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Manifestările internaţionale 

de traductologie de la USV- 

bilanţ fructuos şi 

perspective optimiste 

 

Activităţile de traductologie 

desfăşurate zilele acestea la 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării din USV se 

plasează sub semnul reuşitei 

şi al continuităţii. Dacă în anii 

precedenţi am putut să 

organizăm în jurul unor 

personalităţi din domeniul 

traductologiei ca Michel 

Ballard (Franţa), Michael 

Oustinoff (Franţa) şi Lance 

Hewson (Elveţia) colocvii şi 

zile de studiu cu participare 

internaţională, activităţile de 

săptămâna trecută au avut o 

amploare deosebită. Este 

pentru  prima oară când am 

realizat o suită de activităţi 

diverse – ceremonie de 

decernare a titlului de Doctor 

Honoris Causa, întâlnire a 

prof. Jean Delisle cu studenţi 

şi tineri cercetători preocupaţi 

de traducere, dezbateri infor-

male -  în centrul cărora s-a 

plasat colocviul Traducerea 

dimensiunii culturale a 

textului literar. Este prima 

oară când un traductolog de 

prestigiu internaţional, şi 

anume Jean Delisle, profesor 

emerit la Universitatea din 

Ottawa, Canada, cu volume 

diseminate şi traduse în peste 

douăzeci de limbi, primeşte la 

Suceava cel mai înalt titlu pe 

care Universitatea îl acordă, 

acela de Doctor Honoris 

Causa.  

Este prima oară când am avut 

pentru toate cele patru 

conferinţe plenare mari 

specialişti în studiile tradu-

cerii din Canada, Elveţia şi 

Grecia şi anume Jean Delisle, 

Marc Charron, Lance 

Hewson, Maria Papadima .  

Este prima oară cînd un 

colocviu de traductologie 

reuneşte la noi participanţi 

din spaţii geografice şi 

culturale de o mare diver-

sitate : Turcia, Spania, Rusia, 

Cehia, Franţa, Grecia, Maroc, 

Elveţia, Canada, Insula 

Reunion, Insula Barbados. 

Profesorul Jean Delisle, care 

venea de la un alt colocviu 

organizat la noi în ţară, a 

remarcat, prin comparţie, 

această diversitate, motivată, 

probabil, şi de generozitatea 

tematicii colocviului, Tradu-

cerea dimensiunii culturale a 

textului literar. Participanţii 

au fost impresionaţi în mod 

deosebit de calitatea dezba-

terilor, pe cât de pasionante, 

pe atât de fructuoase, 

provocate de majoritatea 

comunicărilor, care s-au 

remarcat prin varietatea de 

abordări şi de problematici, 

având adeseori o puternică 

amprentă de specificitate 

culturală. 

De asemenea, este prima oară 

când, profitând de faptul că 

manifestarea a fost încadrată 

în festivalul  Zile şi Nopţi 

Studenţeşti, am introdus 

şi  formula mai relaxată a 

unor dezbateri informale pe 

tema traducerii şi a tradu-

cătorului, care au avut loc în 

Book Cafe, ceea ce a dat 

colocviului o notă specială de 

prospeţime şi de vioiciune, 

apreciată, în egală măsură, de 

studenţi, de oaspeţi şi de către 

ceilalţi participanţi. 

Densitatea de idei vehiculate, 

schimbul de opinii, noutatea 

de perspective, dialogul 

stimulator au făcut ca aceste 

Manifestări de traductologie 

de la USV, cum bine spunea 

unul dintre participanţi, să 

condenseze în câteva zile o 

sumă de reflecţii traduc-

tologice pe care, de unul 

singur, cercetătorul le-ar 

parcurge într-un an. 

Reuşita colocviului îi obligă 

pe organizatori să-şi continue 

munca la aceleaşi standarde 

prin publicarea, la termenul 

promis, a actelor acestuia, 

prin propunerea şi organi-

zarea unei noi manifestări de 

aceeaşi înaltă ţinută în 

octombrie 2015 care, va 

încerca să continue şi să 

completeze problematica 

abordată, dar neepuizată în 

mai 2014,  având ca nucleu 

chestiunea complexităţii cul-

turale. 

