
 

Revista presei – 27 OCTOMBRIE – 01 NOIEMBRIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

O.N USV a prelungit cu 
încă o săptămână 
perioada 
desfăşurării 
cursurilor în sistem 
hibrid 

stirimoldova24.ro 
29.10.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a hotărât, în ședința Consiliului 
de Administrație de joi, 28 octombrie, continuarea aplicării, pentru 
săptămâna 1-7 noiembrie, a prevederilor HCA nr. 118/14.10.2021 cu 
privire la desfășurarea activităților didactice. Drept urmare, și 
săptămâna viitoare studenții vor învăța în sistem hibrid. 
USV a luat hotărârea de a reduce densitatea studenților în campus, ca 
măsură de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2, prin trecerea la 
învățământul în sistem hibrid, în data de 14 octombrie, cu aplicabilitate 
din 18 octombrie. Astfel, cursurile, cât și alte activități didactice specifice 
fiecărei facultăți în parte, se desfășoară în format online, iar seminarele 
și laboratoarele au loc, în continuare, on-site. Căminele studențești 
funcționează în regim normal, iar cantina USV asigură servirea mesei în 
limita locurilor disponibile, în condițiile respectării normelor sanitare în 
vigoare, precum și la caserole. 
O nouă decizie privind eventuala continuare a activităților didactice în 
sistem hibrid, revenire a la învățământul față în față sau modificare a 
structurii anului universitar prin introducerea unei perioade de 
vacanță/concediu se va lua în data de 4 noiembrie. 

obiectivdesuceava.ro 
29.10.21 
centruldepresa.ro 
29.10.21 

Dan Carp Consorţiul 
universitar 
Academica Plus cere 
regândirea finanţării 
locurilor 
subvenţionate 
pentru studenţi 

dcnews.ro 
31.10.21 

- Consorțiul universitar „Academica Plus”, format din Universitatea din 
Pitești, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din Oradea, 
Universitatea din Petroșani, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a reunit online în ziua de joi, 28.10.2021, 
începând cu ora 11.00 pentru a dezbate asupra ultimelor evoluții din 
spațiul academic românesc. 
În urma discuțiilor s-au conturat următoarele concluzii: 
1. Consorțiul Universitar ACADEMICA PLUS consideră că se impune o 
reprezentativitate echitabilă și total nediscriminatorie a oricărui 
consorțiu universitar legal constituit, în relaționarea cu Ministerul 
Educației, cu alte ministere și instituții ale statului român. Reunind 10 

ziartopdearges.ro 
31.10.21 

canal33.ro 
29.10.21 



universități de stat, cu peste 65000 de studenți și peste 6000 de cadre 
didactice, auxiliare și nedidactice, considerăm că avem aceleași drepturi 
la reprezentare, dialog și parteneriat instituțional ca și oricare dintre 
celelalte consorții universitare din România. 
Principiul fundamental al autonomiei universitare, consfințit prin 
Constituție și legi, se impune a fi respectat întocmai de către toți 
partenerii instituționali, universități, ministere, consilii și alte instituții 
luând în considerare că indiferent de dimensiunea fizică și diversitatea 
ofertei educaționale, universitățile sunt factori de progres socio-
economic și cultural cu drepturi și atribuții egale. Considerăm corectă 
reprezentarea de până acum, aceea de parteneri egali în interiorul 
Consiliului Național al Rectorilor. Considerăm de asemenea că 
reprezentarea învățământului superior românesc în relația cu Ministerul 
Educației, printr-o voce unică, aceea a CNR, se impune a fi păstrată. […] 

- Parteneriat al 
Asociației Laval cu 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” și 
Biblioteca 
Universitară în 
cadrul Salonului de 
Carte Alma Mater 
Librorum 

ziar.com 
29.10.21 

- Vineri, 22 octombrie 2021, Alianţa Franceză din Suceava a primit vizita 
membrilor Asociaţiei Laval Suceava: Françoise Marchand (preşedinte), 
Yves Cuvellier (vicepreşedinte), Marcel Thomas (trezorier), Daniel 
Marchand, Annick Planchard Cuvellier, Claudine Thomas. Scopul acestei 
vizite a fost de a reconfirma parteneriatul româno-francez, început în 
anul 2010, prin derularea de proiecte comune cu  Asociația „Curcubeul 
Succesului”, Suceava, sub semnul înfrăţirii celor două oraşe. 
Vizita Alianţei Franceze din Suceava şi întâlnirea cu Prof. univ. DHC 
Sanda-Maria Ardeleanu, președinte de Onoare al Alianței Franceze din 
Suceava şi lector univ. dr. Mariana Șovea, director, a constituit un prilej 
pentru inițierea unor viitoare colaborări în cadrul Școlii de vară 
francofone sau al altor proiecte culturale, prin implicarea de voluntari și 
specialiști francezi din diverse domenii. 
Tot vineri, Delegația Asociației Laval a vizitat Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și Biblioteca Universitară, cu care va demara un 
parteneriat în cadrul Salonului de Carte Alma Mater Librorum, 
programat pentru sfârșitul lunii noiembrie. 
Cele două vizite de lucru și multitudinea activităților inițiate în cadrul 
acestui parteneriat româno-francez demonstrează o francofonie locală 
dinamică, aflată în plină dezvoltare. 

