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- Biblioteca USV 
organizează a șaptea 
ediție a Salonului 
Internațional de 
Carte Alma Mater 
Librorum. 

newsbucovina.ro 
20.11.21 

- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 
Centrul de Reușită Universitară și Alianța Franceză din Suceava, 
organizează, în perioada 25 – 26 noiembrie 2021, cea de-a VII-a ediție a 
Salonului Internațional de Carte Alma Mater Librorum, în format hibrid. 
Dedicată Zilei Bucovinei, după o întrerupere de un an, singurul Salon de 
carte din România organizat de o universitate într-o universitate se 
bucură, la această nouă ediție, de o participare largă din Republica 
Moldova, Ucraina, Franța, Statele Unite ale Americii și România, anunță 
organizatorii. 
Astfel, 20 de edituri, case editoriale, librării sunt prezente în format fizic 
sau online. 6 axe importante de dezbatere structurează evenimentele 
Salonului: 
Publicarea, editarea și accesul la publicații – moderator lector univ. dr. 
Victor-Andrei Cărcăle 
Nevoia de lectură, nevoia de informare – moderator asistent univ. dr. 
Costel-Ioan Cioban 
Când, cum și ce mai scriem?– moderator bibliotecar Ramona Țabrea 
Ziua Internațională a Profesorului de Limbă Franceză – moderator lector 
univ. dr. Mariana Șovea 
Diversificarea formelor de lectură– moderator asistent univ. dr. Ioan 
Fărmuș 
Noi experiențe ale vieții – moderator lector univ. dr. Marius Cucu 
În cadrul manifestării sunt prevăzute peste 30 de lansări și prezentări de 
carte și reviste, conferințe, numeroase întâlniri cu autorii, editorii, cu 
personalități ale culturii românești și străine, cu tineri creatori de 
literatură. 
Acestea sunt evenimente care se vor desfășura în Holul Central al 
Corpului istoric al USV, în Sala de lectură „Mihail Iordache” și în Sala de 
lectură Periodice din Corpul A. 
Ca în fiecare an, Salonul Internațional de Carte Alma Mater Librorum are 
Invitatul de Onoare, care, la această ediție, este Editura Cartier din 
Chișinău. 
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Tot ca în fiecare an, acest Salon de carte lansează manifestări în jurul ideii 
de lectură, descoperă și promovează tinere talente, încurajează 
cercetarea științifică. 
Și tot ca în fiecare an, dialogul generațiilor devine unul dintre punctele 
de atracție ce identifică Salonul de carte de la USV. 
În cadrul Salonului vor fi înmânate 12 diplome speciale și peste 50 de 
diplome de participare. 
Salonul Internațional de Carte Alma Mater Librorum este deschis și 
publicului larg, pe baza certificatului de vaccinare. 

- O echipă USV a 
câștigat, în 
premieră, Concursul 
studențesc CTF 

suceavalive.ro 
22.11.21 

-  În perioada 18-19 noiembrie 2021, Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a organizat, împreună cu partenerii săi, cea de a VI-a ediție a 

Concursului studențesc în domeniul securității informatice CTF-USV 

2021 (Capture The Flag), https://ctf.usv.ro. 