Printre perspectivele deschise 

de aceste manifestări se 

numără colaborarea cu Facul-

tatea de Traducere şi Inter-

pretare de la Universitatea din 

Geneva prin susţinerea unor 

conferinţe pe tema crea-

tivităţii în traducere de către 

profesori implicaţi în 

masteratul Teoria şi practica 

traducerii, precum şi des-

făşurarea în colaborare  a 

unor seminarii de analiză 

comparativă pe un corpus 

flaubertian. De asemenea, ne 

propunem să răspundem 

invitaţiei adresată de Univer-

sitatea din Atena de a încheia 

cu USV o convenţie de 

colaborare de tipul Erasmus 

Plus şi de a onora invitaţia 

colegilor canadieni de la 

uiversitatea din Ottawa de a 

participa în anii următori la 

un proiect pe teme de 

traducere şi identitate 

culturală, alături de colegi de 

la Universitatea Santa 

Catarina din Brazilia, cu care, 

de altfel, USV a semnat o 

convenţie de colaborare, care 

se manifestă deocamdată la 

nivelul revistelor de traduc-

tologie Atelier de traduction 

şi Cadernos de Traduçao.   

O concluzie simplă ar fi că, 

dacă organizarea unor astfel 

de manifestări cere şi 

consumă multă energie, 

reuşita lor este dătătoare de 

noi energii, că entuziasmul 

naşte entuziasm, că un proiect 

care aduce satisfacţii conduce 

la noi proiecte. 

 
www.traducereculturala.usv.ro  

Prof. univ. dr. Muguraş 

Constantinescu 

 

Evenimente 
 

2 Iunie 2014 

 

http://www.traducereculturala.usv.ro/
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Recital 

Auditorium-ul „Joseph 

Schmidt” al Universității 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava a fost din nou gazda 

unui recital cameral susținut 

de Călin Fărcăşel – flaut, 

Andreea Ocheană – vioară şi  

Andrei Enoiu – pian (Iaşi). 

Programul a oferit un 

itinerariu stilistic în barocul, 

clasicismul şi începuturile 

romantismului european din 

Franţa, Germania, Belgia şi 

Danemarca, prin intermediul 

câtorva piese reprezentative 

compuse pentru trio de 

Francois Devienne, Georg 

Philipp Teleman, Jean-

Baptiste Loeillet, Friedrich 

Kuhlau

CLASSIC to 

CONTEMPORARY  

and JAZZ stil  

 

Cei doi artiști, Antonio 

Tinelli (clarinet) și Giuliano 

Mazzoccante (pian), au 

obținut mai multe premii la 

importante concursuri națio-

nale și internaționale,  au 

participat în concerte ca 

soliști și în formații camerale.  

Din anul 2008 au început o 

colaborare artistică de 

excepție cu recunoscutul 

clarinetist german Karl 

Leister, oferind publicului 

primul spectacol în această 

formulă la Festivalul de 

Muzică de Cameră din Chieti.

Conferința Internațională 

de Științe ale Educației  

Ediția a XII  

 

Conferința, organizată în 

colaborare cu organizația 

Learning for Life Society, a 

devenit deja o tradiție a 

Facultății de Științe ale 

Educației. Anul acesta 

conferința şi-a  propus să fie 

un cadru de comunicare 

privind experiențele profe-

sionale, de cercetare și al 

cooperării interuniversitare 

din spațiul național și 

european. Prezentările care au 

avut loc în plenul conferinței 

au fost susținute de experți 

din domeniul educațional de 

la Universitatea Kielce din 

Polonia, de la Universitatea 

Yuri Fedkovici din Cernăuți 

precum și de la Facultatea de 

Științe ale Educației din  

Universitatea Transilvania - 

Brașov, Facultatea de 

Psihologie și Științe ale 

Educației de la Universitatea 

„Al. I Cuza” din Iași și de la 

Departamentul de Pregătire 

Didactică de la Universitatea 

de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din Iași.  

Secțiunile propuse precum și 

cele 60 de lucrări științifice 

care au fost susținute se 

adresează cadrelor didactice 

din învățământul universitar 

și preuniversitar care doresc 

să contribuie semnificativ la 

creșterea calității în educație 

prin inovarea pedagogică.  

