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Sinteza articolului 

- Salonul Universităţii 
Suceava, din nou pe 
scena vieţii literare 
şi culturale a 
Bucovinei 

crainou.ro 
24.11.21 

- Cu prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu coordonator de proiect, 
apreciatul Salon Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum” al 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava intră din nou pe scena vieţii 
literare şi culturale a Bucovinei. Sub auspiciile instituţiei academice, ale 
Bibliotecii şi Centrului său de Reuşită, precum şi ale Alianţei Franceze la 
Suceava, cea de a VII-a ediţie a Salonului, de data aceasta în formulă 
hibridă, îşi deschide porţile tuturor iubitorilor de carte de joi, 25 
noiembrie 2021. Cu Editura Cartier Chişinău invitată de onoare, 
manifestarea anunţă participări din Republica Moldova, regiunea 
Cernăuţi, Franţa, din ţară şi, desigur, din Suceava, cu dezbateri dedicate 
lecturii azi, cu prezentări de edituri, lansări de carte şi reviste. […] 
Ca şi la precedentele ediţii, Salonul Internaţional de Carte „Alma Mater 
Librorum” al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava îşi deschide porţile 
nu doar mediului universitar, în cadrul căruia rămâne unicul salon de 
carte dintr-o universitate, ci şi spre comunitatea judeţului, a 
municipiului Suceava, prezente chiar printre organizatori cu Alianţa 
Franceză din Suceava. 
Susţinem observaţia, pe lângă editurile şi librăriile sucevene deja 
amintite, şi cu prezenţa în program a Sf. Mănăstiri Voroneţ cu două cărţi 
consacrate împlinirii a 30 de ani de la reînfiinţare, Societăţii Scriitorilor 
Bucovineni cu revista sa „Bucovina literară”, a Spitalului Judetean de 
Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu revista „Bucovina medicală” , 
precum şi a Centrului de Reuşită Universitară şi a Alianţei Franceze din 
Suceava cu revista “Rythmes, couleurs et paroles francophones”. 
Iubitorii de carte sunt invitaţi, aşadar, joi şi vineri, la Universitatea 
Suceava (în holul central al corpului A şi în sălile de lectură „Mihail 
Iordache” şi Periodice ale Bibliotecii) la un eveniment care se anunţă de 
calitate, de neuitat. Însoţim invitaţia cu o frumoasă imagine de la 
precedenta ediţie. 

Oana Nuțu USV a înfiinţat un 
compartiment care 
se va ocupa de 

obiectivdesuceava.ro 
24.11.21 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a hotărât, săptămâna trecută, 
constituirea structurii administrative de verificare a respectării eticii și 
deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat. 
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prevenirea şi 
combaterea 
plagiatului 

Compartimentul suport pentru Respectarea Eticii și Deontologiei 
universitare în tezele de doctorat (CRED) se subordonează direct 
rectorului universității și va asigura suportul tehnic pentru Consiliul 
Studiilor Universitare de Doctorat și Comisia de Etică Universitară. 
Atribuțiile CRED, așa cum au fost stabilite de conducerea USV, constau 
în elaborarea strategiei proprii de prevenire și combatere a fenomenului 
de plagiat la nivelul universității, digitizarea și verificarea cu ajutorul 
unor programe software specializate a tuturor tezelor de doctorat, 
întocmirea unui raport detaliat, la finalizarea verificărilor, cu privire la 
respectarea/ nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la 
nivelul tezelor de doctorat verificate, care va fi transmis Ministerului 
Educației, sesizarea comisiei de etică din cadrul instituției în cazul în care 
se constată abateri și formarea de formatori în etică și integritate. 
Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 5255 din data de 10 
septembrie 2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei 
universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 – 2016 
în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior se înființează, adaptat 
la dimensiunea activității și specificul fiecărei universități, o structură 
administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuții privind 
digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea 
de formatori în etică și integritate. Strategia proprie de prevenire și 
combatere a fenomenului de plagiat trebuie să fie elaborată și publicată 
pe site-ul universității până la sfârșitul anului 2021. Ministerul Educației 
asigură finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat pentru 
activitatea de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat.  

