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CLIMFOR 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a lansat un 

nou proiect de cercetare – 

Răspunsul pădurii la schim-

bările climatice, cuantificat 

pe baza unei reconstituiri cli-

matice multiseculare din Re-

giunea Carpatică (CLIM-

FOR). Proiectul este finanțat 

în baza contractului de  Nr. 18 

SEE/30.06.2014 de către Mi-

nisterul Educației Naționale 

în cadrul Mecanismului Fi-

nanciar al Spațiului European 

(SEE). Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava este 

coordonatoarea acestui pro-

iect și parte a unui consorțiu 

format din Institutul de Cer-

cetări și Amenajări Silvice – 

ICAS, Iceland  Forest Service 

(IFS) și  Norwegian Institute 

For Nature Research (NINA). 

Obiectivul proiectului CLIM-

FOR constă în studierea 

schimbărilor climatice și ofe-

rirea de răspunsuri la întrebări 

critice din domeniul climei. 

Este vorba despre răspunsul 

pădurii la schimbările cli-

matice, cuantificat pe baza 

unei reconstituiri climatice 

multiseculare în Regiunea 

Carpatică. CLIMFOR va în-

cerca să ofere răspunsul la o 

întrebare critică pentru cerce-

tători: magnitudinea și rata 

schimbărilor climatice ale se-

colului XX vor depăși varia-

bilitatea naturală din zona 

Carpatică? Pornind de la a-

ceasta, proiectul va răspunde 

la a doua întrebare de impor-

tanță directă pentru viitoarea 

gestionare a pădurilor: cum a 

răspuns pădurea la mărimea și 

frecvența schimbărilor clima-

tice anterioare?  În cadrul 

conferinței de presă, membrii 

echipei USV coordonată de 

dr. ing. Cătălin Roibu, îm-

preună cu reprezentanți ai 

partenerilor din Islanda și 

Norvegia, au oferit detalii 

legate de implementarea aces-

tui proiect internațional de 

importanță majoră pentru co-

munitățile din regiunea Car-

paților. Cea mai mare parte a 

fondurilor atrase prin acest 

proiect va constitui baza unei 

investiții de amploare - un 

laborator de biometrie fores-

tieră, în acest moment USV 

fiind în curs de achiziție a 

echipamentelor. „Prin achizi-

țiile din acest proiect sperăm 

să reducem discrepanțele din-

tre laboratoarele noastre și ce-

le din vestul Europei. Acesta 

ar fi al cincilea echipament 

vândut în Europa. Este un 

echipament multiscanner cu 

raze X și este o premieră pen-

tru România. El costă în jur 

de 240 de mii de euro”, a 

arătat directorul proiectului, 

Cătălin Roibu, adăugând că, 

până pe 15 noiembrie 2014 va 

avea loc procesul de achiziție 

al echipamentelor, urmând ca 

înainte de sărbătorile de iarnă 

laboratorul să fie dat spre fo-

losință. „Practic, ne propu-

nem o reconstituire a clima-

tului pe o mie de ani în tot 

spațiul Carpatic, Munții Car-

pați fiind o zonă deosebită în 

Europa în ceea ce privește cli-

matul. Ne propunem să stu-

diem cum au reacționat pădu-

rile la schimbările climatice și 

cum reacționează la schimbă-

rile climatice actuale”, a ex-

plicat directorul de proiect. 

Ziua limbii și culturii 

coreene 

 

Evenimentele dedicate zilei 

limbii și culturii coreene au 

debutat cu conferința publică 

„Coreea de sud: cultura și 

limba coreeană”. Centrul de 

Limbă și Cultură coreeană 

„Se Jong” din cadrul Univer-

sității Libere Internaționale 

din Moldova a oferit publi-

cului sucevean un program 

artistic și sportiv care a inclus 

Dansuri coreene – K-pop 

(2STORM), o demonstrație 

Taekwon-do, Taekkyeon, 

Geomsul ș. a.  Scopul acestui 

spectacol a fost de a promova 

valorile multiculturale și de a 

încuraja implicarea tinerilor și 

a studenților suceveni în 

activitățile artistice. 