Conferința internațională din 

2014 a venit cu o ofertă de 

învățare permanentă prin 

organizarea a 2 workshop-uri 

interactive cu teme prioritare 

pentru sistemul educațional 

românesc organizate de 

cadrele didactice de la Facul-

tatea de Ştiinţe ale Educaţiei 

și de cele de la Universitatea 

„Al. I. Cuza” Iași.  

De asemenea, în cadrul 

conferinței a fost organizat un 

concurs pentru cercetarea 

studenților din domeniul 

științelor educației la care 

sunt 25 de studenți, maste-

ranzi și doctoranzi înscriși de 

la Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iași, Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galați, Uni-

versitatea din Oradea și Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. Conducerea uni-

versității a susținut financiar 

acest concurs precum și acti-

vitatea de cercetare a studen-

ților din acest domeniu prin 

participarea la Conferința 

Internațională a profesorilor și 

studenților organizată de 

Universitatea din Riga, 

Letonia și prin suportul 

financiar al participării la 

Conferința Națională orga-

nizată de universităţi din 

București. Premiile obţinute 

de studenţii de la Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei au 

demonstrat calitatea şi 

performanţele care pot fi 

obţinute în acest domeniu.

2 Iunie 2014 

 

9 Iunie  2014 

 

12-13 Iunie  2014 
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Best Design  

 

Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și 

Management, în colaborare 

cu Asociația Studenților din 

Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și 

Management, a organizat o 

nouă ediție a Concursului 

studențesc de proiectare 

asistată „Best Design”.  Ca în 

fiecare an, această mani-

festare studențească și-a 

propus evaluarea și creșterea 

nivelului de cunoștințe al 

studenților în contextul 

dezvoltării ingineriei asistate 

de calculator (CAE), avându-

se în vedere atât proiectarea 

constructivă asistată de 

calculator a sistemelor 

mecanice (CAD), cât și 

proiectarea tehnologică și 

concepția fabricației asistate 

(CAM).   

Obiectivele concursului au 

fost formulate după cum 

urmează: 

• Familiarizarea studen-

ților cu activitățile necesare 

realizării proiectelor pe baza 

unor cerințe impuse. 

• Atingerea unui nivel 

crescut de profesionalism în 

utilizarea programelor CAD/ 

CAM/ CAE din domeniu. 

• Sensibilizarea mediului 

industrial în privința resursei 

umane existente. 

• Realizarea de parte-

neriate între mediul academic 

și cel industrial. 

• Creșterea interesului 

actualilor studenți pentru 

profesia de inginer mecanic 

proiectant. 

• Stimularea creșterii 

ofertei de locuri de muncă din 

partea mediului industrial. 

Tematica concursului a 

constat în: 

• Proiectarea CAD a com-

ponentelor sistemelor meca-

nice. 

• Realizarea desenelor de 

execuție ale componentelor 

proiectate. 

• Analiza cu elemente fi-

nite (FEM) a reperelor/ asam-

blărilor proiectate. 

• Proiectarea procesului 

tehnologic (CAM). 

• Realizarea programului 

de comandă numerică CNC. 

La ediția din acest an au 

participat 10 studenți, dintre 

care 3 de la Universitatea 

Claude Bernard Lyon IUT, 

Franța.  Juriul a răsplătit 

eforturile participanților prin 

acordarea a trei premii și trei 

mențiuni.  Premiul I a revenit 

studentului TEODOROVICI 

G. Radu, de la USV.  Locul al 

doilea a fost adjudecat de 

JURAVLE G. Cristinel, de la 

aceeași universitate, iar 

premiul III a fost acordat 

studentului FOUILLET 

Benjamin, de la Universitatea 

Claude Bernard Lyon IUT, 

Franța.   

Organizatorii consideră că 

scopul și obiectivele con-

cursului au fost atinse, 

propunându-se pentru viitor 

creșterea vizibilității mani-

festării și stimularea în 

continuare a interesului stu-

denților pentru problematica 

concursului. 