În contextul restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, concursul, 
devenit o tradiție la USV, s-a desfășurat online. Echipa de organizatori a 
fost coordonată, și în acest an, de prof.dr.ing. Alin Potorac (USV). Alături 
de universitate, în organizare au fost implicați parteneri din mediul 
economic – Safetech Innovations București și Assist Software Suceava. 
Aceștia au oferit un important sprijin logistic si tehnic, asigurând 
totodată și fondurile necesare pentru premierea câștigătorilor.    
La concurs au participat 16 echipe din Suceava, București, Iași, Cluj-
Napoca, Sibiu, Oradea, Cernăuți, Chișinău. Competiția a constat în 
rezolvarea unui număr de probleme de securitate informațională, cu 
dificultate progresivă, constând în găsirea unor coduri (flags) prin 
penetrarea unor aplicații web sau sisteme cu vulnerabilități induse. 
Platforma de concurs a fost disponibilă pentru concurenți continuu, timp 
de 24 de ore. 
Concurenții au utilizat soluții de investigare diverse, într-un mediu 
virtual găzduit pe o platformă informatică dedicată. Din cauza nivelului 
ridicat de dificultate al ediției din acest an, nicio echipă nu a reușit să 
rezolve toate problemele propuse. Potrivit regulilor concursului, fiecare 
problemă rezolvată aduce un punctaj care ține seama și de ordinea 
identificării flag-urilor respective, astfel încât, după finalizarea probelor, 
este generat automat un clasament. Punctajul final este validat după 
analiza rapoartelor elaborate de echipe. Pregătirea problemelor de 
concurs și evaluarea rezultatelor obținute este asigurată imparțial de 
partenerii din mediul economic, cu experiență în domeniul securității 
informaționale, co-organizatori ai manifestării. 
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Vineri, 19.11.2021, la ora 13:00, a avut loc, online, festivitatea de 
premiere a ediției din acest an. O echipă USV, formată din studenții 
Răzvan Axinia, Valentin Boghean, Ștefan Șovea și Andrei Robert 
Cuzenco, a ocupat, în premieră, locul I. 

- USV: Proiect pentru 
îmbunătățirea 
relației profesor-
student 

radiotop.ro 
19.11.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează un proiect care are 
drept scop îmbunătățirea și dezvoltarea relației dintre profesori și 
studenți. 
Printre profesorii implicați în proiectul intitulat „Suport instituțional 
pentru creșterea calității actului didactic universitar în contextul 
pandemiei, prin consiliere psihopedagogică, etică și promovarea unui stil 
de viață sănătos” se numără Florin Leuciuc, Liliana Bujor și Bogdan 
Popoveniuc. Prezenți în studioul Radio Top, aceștia au declarat că au fost 
luate în calcul trei direcții: dezvoltarea capacității de relaționare pozitivă 
și eficientă a profesorilor cu studenții, conduita etică a cadrelor didactice 
în relația cu studenții și promovarea unui stil de viață sănătos. Florin 
Leuciuc, prodecan al Facultății de Educație Fizică și Sport, a afirmat că 
se merge pe aceste trei componente fiindcă au relevanță pentru 
comunitatea academică. Proiectul a început să fie creionat din 
noiembrie-decembrie 2020, la inițiativa sa, a rectorului Valentin Popa, a 
profesorului Bogdan Popoveniuc, directorul Școlii doctorale de Științe 
Socio-Umane de la USV, și a decanului Facultății de Științe ale Educației, 
Adina Colomeischi. Proiectul în valoare de 436.400 de lei a fost finalizat 
în martie, iar activitățile au demarat în mai, după ce s-a primit răspunsul 
de acceptare la finanțare. Lectorul universitar doctor Liliana Bujor, de la 
Facultatea de Științe ale Educației, a spus că proiectul este unul care 
solicită resurse de timp și energetice, și că se declară mulțumită de 
rezultate. 

 USV: 125 de 
profesori și 600 de 
studenți, răspunsuri 
la un chestionar 
privind exercițiile 
fizice 

radiotop.ro 
21.11.21 

- Prodecanul Facultății de Educație Fizică și Sport din Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Florin Leuciuc, face parte dintr-un colectiv al 
USV care implementează un amplu proiect, iar unul dintre obiectivele 
acestuia vizează promovarea unui stil de viață sănătos. El a explicat, la 
Radio Top, că pentru a determina nivelul de practicare a exercițiilor fizice 
s-a aplicat un chestionar – google forms – la care au răspuns 125 de 
angajați ai universității și peste 600 de studenți. Pentru evaluarea stării 
de sănătate a fost utilizat un dispozitiv non-invaziv – Tanita – în vederea 
determinării compoziției corporale pe 270 de subiecți. Profesorul 
Leuciuc a precizat: „Au fost organizate și patru traininguri pentru a 
conștientiza importanța practicării exercițiilor fizice pentru o calitate a 
vieții foarte bună. Am avut aproximativ 300 de participanți. Pe baza 



datelor colectate se va realiza un ghid care va cuprinde exerciții fizice ce 
pot fi practicate în diverse spații: la birou, acasă, în aer liber și în baze 
sportive. Proiectul la care lucrează și prodecanul Leuciuc se intitulează 
„Suport instituțional pentru creșterea calității actului didactic universitar 
în contextul pandemiei, prin consiliere psihopedagogică, etică și 
promovarea unui stil de viață sănătos” și beneficiază de o finanțare de 
peste 430.000 de lei. 

