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Sinteza articolului 

- Studenții și 
profesorii USV, 
alături de 
reprezentanții altor 
șase universități, vor 
participa la cea de-a 
VIII-a ediție a 
Seminarului 
Eminescu 
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-  Studenții și profesorii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vor 
participa la o nouă ediție (a VIII-a) a Seminarului Eminescu. 
Evenimentul, organizat de Memorialul Ipotești ˗ Centrul Național de 
Studii „Mihai Eminescu”, va avea loc în perioada 22-23 octombrie. 
Ca și în edițiile anterioare, manifestarea din acest an reunește studenți și 
profesori din mai multe centre universitare:  Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea de Medicină, Farmacie, 
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, 
Universitatea Tehnică Cluj, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 
Potrivit USV, lucrările seminarului debutează pe 22 octombrie, de la ora 
10.00, cu o secțiune condusă de prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
Memorialul Ipotești / Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
urmată de un Moment Ion Caramitru.  
Secțiunea Lecturi în dialog este moderată de  lector univ. dr. Gina Puică, 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, textul eminescian 
propus spre interpretare fiind Mortua est. 
Ziua a doua a manifestărilor începe și ea sub semnul lecturilor poeziei 
eminesciene: asist. univ. dr. Ioan Fărmuș, de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, va modera secțiunea dedicată interpretării critice a 
textului Despărțire. 
De la ora 15.00, conf. univ. dr. Ala Sainenco, Memorialul Ipotești, și conf. 
univ. dr. Margareta Curtescu, de la Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”, Chișinău, coordonează un Moment Eugen 
Coșeriu. 

agerpres.ro 
20.10.21 
suceava-smartpress.ro 
20.10.21 
newsmoldova.ro 
20.10.21 
radioas.ro 
20.10.21 
newsbucovina.ro 
20.10.21 
suceavalive.ro 
20.10.21 
estnews.ro 
20.10.21 

- Universitatea 
Suceava recunoscută 
oficial ca 
universitate de 
cercetare avansată și 
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- Rezultatele raportului privind exercițiul de clasificare a universităților și 
de ierarhizare a programelor de studii din România au fost publicate luni, 
18 octombrie a.c., iar Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 
a fost recunoscută drept una dintre instituțiile de învățământ superior de 
top la nivel național, fiind inclusă în categoria C, în care se regăsesc 
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educație: Este un 
rezultat care 
confirmă că 
eforturile 
comunității 
academice sucevene 
au propulsat USV 
între universitățile 
de elită din țara 
noastră. 
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universitățile de cercetare avansată și educație. 
Exercițiul de clasificare din acest an a fost realizat în cadrul celor șase 
Domenii Fundamentale (Matematică și științe ale naturii, Științe 
inginerești, Științe biologice și biomedicale, Științe sociale, Științe 
umaniste și Domeniul vocațional: Știința sportului, educației fizice și 
arte), iar în interiorul fiecărui domeniu, evaluarea s-a realizat pe șase 
dimensiuni: Predare-învățare, Știință și cercetare, Internaționalizare, 
Implicare regională și socială, Transferul de cunoștințe și Satisfacția 
studenților/absolvenților. „La nivelul USV, experții au evaluat două 
domenii în care numărul de studenți depășește 10% din totalul 
studenților USV – Științe inginerești și Științe sociale, ambele fiind 
incluse în categoria C. 
Această clasare în categoria universităților de cercetare avansată și 
educație continuă seria recunoașterilor de care USV s-a bucurat în 
această perioadă, atât la nivel național, cât și internațional. Este un 
rezultat care confirmă, din nou, că eforturile comunității academice 
sucevene din ultimii ani au fost depuse în direcția corectă și că politicile 
adecvate și coerente de dezvoltare instituțională, susținute indiferent de 
context, au propulsat USV între universitățile de elită din țara noastră. În 
plus, el vine ca o completare a rezultatelor publicate, în primăvară, de 
celebrul top QS University Rankings, care a plasat universitatea 
suceveană pe locul 6, în clasamentul celor mai bune universități din țară 
și între cele 1.300 universități de top din lume”, au transmis 
reprezentanții USV. 
Această ierarhizare a fost realizată în baza noii metodologii de evaluare a 
universităților din România, propusă în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea 
calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – 
QAFIN”. 
În anul 2011, la finalul primului proces de ierarhizare a universităților, 
ale cărui rezultate au generat numeroase controverse, USV fusese inclusă 
în categoria A, cea a universităților centrate pe educație.  
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- Medalii obținute de 
USV la o expoziție 
internațională de 
inventică 

ziarullumina.ro 
21.10.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a câștigat trei medalii de 
aur și una de bronz la Expoziția Internațională INOVA, care s-a 
desfășurat la Zagreb, Croația, în perioada 13-15 octombrie. USV a 
participat la expoziție cu patru lucrări, cea mai apreciată fiind „Pumping 
system”, un sistem de pompare realizat cu materiale inteligente cu 
memoria formei, conceput de cercetători și studenți doctoranzi ai 
universității mai sus-amintite, după cum informează Biroul de presă al 