La eveniment a participat, 

alături de membri ai condu-

cerii USV, domnul consilier 

principal Han Ho Jin, din 

cadrul Consulatului onorific 

al Republicii Coreea la Chiși-

nău. 

Evenimente 
 

3 noiembrie 2014 

 

11 noiembrie 2014 
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Masă rotundă „Cunoaştere 

şi discurs” 

Sala Lectoratului francez al 

USV a găzduit Masa rotundă 

tematică intitulată „Cunoaş-

tere şi discurs”, organizată de 

prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, lector univ. dr. 

Ioana-Crina Coroi și lector 

univ. dr. Nicoleta Moroșan. 

La acestă manifestare perio-

dică au participat cadre di-

dactice universitare, membre 

ale Centrului de cercetare 

Analiza Discursului (CA-

DISS) de la Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comuni-

cării, studenţi, masteranzi şi 

doctoranzi. Seminarul a fost 

ocazia unui triplu eveniment 

editorial şi a lansării unui 

proiect cultural de traduceri 

ale unor texte inedite în limba 

franceză, „Francofonia româ-

nească. Restitutio”, cu colec-

ţia „Intelectuali români de 

expresie franceză”. În cadrul 

seminarului „Cunoaştere şi 

discurs”, cu participarea prof. 

univ. dr. Sanda-Maria Arde-

leanu, prof. univ. dr. Rodica 

Nagy, conf. univ. dr. Ionel 

Corjan, lectorilor univ. dr. 

Ioana Crina Coroi, Nicoleta 

Loredana Moroşan, Corina 

Iftimia, Evelina Graur şi Ma-

riana Şovea şi a doctoranzilor 

de la specializarea Filologie, 

a fost prezentat cel mai recent 

număr al revistei centrului, 

ANADISS, apărută într-un 

nou format, şi au fost lansate 

două apariţii editoriale – con-

ferinţele lui Nicolae Iorga 

susţinute în ianuarie 1921 la 

College de France, în tradu-

cerea prof. Sanda-Maria 

Ardeleanu, reunite în volumul 

„Nicolae Iorga - Latinii din 

Orient”, şi cartea „Replici 

tranşante în dialog cu Sanda-

Maria Ardeleanu”, o colecţie 

de interviuri acordate de 

aceasta, în dublă calitate, atât 

de universitar, cât şi de 

politician, în perioada 2009-

2014. Volumul de conferinţe 

susţinute de Nicolae Iorga în 

Franţa, traduse în limba ro-

mână de prof. Ardeleanu, a 

fost prezentat de prof. univ. 

dr. Rodica Nagy, ca parte a 

proiectului cultural „Franco-

fonia românească. Restitutio”, 

care se desfăşoară cu sprijinul 

Alianţei Civilizaţiilor ONU, 

în colaborare cu Editura 

Demiurg din Iaşi, ancorat în 

activităţile ştiinţifice ale 

CADISS. Colecţia de inter-

viuri semnate de prof. univ. 

dr. Ardeleanu a fost apreciată 

de prof. univ. dr. Rodica 

Nagy a fi „nu doar o lectură 

plăcută, din care se poate afla 

câte ceva şi despre omul 

Ardeleanu”, ci şi o carte care 

conţine „un omagiu pentru 

Fălticeni, oraş patriarhal cu o 

lumină care cade altfel” sau 

din care transpare „genero-

zitatea deschiderii unor trasee 

către Basarabia”. La finalul 

Mesei rotunde „Cunoaştere şi 

discurs”, doamna conf. univ. 

dr. Evelina Graur a anunţat 

tema celei de-a XV-a ediţii a 

uneia dintre cele mai impor-

tante manifestări ştiinţifice 

organizate sub egida USV, 

Colocviul Internaţional Ştiin-

ţele Limbajului „Eugeniu Co-

şeriu” (CISL). Evenimentul 

va avea loc în luna octombrie 

a anului 2015 având ca temă 

„Dinamica limbilor şi litera-

turilor în epoca globalizării”. 