- Studenții, bucuroși 
să fie la școală 

radiotop.ro 
19.11.21 

- Lectorul universitar doctor Liliana Bujor, de la Facultatea de Științe ale 
Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, susține că a fost o 
încântare pentru ea și pentru studenți să înceapă anul academic în 
format fizic. Profesoara a afirmat, la Radio Top: „M-am bucurat să mă 
revăd în formație completă cu studenții, atât la cursuri, cât și la seminarii. 
I-am simțit extrem de bucuroși și pe studenți că s-au reîntâlnit cu un 
cadru didactic și cu interacțiunea față în față”. Liliana Bujor a mai spus 
că are studenți de anul I, II și III și a adăugat: „Sunt bucuroși toți. Cei de 
anii II și III că s-au revăzut și pot interacționa direct. Cei de anul I pentru 
că au început studenția așa cum și-au dorit și cum doresc să-și 
construiască o studenție care să le permită să-și facă prieteni, să se 
cunoască între ei”. În altă ordine de idei, directorul Școlii doctorale de 
Științe Socio-Umane de la USV, profesorul universitar doctor Bogdan 
Popoveniuc, a declarat, tot la Radio Top, că în privința autonomiei 
universitare, strategia Ministerului Educației a fost aceea de pasare a 
responsabilității în altă parte decât la nivel central. Profesorul a spus: „În 
privința universităților, autonomia este dată de Legea Educației 
Naționale. Sub acest pretext foarte frumos, etic, social, civic, ministerul 
a lăsat autonomia universitară și a zis descurcați-vă. În schimb, în 
preuniversitar, lucrul ăsta cu autonomia este mai greu de realizat din 
cauza posibilelor implicări juridice. Și-atunci, ministerul a avut rețineri. 
În plus, nu știu dacă n-au fost și presiuni din teritoriu pentru a lăsa la 
centru ultimul cuvânt în luarea deciziilor”. Bogdan Popoveniuc a 
completat: „Când e de luat o decizie de risc evident că-i mai bine să lași 
pe altul să hotărască”. Profesorii Bujor și Popoveniuc, dar și profesorul 
Florin Leuciuc, prodecan al Facultății de Educație Fizică și Sport din 
cadrul USV, se află printre profesorii implicați într-un amplu proiect 
denumit „Suport instituțional pentru creșterea calității actului didactic 
universitar în contextul pandemiei, prin consiliere psihopedagogică, 
etică și promovarea unui stil de viață sănătos”. Proiectul are o valoare de 
436.400 de lei, din care 56.400 de lei reprezintă contribuția universității 
sucevene. 



- Doi elevi ai 
Colegiului Național 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava au 
obținut o medalie de 
bronz și o mențiune 
la Olimpiada 
Internațională de 
Astronomie și 
Astrofizică -
Columbia 2021 