Radu Lupașcu Muzeul de Geologie 
al IFNTUOG, 
renovat în cadrul 
proiectului HE-
CROSS 

monitorulsv.ro 
25.11.21 

- Luni, 22 noiembrie 2021, a avut loc inaugurarea Muzeului de Geologie 
din cadrul Universității Naționale Tehnice de Petrol și Gaz din Ivano-
Frankivsk,  renovat în cadrul proiectului „Dezvoltarea cooperării 
transfrontaliere în promovarea siturilor de patrimoniu istoric și cultural 
în zona transfrontalieră a României și Ucrainei” - HE-CROSS. Proiectul 
a fost implementat de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
în parteneriat cu Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaz Ivano-
Frankivsk (IFNTUOG). 
La conferința de presă organizată la inaugurarea muzeului a participat și 
o parte a echipei de proiect din cadrul Universității sucevene. Rezultatele 
obținute în cadrul proiectului, dar și importanța cooperării dintre 
universitățile partenere au fost prezentate de către prorector USV Ștefan 
Purici, coordonator de proiect, și de către rectorul IFNTUOG, Yevstakhii 
Kryzhanivskyi. Au vorbit despre proiect Mykola Prykhodko, manager de 
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proiect al echipei ucrainene, și Doina Turcu, ofițerul de monitorizare al 
proiectului din partea Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră 
Suceava. 
În intervențiile din cadrul conferinței de presă au fost subliniate rolul 
cooperării transfrontaliere și sprijinul Uniunii Europene, prin 
intermediul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-
2020, în dezvoltarea parteneriatelor puternice și a comunităților locale 
de ambele părți ale frontierei, dar și în promovarea culturii locale și 
păstrarea patrimoniului istoric. Printre celelalte rezultate notabile 
obținute până în acest moment în cadrul proiectului se numără și 
inventarierea obiectivelor istorice și culturale de ambele părți ale 
frontierei, precum și introducerea lor în materiale de promovare și pe 
site-ul proiectului, ce urmează a fi lansat în scurt timp. 

Bogdan Alecu Pentru investitori 
important este 
parcul ştiinţific şi 
tehnologic pe care îl 
vom construi alături 
de Universitatea din 
Suceava şi partener 
pentru acest proiect 
este şi consiliul 
judeţean alături de 
Universitatea Iurie 
Fetcovici din 
Cernăuţi şi astfel 
putem pregăti şi pe 
cei care au nevoie de 
profesionişti“, a spus 
Adrian Popoiu. 

zf.ro 
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- Ucraina reprezintă atât un bazin de forţă de muncă, cât şi o posibilă rută 
de export pentru Moldova, în condiţiile în care nu există demarat un 
proiect pentru a traversa Carpaţii Orientali cu o autostradă în viitorul 
apropiat. 
„Pentru angajaţi putem recruta din Ucraina, însă până în Republica 
Moldova mai sunt 100 km. În regiunea Cernăuţi sunt circa 200.000 de 
români, au dublă cetăţenie, cunosc limba română şi pot lucra la Siret. 
Aproape de noi este regiunea Cernăuţi, cu un important rol economic 
pentru forţa de muncă şi putem accesa muncitori transfrontalieri, care 
pot veni la noi să lucreze. În viitorul apropiat prin Programul Operaţional 
Regional implementăm un proiect pentru transport public local şi vom 
avea o linie de transport de la parcul industrial până în centrul oraşului. 
Mai departe, prin Ucraina se poate ajunge uşor în Polonia, Europa de 
Nord şi Germania fără a traversa vreun lanţ muntos deoarece au şosele 
bune în această parte a ţării“, explică Adrian Popoiu, primarul oraşului 
Siret. 
Primăria a demarat proiectul unui parc industrial care are în prezent 12 
hectare şi care se poate extinde la 25 de hectare. 
„În prezent se lucrează la utilităţi – energie electrică, apă curentă prin 
fonduri europene, canalizare am tras printr-un program guvernamental, 
iar gaz tot prin fonduri europene, iar acum se lucrează la acces. Stăm 
mult mai bine faţă de acum 1-2 ani. Dacă acum vine un investitor, noi 
oferim toate condiţiile necesare. Avem şi parc ştiinţific şi tehnologic, 
forţă de muncă. Este important ca la capătul fiecărei autostrăzi să existe 
acolo un parc industrial. La A7 deja se lucrează la studiul geodezic şi 
începe să se mişte înainte“, a subliniat primarul. 