 

Medalie de aur la  

INNOVA - EUREKA 

 

Un colectiv de cadre didactice 

din cadrul Facultăţii de Ingi-

nerie Alimentară a Univer-

sităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a fost distins 

cu medalie de aur în cadrul 

celei de-a 63-a ediţii a Salo-

nului internațional de invenții 

INNOVA - EUREKA, Bru-

xelles 2014, Secțiunea Medi-

cină – Sănătate. USV a fost 

reprezentată de profesorii So-

nia Amariei, Gheorghe Gutt, 

Florin-Sorin Todirică, Andrei 

Gutt şi Amelia Buculei pentru 

invenția „Spectromicroscop 

modular complex”. Pentru 

aceeași invenție, colectivul a 

mai fost distins cu medalia 

Institutului de cercetare în 

chimie industrial - Varșovia și 

medalia Fundației HALLER-

ProInventio-Katowice.

13 noiembrie 2014 

 

13-15 noiembrie 2014 
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Premieră cinematografică  

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava,  împreuna cu 

Asociația Tinerilor Istorici și 

Diplomati, Asociația Studen-

ților Creștini Ortodocși din 

România și Casa de Cultura a 

Studenților din Suceava, a 

organizat în Auditoriumul 

„Joseph Schimdt” un eve-

niment cinematografic -  pre-

miera filmului „Poarta Albă”, 

precum și o dezbatere cu re-

gizorul Nicolae Mărginean și 

cu Daniel Roman, fost deținut 

politic la Penitenciarul Poarta 

Albă. „Poarta Albă” este un 

film dramatic ce îşi propune 

să fie un testimonial al unor 

vremuri dure, nu foarte înde-

părtate, urmărind viaţa a doi 

studenți care au ajuns în lagă-

rul morţii ca deportaţi politic. 

Aici îşi dau seama treptat că 

munca forţată la Canal nu are 

scopul construirii unei căi de 

transport între Dunăre şi 

Marea Neagră, ci crearea unui 

loc al suferinţei organizate 

unde cei indezirabili regi-

mului comunist trebuie exter-

minaţi. Întâlnirea cu Părintele 

Arsenie Boca îi ajută să des-

copere speranța într-o lume ce 

părea fără speranță. O poveste 

tulburătoare despre prietenie 

şi solidaritate într-un univers 

întunecat şi nedrept. O po-

veste despre speranţă … 

Marile spirite se nasc din te-

nebre. 

 

Salonul Național de Inven-

tică și Creație Științifică 

pentru Tineret  

 

Opt studenți ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor au reprezentat 

USV la Salonul Național de 

Inventică și Creație Științifică 

organizat în cadrul Târgul In-

ternaţional GAUDEAMUS - 

Carte de învăţătură 2014 de 

Ministerul Tineretului și 

Sportului (MTS), obținând 

două Premii II, un Premiu III 

și două Premii speciale. Din 

juriu au făcut parte repre-

zentanți ai MTS, ai Oficiului 

de Stat pentru Invenţii şi 

Mărci(OSIM) și jurnaliști de 

la Știință și Tehnică. „Am 

apreciat la ei, pe lângă 

valoarea lucrărilor prezentate, 

calitatea umană, și vă asigur 

că nu o spun formal,” a 

declarat doamna Laura Nani, 

consilier în cadrul MTS. Anul 

acesta lucrarile USV au avut 

ca tema inovarea in domeniul 

Smart City. Aflat la a 12-a 

ediţie, „Salonul Naţional de 

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică 

pentru Tineret” promovează 

creativitatea şi ingeniozitatea 

tinerilor, prin vizibilitatea pe 

care o oferă creaţiilor, ideilor 

lor dar şi prin cadrul emulativ 

pe care îl oferă spiritelor 

pasionate de cunoaştere şi 

inovaţie. Peste 70 de tineri au 

prezentat anul acesta invenţii 

interesante şi au adus viitorul 

mai aproape, în cadrul celor 

trei secţiuni dedicate: Ştiinţe 

Aplicate (mecanică, electrică, 

optică, termotehnică, bio-

tehnologie, nanotehnologie, 

aeronautică, astronautică etc); 

Tehnologia Informaţiei (teh-

nologie care asociază utili-

zarea calculatorului şi infor-

maţiile, care ajută să producă, 

să manipuleze, să comunice 

sau să difuzeze informaţiile); 

Tehnologii ale Viitorului (ro-

botică, graphic design, arhi-

tectură futuristă etc.). 