ziarelive.ro 
30.10.21 

Stelian 
Borhan 

Scriitorul Eugen 
Lovinescu a fost 
omagiat la Fălticeni 
cu ocazia împlinirii a 
140 de ani de la 

monitorulsv.ro 
30.10.21 

- Pe data de 30 octombrie 2021 s-au împlinit 140 de ani de la naşterea 
criticului şi istoricului literar Eugen Lovinescu. Pentru a cinsti memoria 
celui mai important scriitor pe care l-a dat oraşul Fălticeni, Asociaţia 
Fălticeni Cultural şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava au 
organizat vineri, 29 octombrie 2021, la Biblioteca „E. Lovinescu”, un 



naşterea sa eveniment cultural (expoziţie de carte şi imagini realizate de pictorul 
Gabrel Baban, simpozion şi moment artistic). 
În cadrul simpozionului moderat de profesorul Neculai Sturzu au vorbit 
despre Eugen Lovinescu şi opera sa prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
lect. univ. dr. Ioan Fărmuş, dar şi alţi invitaţi din mediul cultural 
fălticenean. 
Profesorul Neculai Sturzu a mulțumit administrației locale pentru că 
iubitorii culturii fălticenene au avut posibilitatea de a participa la 
aniversarea lui Eugen Lovinescu în Biblioteca Municipală „Eugen 
Lovinescu”, o clădire recent renovată. Neculai Sturzu a vorbit despre una 
dintre mințile cele mai luminate din prima jumătate a secolului XX, care, 
deși a suferit nedreptăți, merita înalte demnități, de faptul că la Fălticeni 
este o tradiție în a-l celebra pe Eugen Lovinescu chiar din 1981, 
menţionând că la Centenar, la inițiativa prof. Mihai Iordache, s-au 
deschis Zilele Lovinescu în clădirea Primăriei Fălticeni. Profesorul 
Sturzu a spus că şi în 1993, când s-au comemorat 50 de ani de la moarte, 
au participat doi academicieni şi ministrul adjunct al Culturii, scriitorul 
Mircea Tomuș, şi în 2001, la inițiativa Cercului de profesori de limba 
română, a fost sărbătorit Eugen Lovinescu, în 2011 evenimentul având 
un caracter restrâns. […] 

V. Brădățeanu Previziunile 
săptămânii 1 – 7 
noiembrie 2021 

rador.ro 
01.11.21 

- […]* Suceava: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Autovehicule şi Robotică, organizează webinarul 
gratuit „Cum profit la maxim de anii studenţiei?” – ora 19:00. […] 

- Comunicarea într-
un oraş în care se 
întîlnesc vorbitorii a 
4 limbi 

radiotop.ro 
01.11.21 

- Miercuri, 3 noiembrie, începînd cu ora 18.00, Alianța Franceză din 
Suceava va continua proiectul „După-amiezi francofone” cu întîlnirea 
online „Elemente mimico-gestuale și de frecventabilitate în 
interacțiunile din orașul Suceava: ce înseamnă să circuli într-un spațiu 
francofon multilingv?”. 
Invitat va fi, pentru a doua oară, Amos Kamsu Souoptetcha, profesor la 
Universitatea din Maroua, Camerun. Profesorul este bursier post-
doctoral „Eugen Ionescu” la Universitatea „Ștefan cel Mare” în actualul 
an academic. Potrivit Alianței Franceze, elva vorbi despre experiența sa 
de comunicare într-un oraș în care interacțiunile cu străinii au loc atît în 
engleză, cît și în franceză, italiană sau germană. În fiecare miercuri, 
activitățile tematice ale Alianței Franceze pot fi urmărite pe pagina de 
Facebook a asociației neguvernamentale și pe site-ul afsuceava.ro. 

- - Handbal Liga 
Zimbrilor, jocul s-a 

agerpres.ro 
27.10.21 

- COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la activitatea Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria în perioada 11.10.-24.10.2021 



disputat în deplasare 
în etapa a 8-a între 
C.S. Universitatea 
Suceava - C.S.M. 
Alexandria, 
rezultatul obţinut în 
cadrul competiţiei 
fiind 30-28;. 

amosnews.ro 
27.10.21 

Secţiile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria 
funcţionează conform calendarului competiţional şi a regulamentelor 
stabilite de către federaţiile naţionale sportive pe fiecare ramură de sport 
în parte iar rezultatele obţinute de secţiile din cadrul C.S.M. Alexandria 
în perioada 11.10.2021 - 24.10.2021, sunt următoarele: 
[…]- Handbal Liga Zimbrilor, jocul s-a disputat în deplasare în etapa a 8-
a între C.S. Universitatea Suceava - C.S.M. Alexandria, rezultatul obţinut 
în cadrul competiţiei fiind 30-28; […] 

Jupanu Universitatea 
recunoscută pe 
stradă 

jupanu.ro 
30.10.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost recunoscută drept 
instituție de învățământ superior de top la nivel național, fiind inclusă în 
categoria C, în care se regăsesc universitățile de cercetare avansată și 
educație. 
Universitatea a fost recunoscută pe stradă de un oficial al Ministerului 
Educației, atunci cînd a văzut-o umblînd în stare avansată de cercetare.  

- TUIASI va avea un 
reprezentant în 
comisia ce va realiza 
o nouă clasificare a 
universităţilor din 
România 

ieseanul.com 
29.10.21 

- Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va avea un 
reprezentant în grupul de lucru constituit la nivel național, responsabil 
de realizarea exercițiului național de metaranking. Conform Ordinului 
de Ministru nr. 5.492/2021, prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, actual 
prorector al TUIASI responsabil cu cercetarea, dezvoltarea și inovarea, 
va participa în această comisie. […] 
În afara prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin de la TUIASI, comisia mai 
include membri de la Universitatea din București, Academia de Studii 
Economice din București, Universitatea Politehnica București, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Științele 
Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Universitatea de Arte din Târgu 
Mureș. 

 

 