 

www.fim.usv.ro/cer-

stud/BESTDESIGN/index.php  

 

„Academica Plus” 

 

La sediul Universității din 

Pitești, rectorii universităților 

„1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, „Lucian Blaga” Sibiu, 

„Petrol și Gaze” din Ploiești, 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava, „Valahia” din 

Târgoviște, celei din Oradea 

și al instituției gazdă au 

semnat Contractul de 

Parteneriat privind înființarea 

„Consorțiului Universitar 

Academica Plus”, persoană 

juridică de utilitate publică, în 

conformitate cu prevederile 

Legii 287/2004 și ale Legii 

Educației Naționale nr. 1/ 

2011. Reunite în cadrul unei 

structuri ce se dorește a fi un 

cadru de promovare a ideilor 

comune, dar și de susținere a 

mobilităților studențești inter-

13 Iunie  2014 

 

13 Iunie  2014 

 

17 Iunie  2014 

 

http://www.fim.usv.ro/cer-stud/BESTDESIGN/index.php
http://www.fim.usv.ro/cer-stud/BESTDESIGN/index.php
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universitare la nivel național, 

universitățile partenere vor 

urmări să identifice și să 

promoveze obiective strate-

gice comune, să eficientizeze 

la maximum utilizarea infra-

structurii didactice și de 

cercetare, a spațiilor de 

cazare, a bazelor sportive și a 

altor facilități pe care le vor 

pune la dispoziția celorlalți 

membri ai Consorțiului.  

Totodată, „Academica+” își 

asumă un rol activ în dialogul 

cu MEN, ARACIS, CNCS, 

CNFIS și alte instituții sau 

actori responsabili de 

elaborarea și transpunerea în 

practică a politicilor și strate-

giilor în domeniul educației și 

cercetării. Partenerii vor 

împărtăși bunele practici în 

domeniul managementului 

academic și vor promova 

programe academice comune 

la nivel de licență, master și 

doctorat.  

Unul dintre obiectivele 

fundamentale îl reprezintă 

sprijinirea mobilităților cadre-

lor didactice, cercetătorilor și 

studenților în cadrul Consor-

țiului universitar, creând 

premisele instituirii unui 

sistem de tip Erasmus la 

nivelul instituțiilor partenere. 

Creșterea nivelului de 

expertiză și a competențelor 

actualilor și viitorilor cerce-

tători va fi asigurată și prin 

organizarea în comun a unor 

manifestări științifice regio-

nale, naționale și interna-

ționale (simpozioane, con-

ferințe, sesiuni științifice, 

ateliere de lucru etc.). 

Conducerea Consorțiului este 

asigurată de un Consiliu de 

Administrație format din 

rectorii în funcțiune, aleși în 

2012. Mandatul membrilor 

Consiliului de Administrație 

este de 4 ani. Consorțiul este 

deschis intenției altor univer-

sități și centre de cercetare-

dezvoltare din România de a 

deveni parteneri în cadrul 

Consorțiului. 

Contractul de parteneriat 

urmează a fi ratificat de sena-

tele universităților fondatoare, 

urmând apoi să intre în 

vigoare. 

Sărbătoarea muzicii la 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava 

 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării din 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava îşi asumă, 

printre alte misiuni, 

promovarea respectului faţă 

de toate limbile planetei. 

Educaţia plurilingvă este 

esenţială pentru formarea 

unor cetăţeni europeni care să 

înţeleagă şi să accepte 

diversitatea culturilor seco-

lului XXI, să manifeste 

toleranţă etnică, socială, 

religioasă. Aceasta este ideea 

de la care s-a pornit în 

organizarea concursului de 

interpretare de cântece în 

diverse limbi, Fancy fiesta à 

la française, ajuns în acest an 

la a VI-a ediţie. Concursul a 

avut loc în Auditorium-ul 

„Joseph Schmidt” al 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, pe 18 

iunie 2014, cu doar câteva 

zile înainte de data solstiţiului 

de vară, când se sărbătoreşte 

în lumea întreagă Fête de la 

musique. Alături de studenţi, 

la concursul de interpretare au 

participat grupuri de copii şi 

adolescenţi din mai multe 

şcoli şi licee ale judeţului 

Suceava: Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” 