Premiul 2 – Tehnologii ale 

viitorului: Sistem portabil 

pentru evidențierea stărilor 

emoționale - Vlad Mihai 

Plăcintă, Andreea Alexandra 

Plăcintă, Prof. Laurențiu Dan 

Milici. Sistemul are la bază 

un microsistem cu microcon-

troler pe 8 biti care măsoară 

cu precizie crescută variațiile 

de conductanță ale pielii unui 

subiect uman. Echipamentul 

permite monitorizarea si-

multană a patru subiecţi, sin-

cronizarea achiziţiei datelor, 

transmisia lor la un computer 

PC printr-un protocol wire-

less, afişarea online a datelor 

la un dispecer şi salvarea 

informaţiilor rezultate în urma 

monitorizării. Sistemul a fost 

creat pe baza unei colaborări 

cu o echipă de psihologi și a 

fost testat pe 30 de subiecți 

aleși pe baza unui profil psi-

hologic. Datele obţinute au 

stat la baza realizării unor lu-

crări ştiinţifice prezentate la 

conferinţe internaţionale şi au 

constat în analiza mesajelor 

18 noiembrie 2014 

 

19 – 23 noiembrie 2014 
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USV partener InterPriSE  

 

USV a devenit partener în 

cadrul proiectului InterPriSE 

(Intercultural Primary School 

Education) –2014 – 2– EL02-

KA105–001013, parte a pro-

gramului ERASMUS+, acţiu-

nea KA1 Mobility of young 

people and youth workers, 

aflată sub coordonarea orga-

nizaţiei Interactive Media 

Knowledge Transfer – Inter-

Medi@KT din Grecia. În 

urma selecției candidaților, 

desfășurată în 9 octombrie 

2014, doi studenţi ai Facul-

tăţii de Științe ale Educației 

din cadrul Universităţii „Şte-

fan cel Mare” din Suceava au 

primit câte o bursă: Dana Gliz 

şi Adrian Cujbă, ambii stu-

denți în anul al II-lea. Pro-

iectul InterPriSE are o durată 

de 4 luni şi obiectivul său 

principal este organizarea 

unui program de formare ce 

se va desfășura în Patras, Gre-

cia, în perioada 25 noiembrie 

– 1 decembrie 2014. Toate 

cheltuielile din cadrul pro-

iectului primesc finanţare din 

partea Uniunii Europene. 