newsbucovina.ro 
21.11.21 

- Doi elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, care au făcut 
parte din lotul României, au obținut o medalie de bronz și o mențiune la 
cea de a XIV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și 
Astrofizică -Columbia 2021 
Inspectorul școlar sucevean de fizică, prof.dr. Petru Crăciun, a transmis, 
duminică, într-un comunicat de presă, rezultatele obținute de lotul 
României la această ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și 
Astrofizică Columbia 2021, desfășurată în perioada 14-21 noiembrie 
2021. 
În document se precizează că selecția lotului României, respectiv a celor 
două echipe, s-a realizat în cadrul Olimpiadei de Astronomie și 
Astrofizică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,  care a avut loc 
la Suceava, în perioada 26-29 iulie 2021. 
„La IOAA –Columbia 2021, din cauza pandemiei, fiecare țară 
participantă la această olimpiadă și-a reunit lotul reprezentativ într-o 
singură locație, iar subiectele pentru olimpiadă au fost transmise de 
către  țara organizatoare,  Columbia”, se menționează în documentul 
citat. 
Elevii  au fost monitorizați audio- video și au susținut următoarele probe: 
Analiză de date (cu durata de 3ore), Fizica Soarelui (2ore), Proba 
teoretică (5 ore), Proba pe echipe (30 de ore) și Proba de planetarium (45 
de minute), iar după terminarea fiecărei probe, lucrările scrise ale 
elevilor au fost scanate și trimise în Columbia spre corectare, Comitetului 
Științific (Jury),  juriu format din oameni de știință din țara 
organizatoare. 
 În comunicat se menționează că  din județul Suceava au participat elevii 
Sîrghi Dragoș Andrei(clasa a XI-a) și Pavel Maurizio(clasa a XII-a), de la 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, care au fost pregătiți la clasă 
de profesorii Carmen Amorăriței și Sorin Golda, iar la Cercul de 
Astronomie de la Palatul Copiilor, respectiv la grupa de astronomie de la 
Centrul Județean de Excelență Suceava au fost pregătiți de prof. dr. Petru 
Crăciun, inspector de fizică în cadrul ISJ Suceava. 
Inspectorul școlar sucevean a mulțumit tuturor celor care au sprijinit 
desfășurarea în bune condiții a probelor competiției, respectiv Colegiului 
Silvic Bucovina din Câmpulung Moldovenesc pentru realizarea 
materialelor promoționale, pentru logistică, pentru organizarea timpului 
liber al lotului României la IOAA-2021 și pentru implicarea profesorilor 
voluntari pentru buna desfășurare a probelor scrise, Colegiului Național 
Dragoș Vodă din Câmpulung Moldovenesc pentru logistică și implicarea 
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unui profesor în buna organizare a probelor scrise, Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și Societății  Științifice Cygnus-centru UNESCO 
implicați în organizarea  și desfășurarea IOAA –Columbia 2021. 
[…] În anul 2014 Romania a organizat la Suceava a VIII-a ediție a 
Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizica la care au 
participat 44 de echipe din 37 de țări. Organizatorii IOAA-2014 au fost 
Ministerul Educației Naționale, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, ISJ Suceava, Societatea Științifică Cygnus-centru UNESCO, 
Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Județean Suceava. 

- Locul I pentru USV 
în cadrul 
Competiției 
Naționale „Proiecte 
de finanțare a 
excelenței în 
cercetare, dezvoltare 
și inovare” 

radioas.ro 
19.11.21 

- Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a făcut publice marți, 16 
noiembrie 2021, rezultatele preliminare ale competiției naționale de 
Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței 
în cercetare, dezvoltare și inovare (CDI). 
Competiția se adresează universităților și institutelor naționale de 
cercetare și dezvoltare din țară. Titlul proiectului cu care Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava s-a înscris în concurs este „Proiect de 
dezvoltare instituțională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
pentru creșterea performanțelor și a capacității de cercetare, dezvoltare 
și inovare interdisciplinară  în domeniul Bioeconomie”.  
Acesta a obținut 92,84 de puncte, situându-se pe prima poziție în 
clasamentul domeniului Bioeconomie. Astfel, USV a câștigat o finanțare 
în valoare de 6,4 milioane de lei pentru implementarea proiectului. […] 
În realizarea obiectivelor propuse sunt implicate 50 de cadre didactice și 
cercetători științifici din cadrul a patru facultăți. Proiectul este coordonat 
de prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Prorector cu activitatea științifică. Din 
echipă mai fac parte prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Decan interimar al 
Facultății de Medicină și Științe Biologice, responsabil pentru 
coordonarea activităților suport de cercetare și diseminare, prof. univ. dr. 
Laura BOURIAUD, Director al Consiliului Studiilor Universitare de 
Doctorat, responsabilă cu atragerea și dezvoltarea resursei umane tinere 
pentru cercetare, prof. univ. dr. Mircea OROIAN, Decan al Facultății de 
Inginerie Alimentară, responsabil cu dezvoltarea bazei materiale, prof. 
univ. dr. Gheorghe GUTT, Director al Parcului Industrial Bucovina, 
responsabil de coordonarea activităților suport de brevetare și de 
inventică și inovare și prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, Rector al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, responsabil cu dezvoltarea 
parteneriatelor și coordonarea programului de mobilități. 
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- Alianța Franceză din 
Suceava organizează 

svnews.ro 
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- Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Centrul de Reușită Universitară și Biblioteca USV, 



