximativ 45 la sută din populația generală are un episod psihiatric 
major de-a lungul vieții, susține deputatul Radu Cionei. Procentele 
îngrijorătoare arată cât de necesare sunt campaniile de conștientizare, 
prevenție și educare a cetățenilor pe tema afecțiunilor psihiatrice și 
emoționale. Ca să răspundă acestei nevoi, Facultatea de Științe ale 
Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” implementează un 
proiect de promovare a sănătății mintale în școli. În cadrul proiectului a 
fost realizat un ghid pentru decidenții din Educație. 

V.I.A. Ansamblul folcloric 
„Arcanul” al USV 
este susținut cu 40.
000 de lei din 
bugetul Sucevei 

crainou.ro 
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- Consiliul Local Suceava a aprobat, în ședința ordinară a lunii mai, 
rezultatele celei de a doua sesiuni de evaluare și selecție a proiectelor în 
vederea acordării finanțărilor nerambursabile, aferente anului 2021, 
pentru domeniile sport și cultură-educației. Astfel, în cadrul programului 
„Promovarea sportului de performanță”, Clubul sportiv „Select” Suceava 
primește, pentru tenis de câmp, 100.000 de lei. De cealaltă parte, la 
subdomeniul ansambluri folclorice de copii și tineret, Asociația cultural-
educativă „Arcanul” a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava s-a ales, 
din bugetul local, cu suma de 40.000 de lei. 

- Vrânceanul 
Constantin Petrișor: 
Specializări care n-ar 
trebui să lipsească 
din oferta 
educațională a noii 
Universități de la 
Focșani 
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- Vrânceanul Constantin Petrișor aduce în discuția publică, prin 
intermediul unei postări pe Facebook, câteva specializări care n-ar trebui 
să lipsească din oferta educațională a noii Universități de la Focșani. 
(…)O secție de SILVICULTURA a Universității din Suceava cred că este 
un Proiect Universitar Bun!(…) 

- Noua Strategie 
Forestieră Națională 
discutată la Brașov 
(FOTO) 
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- Ministrul Mediului, Barna Tanczos a participat vineri la o întâlnire de 
lucru la Brașov care a vizat implementarea viitoarei Strategii Forestiere 
Naționale. 
„I-am avut alături pe președintele Comisiei pentru mediu a Senatului, 
Aurel Oprinoiu, rectorul Universității Transilvania din Brașov, Ioan 
Vasile Abrudan, decanul Facultății de Silvicultură din Suceava, Ciprian 
Palaghianu, dar și pe alți specialiști din domeniul forestier și 
reprezentanți ai mediului academic. 
Noua Strategie Forestieră Națională va trebui să aducă un echilibru între 
diferitele servicii pe care pădurile noastre le oferă comunităților locale și 



va sta la baza elaborării unui nou Cod Silvic. Pădurile României 
găzduiesc o foarte bună parte din biodiversitatea țării noastre, sunt 
deosebit de valoroase și din perspectiva combaterii efectelor 
schimbărilor climatice, dar, totodată, oferă resurse regenerabile pentru 
tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. 
Sunt mândru că sunt absolventul Universității Transilvania din Brașov, 
care, alături de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, au avut un rol 
extrem de important în întregul proces de validare și coordonare 
științifică a procesului care stă la baza elaborării strategiei forestiere. 
Documentele dezvoltate în cadrul proiectului „Opțiunile strategice 
pentru dezvoltarea politicii forestiere” reprezintă cele mai actualizate 
documente pe care țara le are astăzi și pe care ne putem baza viitoarele 
decizii privind pădurile țării. Raportul final cuprinde direcțiile pe care le 
putem urma în viitorii 10 ani și sunt rezultatul gândirii a peste 150 de 
experți din toate ariile de activitate silvică”, a scris pe facebook Secretarul 
de Stat Sorin Ionuț Banciu. 

 