Grupul-țintă al proiectului 

este format din 30 de studenți 

şi masteranzi ai facultăților cu 

profil pedagogic din Albania, 

Bulgaria, Georgia, Germania, 

Grecia, Italia, Lituania, Po-

lonia, România, Serbia, Spa-

nia, Suedia, Turcia, Olanda şi 

Marea Britanie. Proiectul a 

fost conceput pentru a ajuta 

tinerii educatori care doresc 

să-și dezvolte cunoștințele ba-

zate pe principiile educației 

interculturale și de predare în 

medii multiculturale. Partici-

panții vor învăța astfel meto-

de de predare alternative, vor 

experimenta tehnici de auto-

evaluare și vor descoperi co-

nexiunea de stereotipuri și de 

prejudecăți asociate cu grupu-

rile social vulnerabile. Prin 

intermediul activităților cur-

sului de formare, participanții 

vor explora, de asemenea, 

modalități complementare de 

predare-învățare, ce-i vor aju-

ta să-şi mărească şansele de a 

avea acces la piața forței de 

muncă, prin crearea propriilor 

soluții inovatoare. Scopul fi-

nal care urmează a fi atins 

prin finalizarea programului 

este ca participanții să fie mai 

bine informați cu privire la 

profesia lor, şi să trăiască ex-

periențe interculturale nece-

sare acesteia; să se simtă mai 

creativi și mai hotărâți pentru 

a dezvolta un spirit de echipă 

puternic; și, cel mai impor-

tant, pentru a putea exploata 

statutul de cetățeni europeni 

în încercarea de a construi o 

educație autentică. Pentru a 

afla mai multe detalii despre 

acest proiect şi noutăţi de la 

participanţi, la întoarcerea lor 

în ţară, vă invităm să vizitați 

site-ul proiectului: 

http://intermediakt.org/interpr

ise/  

 

Muzică românească în 

versiunea Orchestrei de 

cameră a Universităţii de 

Arte „George Enescu” din 

Iaşi  

 

Opţiunea repertorială a con-

certului a fost centrată pe 

lucrări cu un grad avansat de 

tehnică instrumentală care va-

lorifică timbralitatea şi promit 

un recital de excepţie. Sono-

rităţile au amintit spectatorilor 

de armonia romantică, poli-

fonia barocului şi de rigoarea 

formelor clasice. Solişti - 

Florin Leonte – flaut, Radu 

Vieru – clarinet, coordonator 

Elena Ovanescu. Program: 

George Enescu - Preludiu la 

Unison din Suita op.9. Achim 

Stoia – Divertisment pentru 

flaut clarinet şi coarde. 

W.A.Mozart – Divertismentul 

în Re Major kv 136. 

Benjamin Britten - Simfonia 

Simplă. 

20 noiembrie 2014 

 

24 noiembrie 2014 

 

http://intermediakt.org/interprise/
http://intermediakt.org/interprise/
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Concertul Cameratei 

Consonante a Filarmonicii 

„Mihail Jora”  

 

Evenimentul organizat în Au-

ditorium-ul „Joseph Schmidt” 

al USV s-a desfășurat sub 

egida Casei de Cultură a Stu-

denţilor din Suceava. Mem-

brii Cameratei Consonante a 

Filarmonicii „Mihail Jora” 

din Bacău sunt tineri implicaţi 

activ în viaţa muzicală româ-

nească şi internaţională. 

Aceştia au efectuat numeroa-

se turnee în Italia, Franţa, 

Germania și China. 

Programul concertului: 

Eine Kleine Nachtmusik - 

Wolfgang Amadeus Mozart, 

Suita de dansuri populare 

româneşti - Bela Bartok, Vals 

din Serenada de Piotr Ilici 

Ceaikovski. 

 

BNR - Zilele porților 

deschise pentru studenții 

economiști  

 

Banca Națională a României 

(BNR) a organizat în parte-

neriat cu Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava o 

nouă etapă a proiectului 

„BNR – Zilele Porţilor Des-

chise pentru Studenţii Econo-

mişti”. Activităţile din cadrul 

proiectului s-au desfăşurat la 

sediile USV şi Agenției BNR 

Suceava. Evenimentul a in-

clus conferinţa publică sus-

ținută de Bogdan Olteanu, 

viceguvernator al BNR, care a 

prezentat date prin care a do-

rit să  demoleze mitul expor-

turilor României în perioada 

comunistă. În a doua parte a 

evenimentului studenţii USV 

au participat la sediul Agen-

ţiei BNR Suceava la seminarii 

interactive susținute de lectori 

din banca centrală pe teme ca 

repere din istoria BNR, sta-

tistici ale băncii centrale, mo-

delarea macroeconomică şi 

stabilitatea financiară în băn-

cile centrale etc. „BNR – 

zilele porților deschise pentru 

studenții economiști” este un 

proiect adresat studenților și 

cursanților școlilor doctorale 

având ca obiectiv general îm-

bunătăţirea nivelului de cu-

noaştere şi înţelegere în me-

diul universitar a activităţii 

băncii centrale, a rolului, 

funcţiilor şi implicaţiilor deci-

ziilor acesteia în economia 

românească. De la 4 univer-

sități partenere și 120 de par-

ticipanţi în anul 2009, s-a 

ajuns la un parteneriat cu 25 

de universități și peste 3400 

de studenți, masteranzi și 

doctoranzi care au beneficiat 

de prezentările lectorilor BNR 

și s-au implicat activ în semi-

narii interactive în cadrul acti-

vităților proiectului. La confe-

rinţele publice susţinute de 

membrii Consiliului de Ad-

ministraţie al BNR au asistat 

peste 16.500 de persoane.    