Suceava (profesori coordo-

natori Ciprian Constandache 

şi Iulia Buraciuc), Şcoala 

gimnazială Vereşti (profesor 

coordonator Maria-Tatiana 

Purice), Colegiul „Vasile 

Lovinescu” Fălticeni (profe-

sori coordonatori Mihaela 

Pânzariu şi Oana Fodor), 

Colegiul „Laţcu Vodă” Siret 

(profesori coordonator Nico-

leta Pieszczoch şi Zirca 

Ianos), Liceul Tehnologic 

„Nicolai Nanu” Broşteni 

(profesor coordonator Ana-

Maria Baroiu), Colegiul 

Tehnic „Al.I. Cuza” Suceava 

(profesori coordonatori 

Mihaela Şerban şi Cristina 

Macovei), Colegiul Naţional 

„Mihai Eminescu” Suceava 

(profesori coordonatori Dani-

ela Irina Melisch, Alexandra 

Suzana Sîrghi şi Letiţia 

Costache). S-a cântat în 

franceză, engleză, portugheză, 

ucraineană, poloneză, ebraică, 

rromani, rusă şi, evident, în 

limba română. Inspectoratul 

şcolar al Judeţului Suceava a 

susţinut, prin inspector 

Constantin Tiron, organizarea 

18 Iunie  2014 
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concursului. Premiile au fost 

oferite de profesorii şi de 

partenerii tradiţionali ai 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării: Agenţia 

Universitară a Francofoniei 

(Biroul pentru Europa 

centrală şi orientală), 

Ambasada Franţei la Bucu-

reşti, prin Institutul Francez 

din Bucureşti şi din Iaşi, 

Delegaţia Wallonie-Bruxelles 

la Bucureşti. Locul I a fost 

câştigat de Colegiul „Vasile 

Lovinescu” din Fălticeni, dar 

toţi participanţii s-au simţit 

câştigători după ziua deosebit 

de frumoasă petrecută în 

Auditorium-ul „Joseph 

Schmidt” al USV. 

Întâlnirea extinsă a 

Consorțiului Universităților 

din Republica Moldova – 

România – Ucraina  

 

 

Orașul Chișinău, capitala 

Republicii Moldova, afost 

gazda întrunirii rectorilor 

universităților membre ale 

Consorțiului Universităților 

din Republica Moldova – 

România – Ucraina 

(CUMRU), înființat în anul 

2011. Din acest consorțiu fac 

parte Universitatea de Stat din 

Moldova (reprezentată de 

rector prof. univ. dr. habil. 

Gheorghe Ciocanu), Univer-

sitatea „Alecu Russo” din 

Bălți (rector prof. univ. dr. 

habil. Gheorghe Popa), 

Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iași (rector prof. univ. dr. 

Vasile Ișan), Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava (rector prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa), 

Universitatea de Arte 

„George Enescu” Iași 

(prorector conf. univ. dr. 

Florin Grigoraş) și Univer-

sitatea Națională „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți 

(prorector Olexandr Ushen-

ko). La această ședință, în 

calitate de invitați, ai 

participat, de asemenea, 

reprezentanții unor instituții 

academice de prestigiu din 

România: Universitatea 

București, Universitatea „Ba-

beș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

și Universitatea de Vest din 

Timișoara. Delegațiile uni-

versităților participante au 

inclus, alături de rectori, 

prorectorii responsabili cu 

relațiile internaționale și/ sau 

cercetare. 