Ziua Internațională 
a Profesorului de 
Franceză 

ziar.com 
21.11.21 

organizează în data de 25 noiembrie 2021, în cadrul Salonului de carte 
„Alma Mater Librorum”, Ziua Internațională a Profesorului de Franceză 
(JIPF). 
Acest eveniment cu largă rezonanță internațională reprezintă o bună 
ocazie, o dată pe an, de a saluta și de a le mulțumi tuturor celor care 
predau limba franceză și culturile francofone în întreaga lume. În 
România, această zi îi celebrează pe cei 6000 de profesori de limba 
franceză. În județul Suceava sunt onorați 302 profesori de franceză, 
dintre care 53 în municipiul Suceava, cărora le este dedicată ziua de 25 
noiembrie. 
Cu acest prilej, începând cu ora 16.00, în Holul Central al Corpului istoric 
A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și în Sala de lectură 
periodice vor avea loc următoarele evenimente: vernisajul expoziției de 
afișe ale activităților francofone organizate de profesorii de limba 
franceză din județul Suceava; lansarea volumului Grammaire de la 
langue roumaine – Gramatica limbii române de V. Mircesco, ediție 
îngrijită de prof. univ. dr. Rodica Nagy; dezbaterea „Que lisent les 
ados?”/ „Ce mai citesc adolescenții?” cu participarea a 12 elevi și 3 
profesori de la Liceul „Amboise Paré” din Laval, Franța; prezentarea 
proiectelor Librăriei M’Lire din Laval; lansarea numărului 5 al revistei 
Rythmes, couleurs et paroles francophones de promovare a limbii 
franceze, a civilizațiilor și culturilor francofone; prezentarea cărților și 
metodelor de franceză ale Centrului de carte străină Sitka (dna Mariana 
Guțu, reprezentant Sitka); înmânarea atestatelor eliberate de 
Organizația Internațională a Francofoniei la stagiul “La Rentrée 
francophone” ediția 2021 elevilor și profesorilor participanți. 
Manifestările înscrise în programul zilei de 25 noiembrie se vor desfășura 
sub sloganul „Vivent les profs de francais!”. Responsabilii acestui 
program sunt profesor DHC Sanda-Maria Ardeleanu, președinte de 
onoare al Alianței Franceze, lector univ. dr. Mariana Șovea, directoarea 
Alianței Franceze și Daniela Sandu, președinta Asociației Suceava-Laval 
„Curcubeul Succesului”. 
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Alina Neagu Radu Tudor Ciornei 
este în prezent 
cercetător asociat la 
proiectul European 
microDIAB în cadrul 
Universității Ștefan 
cel Mare din 

hotnews.ro 
21.11.21 

- Ceea ce vedem în acest moment în Europa, în țări care introduc restricții 
dure și chiar carantină pentru vaccinați - cazul Austriei - este valul 5 al 
pandemiei de COVID-19, explică, într-un interviu acordat HotNews.ro, 
Radu Ciornei, medic și doctor în Imunologie, Microbiologie și Genetică 
Moleculară. Ce se întâmplă însă cu România, care nu a ieșit nici măcar 
din valul 4? Medicul Radu Ciornei avertizează că, în țara noastră, cele 
două valuri se vor confunda, practic, ceea ce înseamnă că este puțin 
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Suceava, este 
deputat USR și 
membru al Comisiei 
de Sănătate din 
Camera Deputaților. 

21.11.21 probabil să avem o pauză între ele. […] 
Radu Tudor Ciornei este medic, doctor in Imunologie, Microbiologie și 
Genetică Moleculară, după studiile doctorale la University of Kentucky 
din Lexington, continuate cu un contract de cercetător postdoctoral la 
University of Missouri. În 2010, a câștigat un prestigios proiect 
european, Marie Curie International Incoming Fellow (IIF), acordat de 
Comisia Europeană, implementat în cadrul Universității de Medicină din 
Viena. Radu Tudor Ciornei este în prezent cercetător asociat la proiectul 
European microDIAB în cadrul Universității Ștefan cel Mare din 
Suceava, este deputat USR și membru al Comisiei de Sănătate din 
Camera Deputaților. 
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