În ceea ce priveşte forţa de muncă din oraş, primăria a investit în unităţile 
de învăţământ, în special în cele profesionale pentru a putea livra forţă 
de muncă bine pregătită. 
„În prezent implementăm un proiect european la Colegiul Laţcu Vodă, 
unde vom înfiinţa mai multe ateliere şi laboratoare şi un amfiteatru. Este 
un proiect emblematic în regiunea de nord-est şi de bune practici în zona 
judeţului Suceava. În acest proiect vom înfiinţa ateliere de lăcătuşerie, 
laborator proiectare CAD, atelier textile şi mecanică. Pentru investitori 
important este parcul ştiinţific şi tehnologic pe care îl vom construi 
alături de Universitatea din Suceava şi partener pentru acest proiect este 
şi consiliul judeţean alături de Universitatea Iurie Fetcovici din Cernăuţi 
şi astfel putem pregăti şi pe cei care au nevoie de profesionişti“, a spus 
Adrian Popoiu. […] 

- 25-26 noiembrie: 
Conferinţa 
internaţională a 
Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, ICMEA 
2021 

albastiri.ro 
24.11.21 

- Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, împreună cu Institutul de Studii Financiare, 
organizează online, în perioada 25 -26 noiembrie 2021, cea de-a XIII-a 
ediţie a manifestării științifice internaționale International Conference 
on Management, Economics and Accounting – ICMEA 2021. 
La eveniment sunt așteptate să participe peste 150 de persoane, cadre 
didactice, cercetători şi doctoranzi din cadrul unor universități şi 
institute de cercetare de prestigiu din România (Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, Universitatea Artifex din București, 
Universitatea Spiru Haret din București, Universitatea „Babeş – Bolyai” 
din Cluj Napoca, Institutul de Economie Naţională al Academiei 
Române, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de 
Medicină, Farmacie, Științe Tehnologice „George Emil Palade” din Târgu 
Mureş, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Universitatea 
Sapientia din Cluj Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Valahia din 
Târgoviște, Universitatea Transilvania din Brașov ş.a.), dar şi din 
străinătate (Academia de Științe Economice a Moldovei, Stanisław 
Staszic State University of Applied Sciences in Piła din Polonia, Eötvös 
József College, Institute of Business Sciences din Ungaria, University of 
Veliko Tarnovo din Bulgaria ș.a.). 
Lucrările conferinței se vor desfășura pe cinci secţiuni: Contabilitate, 
audit şi guvernanţă corporativă; Finanţe şi analiză financiară; Marketing, 
Turism și Strategie; Dezvoltarea afacerii şi inovare responsabilă; 
Colocviul doctoral, iar accesul la acestea se va realiza prin  intermediul 



link-urilor din program. De asemenea, și-au anunțat prezenţa, fizică sau 
online, reprezentanți ai mediului de afaceri local și regional. 
Conducerea Facultății de Științe Economice și întregul comitet de 
organizare al manifestării științifice apreciază, și de această dată, 
sprijinul primit din partea Academiei Române prin Institutul de 
Economie Națională, Institutului de Studii Financiare, Asociației 
Facultăților de Economie din România (AFER), Academiei de Studii 
Economice a Moldovei, Universității Stanisław Staszic University of 
Applied Sciences din Piła, Polonia, Consiliului Județean Alba, Primăriei 
Alba Iulia, Primăriei Comunei Ciugud, Primăriei Sebeș, precum şi 
sponsorilor SC Elit SRL, SC Atlas Express & Logistic SRL, SC Alpin 57 
Lux SRL, SC ElectroMax SRL, SC Domeniile Boieru SRL, SC Agra’s SA, 
BRD Group Societe Generale, în buna desfășurare a evenimentului. 
Deschiderea oficială va avea loc în data de 25 noiembrie 2021, începând 
cu ora 9.30, online, pe platforma Zoom, și poate fi accesată folosind 
următorul link: https://us06web.zoom.us/j/816 
20355625?pwd=V1JTQmJGT2JUT0x5SWwzeWJjZTlxQT09. 
Mai multe detalii cu privire la program și la datele de conectare, se pot 
obține accesând pagina evenimentului: http://dime.uab.ro/sites/icmea 
2020/. 

- Proiect 
PROGRESSIO: 
„Dezvoltarea 
învăţământului 
terţiar universitar în 
sprijinul creşterii 
economice”, Cod 
SMIS 104999 

ccisv.ro 
24.11.21 

- Finanțat din Fondul Social European în cadrul programului Romania 
Start Up Plus POCU 2014-2020, proiectul este implementat de 
Universitatea Valahia din Târgoviște, în calitate de beneficiar, în 
parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Camera de Comerț și Industrie 
Suceava, parteneri, iar obiectivul general se referă la aplicarea unui 
sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în 
vederea îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru studenți 
doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele 
pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Sud 
Muntenia, Centru, Nord-Est). 

 

 