Întrunirea a avut ca scop 

realizarea unui inventar al 

potențialului existent și 

realizărilor științifice înre-

gistrate la nivelul partenerilor, 

în vederea identificării 

oportunităților de cooperare 

în cadrul noii perioade de 

exercițiu financiar al Uniunii 

Europene (2014-2020). Uni-

versitățile au posibilitatea să 

aplice pentru obținerea de 

fonduri pentru cercetare și 

dezvoltare atât în contextul 

lansării noului Program 

Erasmus+, cât și în cadrul 

programelor existente sau 

celor ce vor fi demarate în 

viitorul apropiat (Orizont 

2020, de cooperare teritorială, 

de cooperare transfrontalieră 

etc.). Doamna Maia Sandu, 

Ministrul Educației al Repu-

blicii Moldova, în mesajul 

său inaugural a subliniat 

importanța restructurării cer-

cetării din Republica 

Moldova, evidențiind că 

ministerul și-a propus să 

aloce 2% din bugetul 

învățământului superior acti-

vităților de cercetare (pentru 

derularea proiectelor interna-

ționale, dotarea laboratoarelor 

cu echipamente moderne, 

susținerea echipelor de tineri 

cercetători etc.) pe baza unor 

criterii clare și transparente, 

valorificându-se bunele prac-

tici internaționale în acest 

domeniu. Semnarea Acor-

dului de asociere a Republicii 

Moldova cu Uniunea Euro-

peană, la 27 iunie 2014, va 

deschide noi oportunități de 

reformare a cercetării, minis-

terul pregătind proiectul 

înființării Agenției Naționale 

de Cercetare, Dezvoltare, 

Inovare și Transfer Tehno-

logic care să gestioneze și să 

impulsioneze integrarea cer-

cetării moldovene în spațiul 

european al cercetării.  

Gazdele reuniunii, prof. univ. 

dr. habil. Gheorghe Ciocanu, 

rector al USM, și conf. univ. 

dr. Angela Niculiță, prorector 

pentru relații internaționale, 

secondați de decanii facultă-

ților componente, au prezen-

tat în detaliu proiectele inter-

naționale realizate și direcțiile 

de interes în domeniul 

cercetării academice din 

cadrul USM. Între ideile 

lansate și dezbătute de partici-

panți s-au numărat cele 

privitoare la înființarea unui 

Centru Transfrontalier de 

Excelență, la dezvoltarea unor 

proiecte comune în domeniul 

nanotehnologiilor, bioteh-

nologiilor, istoriei, arheo-

logiei, informaticii etc.  

19-21 Iunie  2014 
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Reprezentanții universităților 

din România și Ucraina au 

apreciat nivelul de pregătire, 

deschiderea și dorința colegi-

lor din Republica Moldova de 

a coopera în cele mai variate 

direcții ale științei, economiei, 

apropierea de Uniunea Euro-

peană deschizând noi căi, mai 

solide și mai competitive, dar 

și noi instrumente, moderne și 

fiabile, în planul cercetării și 

inovării. Mobilitățile cadrelor 

didactice și ale studenților, 

realizarea unor studii de către 

echipe internaționale, promo-

varea domeniilor moderne de 

cercetare se vor afla, în 

aceeași măsură, în centrul 

atenției structurilor mana-

geriale ale instituțiilor parte-

nere în anii 2014-2020. 

Pentru a face cunoscută 

infrastructura de cercetare a 

USM, pentru a crea premisele 

concrete pentru viitoarele 

proiecte comune, gazdele au 

organizat vizite la centrele și 

laboratoarele științifice, în 

finalul activității fiind progra-

mată o aplicație practică la 

Complexul muzeal Orheiul 

Vechi.   

 

Concert de jazz  

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, Centrul 

Cultural German din Iași și 

Uniunea Germanilor Buco-

vineni din Rădăuți au 

organizat un concert de jazz 

al trupei germane Tango 

Transit la Talciocul Cultural 

Suceava sub egida Zilelor 

Germanisticii Sucevene.  

Acordeonistul Martin Wag-

ner, contrabasistul Hanns 

Höhn și percuționistul 

Andreas Neubauer îmbină 

muzica de jazz cu elemente 

de tango, cajun, blues 

îmbogățite cu influențe fol-

clorice. Tango Transit intră 

într-un trialog de o mare 

expresivitate oferind o 

experiență sonoră provo-

catoare și plină de inspirație. 

După numeroase prezențe la 

festivalurile internaționale de 

jazz din întreaga lume, 

formația se află într-un turneu 

de promovare al noului album 

Akrobat lansat în primăvara 

acestui an la casa de discuri 

JAZZNARTS Records. 

  
Departamentul de Sănătate și 

Dezvoltare Umană (DSDU) 

din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava a 

derulat campania „Mănâncă 

sănătos, trăiește activ!”. 

Campania s-a v desfășurat în 

intervalul orar 15.00-18.00 în 

parcul din zona Universității 

și esplanada Casei Culturii 

din Suceava.  