USV, citat de Agerpres. 
Inovația a primit cupa și premiul special INOVA 2021 al secțiunii 
Inginerie electrică, electronică și energetică; premiul special acordat de 
Asociația Internațională de Inventică și Proprietatea Intelectuală 
(WIIPA); medalia de aur INOVA 2021 și un Certificat de apreciere 
acordat de o companie multinațională de consultanță în domeniul 
inovării și designului. Aceeași inovație a fost premiată cu aur și la Salonul 
Internațional de Inventică ITE 2021, organizat la Londra, în august. 
Tot la INOVA, medalii de aur au primit și lucrările „Energy recovery 
system”, o soluție originală de recuperare a energiei la sistemele de 
deschidere a ușilor, și „Automatic system for monitoring drivers’ 
attention”, un sistem de monitorizare a atenției conducătorilor auto. Cu 
bronz a fost medaliată invenția „Method and system for power supplying 
isolated electrical consumers”, o propunere de utilizare a sistemelor 
electrice ale unui automobil electric pentru alimentarea unor 
consumatori exteriori. 
INOVA a început în 1971 ca o mică expoziție regională de invenții, 
organizată la Muzeul Tehnic Zagreb, și a reușit să se transforme într-un 
eveniment internațional, fiind acum al doilea cel mai vechi salon de 
inventică din lume.  

- Întâlnire ADR Piatra 
Neamț pe tema 
accesării fondurilor 
europene prin POR 
2021-2027. Suma 
alocată direct 
municipiului 
Suceava va fi de 
aproximativ 65.000.
000 euro 
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- La ADR Piatra Neamț a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai 
administrațiilor reședințelor de județ din Regiunea Nord-Est pe tema 
accesării Fondurilor Europene prin POR în perioada 2021-2027. S-a 
discutat pe baza Sintezei POR Nord-Est transmisă la Comisia Europeană 
în luna aprilie 2021.  
Orașul Suceava a fost reprezentat la eveniment de primarul Ion Lungu. 
Acesta a precizat faptul că este în curs de elaborare documentația pentru 
„Document cadru de implementare a Dezvoltării urbane”. Instrumentul 
de lucru cu care se va opera pentru accesarea Fondurilor Europene în 
perioada 2021-2027 va fi „Dezvoltarea Urbană Integrată”(DUI). 

 […] Conform primarului Ion Lungu, principalele proiecte pe care 

administrația locală a Sucevei dorește să le depună sunt: 
1) Autobuze electrice pentru transport mertropolitan; 
2) Autobuze electrice pentru transport elevi în municipiul Suceava; 
3) Reabilitare eficiență energetică a 6 școli gimnaziale din municipiu; 
4) Construire Campus II al Universității „Ștefan cel Mare” la Moara; […] 
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- Un stagiu de 
formare în teatru 
francofon sub forma 
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- Duminica, 17 octombrie, a avut loc premiera unui spectacol tulburător, 
Călătorie în lumea emoțiilor teatrale, din zona experimental 
performativă, pus în scenă de actorul Cătălin Ștefan Mîndru în 



unei călătorii în 
lumea emoțiilor 
teatrale 

colaborare cu un grup de profesori de limba franceza din județ. 
Spectacolul marchează încheierea stagiului de formare în teatru 
francofon organizat în cadrul proiectului Découvrir le français dès le plus 
jeune âge, inițiat de Centrul de Reușită Universitară al USV și realizat în 
parteneriat cu Alianța Franceză din Suceava și Teatrul Municipal „Matei 
Vișniec”. Proiectul, coordonat de prof. DHC Sanda-Maria Ardeleanu și 
lector Mariana Șovea de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
are ca scop promovarea limbii franceze începând de la cea mai fragedă 
vârsta, dar și dezvoltarea competențelor psihopedagogice și didactice ale 
actualilor și viitorilor profesori de limba franceză. 

 

 