 

ERASMUS+ Open Doors 

 

Serviciul Afaceri Europene 

din USV a organizat „Eras-

mus+ Open Doors: Opor-

tunităţi Erasmus+ în univer-

sitatea noastră”, în scopul 

promovăriii programului E-

rasmus+ în rândul studenţilor 

din USV. Acţiunea a făcut 

parte din evenimentul Eras-

mus+ Open Doors organizat 

online de către  Agenţia Na-

ţională pentru Programe Co-

munitare în Domeniul Edu-

caţiei şi Formării Profe-

sionale. La USV au participat 

53 de studenți, majoritatea 

din anul I de studii. Eveni-

mentul a fost deschis cu un 

discurs de prezentare generală 

a noului program Erasmus+, 

susţinut de conf. univ. dr. 

Carmen Chaşovschi, coordo-

nator al Serviciului Afaceri 

Europene (SAE). În conti-

nuare, doamna Carmen Sociu, 

secretar SAE, a prezentat în 

detaliu acţiunea KA1 a pro-

gramului Erasmus+ care se 

25 noiembrie 2014 

 

25 - 26 noiembrie 2014 

 

27 noiembrie 2014 
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Monitorul Oficial al României - Partea a III-a nr. 662 din 24 noiembrie 2014 cu privire la 

scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante din instituțiile de învățământ 

superior de stat. 

   

Hotărârile Senatului USV 

Hotărârea nr. 128/ 6 noiembrie 2014 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 

doamnei prof. univ. dr. Maria Payeras Grau. 

 

Hotărârea nr. 129/ 6 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea Procedurii PO-SAE-01- Selecția 

studenților care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+. 

 

Hotărârea nr. 130/6 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea cuantumului burselor de 

performanță culturală, de performanță artistică și de performanță sportivă. 

 

Hotărârea nr. 131/ 6 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea cuantumului burselor la nivelul 

facultăților pentru anul universitar 2014-2015. 

 

Hotărârea nr. 132/ 6 noiembrie 2014 cu privire la transformarea a două posturi de „casier” cu 

studii medii în 2 posturi de  „administrator financiar” cu studii superioare. 

 

Hotărârea nr.133/ 6 noiembrie 2014 cu privire la sistarea procedurilor de recuperare de la 

salariații universității a sumelor reprezentând 25% din diurna externă aferentă deplasărilor în 

străinătate ale personalului universității pentru anii 2011 și 2012. 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

Hotărârea nr. 46 /25 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea listei personalului didactic și 

nedidactic selectat pentru efectuarea mobilităților Erasmus+, în anul universitar 2014 – 2015. 

 

Hotărârea nr. 45 /25 noiembrie 2014  cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, semestrul I, an universitar 2014- 2015. 

 

Hotărârea nr. 43 /18 noiembrie 2014  cu privire la aprobarea acordării de creșteri salariale unui 

număr de 53 de persoane cu statut de personal didactic auxiliar din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 42 /18 noiembrie 2014 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit și 

stabilirea calendarului de concurs. 

 

Hotărârea nr. 41 /04 noiembrie 2014 cu privire la numirea doamnei Gina PUICĂ în funcția de 

consilier și purtător de cuvânt al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul 

Serviciului Relații publice, comunicare și imagine. 

 

Hotărârea nr. 40 /04 noiembrie 2014  cu privire la acordarea unor creșteri salariale personalului 

didactic auxiliar. 

 

Hotărârea nr.  39 / 04 noiembrie 2014  cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit, 

disponibile în anul 2015, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
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