Cu ajutorul studenților, 

departamentul dorește să 

atragă atenţia asupra adoptării 

unui stil de viață sănătos care 

să includă o dietă echilibrată 

și activitate fizică regulată.   

Scopul campaniei este 

sensibilizarea populaţiei în 

privinţa efectelor negative ale 

obezităţii și afecțiunilor 

asociate asupra organismului. 

Conţinutul campaniei 

promovează principiile de 

bază ale unei vieți sănătoase: 

o dietă  adecvată nevoilor 

energetice și nutriționale, 

echilibrată, diversă și mode-

rată, însoțită de activitate 

fizică permanentă de cel puțin 

30 de minute pe zi în cazul 

adulților și cel puțin 60 de 

minute pe zi în cazul copiilor 

și adolescenților.  

Campania „Mănâncă sănătos, 

trăiește activ!” ar putea fi 

rezumată într-o singură frază:  

Colorează-ți lumea cu legume 

și fructe și plimbă-te „spre” 

sănătate!  

Misiunea DSDU este de a 

pregăti noi specialiști în 

prevenirea şi tratarea 

problemelor de sănătate 

(diabet, obezitate, deficienţe 

fizice) care să reabiliteze, să 

îmbunătățească sau să conso-

lideze funcţia fizică, să 

prevină și să reducă factorii 

de risc legați de sănătate, în 

vederea optimizării stării 

generale de sănătate și a 

condiției fizice. 

   

24 Iunie  2014 

 

24-27 iunie 2014 
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ECOTROPHELIA 

ROMÂNIA 

 

Trei echipe de studenţi ai  

Facultății de Inginerie 

Alimentară din cadrul 

Universității „Ştefan cel 

Mare” din Suceava au 

participat în perioada 26-29 

iunie 2014 la cea de a treia 

ediţie a competiţiei naţionale 

ECOTROPHELIA RO-

MÂNIA, care s-a desfăşurat 

la Universitatea Sapienţia 

Miercurea Ciuc și a fost 

organizată sub egida 

Asociaţiei Specialiştilor din 

Industria Alimentară din 

România şi a Asociaţiei 

Platforma Tehnologică 

„FOOD FOR LIFE”.  

Competiţia a avut drept scop 

încurajarea creativităţii 

studenţilor în dezvoltarea 

unor produse alimentare eco-

inovative, de calitate, desti-

nate consumului uman, şi 

prietenoase cu mediul 

înconjurător şi a fost deschisă 

tuturor studenţilor înscrişi la 

programele de studii de 

licenţă, masterat şi doctorat.  

Produsul „TopIce Icecream”  

a câştigat premiul I, trofeul 

competiţiei Ecotrophelia şi 

dreptul de a reprezenta 

România la faza 

internaţională a competiţiei ce 

va avea loc la Paris în 

perioada 19-20 octombrie 

2014. Echipa câștigătoare a 

locului I a fost formată din 

studenţii Ionela Nechifor, 

Simona Ieţcu, Ionica Coţo-

vanu, Valentina Mancaş, 

coordonatori ştiinţifici: conf. 

univ. dr. ing. ec. Adriana 

Dabija, conf. univ. dr. ing. ec. 

Cristina Gabriela Con-

stantinescu. 

Produsul „Margareta gluten-

free muffins” a obţinut două  

premii: premiul II al 

compeţiei Ecotrophelia şi 

premiul  special pentru cel 

mai bun concept de marketing 

oferit de compania S.C. 

Covalact S.A. Echipa 

câștugătoare a locului II a fost 

formată din studenţii Andrei 

Cicioc, Camelia Doroftei, Ilie 

Doroftei, Ana-Maria Gont-

ariu, coordonatori ştiinţifici: 

conf. univ. dr. ing. ec. 

Cristina Gabriela Con-

stantinescu, conf. univ. dr. 

ing. Ioan Gontariu. 

Cea de a treia echipă a USV 

participantă la concurs a fost 

echipa formată din studenţii 

Ovidiu Procopeţ, Daniela 

Larisa Zaharia, Loredana 

Petruneac, Cosmin Botezatu. 

Aceștia au prezentat produsul 

„Smoked Trout Cod with 

Truffles”, coordonatori 

ştiinţifici: conf. univ. dr. ing. 

ec. Cristina Gabriela 

Constantinescu, conf. univ. 

dr. ing. ec. Adriana Dabija. 

Juriul naţional al competiției 

a fost compus din 7 membri, 

specialişti în domeniul 

industriei alimentare de la 

diferite firme de profil, 

indicaţi de Asociaţia 

Specialiştilor din Industria 

Alimentară din România ca 

fiind persoane competente şi 

independente. Studenţii suce-

veni au concurat cu 14 echipe 

studenţeşti de la facultăţi cu 

profil de inginerie alimentară 

din cadrul a şapte universităţi 

din ţară: Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină 

Veterinară din Iaşi, 

Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Universitatea 

Sapientia din Miercurea Ciuc, 

Universitatea Valahia din 

Târgovişte, Universitatea din 

Oradea, Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medic ină 

Veterinară a Banatului.  

   

26-29 iunie 2014 
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Legislație  

 

Monitorul Oficial Partea a III-a nr. 324 din 10 iunie 2014 privind scoaterea la concurs a 

posturilor didactice și de cercetare vacante. 

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 51 din 28 iunie 2014 pentru modificarea si completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 

servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 30.06.2014. 

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 486 din 30.06.2014. 

 

Legea nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin.4, al art. 251 din Legea 53/2003 – Codul 

muncii, publicată în MonitoruL Oficial nr. 470 din 26.06.2014. 

 

Legea nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 469 din 26.06.2014. 

 

Legea nr.83 din 24 iunie 2014 privind invențiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial nr. 

471 din 26.06.2014. 

 

Hotărârea nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/ corecţiilor 

financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 481 din 28.06.2014. 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 28.06.2014. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 518 din 26 iunie 2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea 

Guvernului nr.475/ 2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare 

II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 473/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ 

superior, publicată în Monitorul Oficial nr. 449 din 19.06.2014. 
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 69/25 iunie 2014 cu privire la aprobarea modificării Regulamentului cadru 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 

Hotărârea nr. 70/25 iunie 2014  privind aprobarea anexei la metodologia privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2013-2014, din cadrul 

FIG. 

Hotărârea nr. 71/25 iunie 2014 privind aprobarea protocolului de colaborare între USV și 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

Hotărârea nr.72/25 iunie 2014 cu privire la includerea a trei proiecte în facilitatea de credit. 

Hotărârea nr. 73/25 iunie 2014 cu privire la modificarea Metodologiei specifice de organizare și 

admitere 2014 în cadrul FIESC. 

Hotărârea nr. 74/25 iunie 2014 cu privire la aprobarea Procedurii privind evaluarea rezultatelor 

relevante ale cercetării şi înregistrarea în evidenţa contabilă. 

Hotărârea nr. 75/25 iunie 2014 cu privire la înfiinţarea programului de conversie profesională 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în cadrul FSE. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 21 /16 iunie 2014 cu privire la aprobarea Contractelor de studii pentru anul 

universitar 2014-2015, pentru programele de studii universitare de doctorat şi pentru 

programele de studii universitare din cadrul Departamentului de specialitate cu profil 

psihopedagogic: studii cu frecvenţă Nivel I, studii postuniversitare Nivel I, studii cu frecvenţă 

Nivel II, studii postuniversitare Nivel II. 

Hotărârea nr. 20 /16 iunie 2014 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice vacante, semestrul al II-lea, an universitar 2013 – 2014. 

Hotărârea nr. 19 /03 iunie 2014 cu privire la la aprobarea Contractelor de studii pentru anul 

universitar 2014-2015, pentru programele de studii universitare de licenţă (cu frecvenţă şi ID) şi 

pentru programele de studii universitare de masterat. 

Hotărârea nr. 18 /03 iunie 2014  cu privire la la procentul de locuri de cazare oferite studenţilor 

cu taxă/ fără taxă. 

Hotărârea nr. 17 /03 iunie 2014 cu privire la aprobarea Contractului de cesiune a drepturilor de 

autor, pentru materialele de studiu, întocmite conform Ghidului metodologic de redactare în 

tehnologie ID. 
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