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Victorie în noul sezon din 

Liga Naţională  

 

În prima etapă a Ligii Naţio-

nale la handbal masculin, 

Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava a învins, cu scorul de 

29 – 22 pe CSM Făgăraș. 

Partida găzduită de sala Lice-

ului cu Program Sportiv a 

avut, practic, un singur sens, 

spre poarta oaspeților. Cei mai 

buni marcatori ai sucevenilor 

au fost Preda, Baican și 

Puljizovic, cu câte 5 goluri, 

respectiv Frățilă, cu 6 goluri. 

La finalul meciului, antrenorul 

„studenţilor”, Adrian Chiruț, 

s-a declarat mulțumit de 

evoluția jucătorilor, dar a atras 

atenția și asupra lucrurilor care 

trebuie îmbunătățite.  

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava eviden-

țiată de Președintele Româ-

niei pentru contribuția 

adusă la aderarea României 

la Organizația Europeană 

pentru Cercetări Nucleare 

 

România a devenit membru cu 

drepturi depline al CERN - 

Organizația Europeană pentru 

Cercetări Nucleare. CERN 

operează cel mai mare și com-

plex laborator din lume pentru 

cercetarea fundamentală, cu o 

structură care se întinde pe o 

lungime de 25 de kilometri pe 

teritoriile Franței și Elveției. 

Cu peste 2500 de angajați cu 

normă întreagă și 8000 de 

cercetători și ingineri asociați 

în întreaga lume, CERN 

reprezintă, totodată, și cel mai 

mare proiect de colaborare 

internațională din istoria ști-

inței. Recunoscut pentru re-

zultatele excepționale și pre-

miile Nobel obținute în dome-

niul particulelor elementare, 

realizările CERN depășesc cu 

mult granițele domeniilor fun-

damentale, fiind locul de naș-

tere a numeroase aplicații re-

voluționare pentru societate, 

precum spațiul world wide 

web (www), ecranul tactil sau 

cloud computing. În discursul 

oficial de aderare, Domnul 

Klaus Werner Iohannis, Preșe-

dintele României, a declarat că 

acceptarea României ca al 22-

lea stat cu drepturi depline în 

cadrul CERN reprezintă „o re-

cunoaștere a excelenței româ-

nești în domeniu și a contri-

buției țării noastre la realizarea 

unor proiecte și experimente 

cu o valoare științifică deose-

bită”. Președintele României a 

evidențiat Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

alături de alte 4 universități și 

3 institute de cercetare, pentru 

contribuția adusă la aderarea 

României la Organizația Euro-

peană pentru Cercetări Nu-

cleare. USV se află la al doilea 

proiect de colaborare Româ-

nia-CERN, ca partener al Ins-

titutului de Fizică și Inginerie 

Nucleară „Horia Hulubei” din 

București, activitățile fiind 

orientate către modernizarea, 
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programarea și testarea 

dispozitivelor de detecție ne-

cesare experimentului Large 

Hadron Collider beauty 

(LHCb).  La ceremonia oficia-

lă de aderare, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a fost reprezentată de prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, pro-

rector cu activitatea științifică, 

responsabil de proiect din 

partea USV, care a subliniat că 

este „extrem de onorat de 

recunoașterea contribuțiilor 

universității sucevene prin 

intermediul proiectelor deru-

late și prin angajarea în cadrul 

diverselor colaborări CERN a 

absolvenților și doctoranzilor 

USV”.   

 

Școala de Toamnă  

English as a Jar of 

Knowledge  

 

Sub patronajul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

și al Inspectoratului Școlar Ju-

dețean Suceava, Facultatea de 

Litere și Științe ale Comuni-

cării din USV, împreună cu 

Asociația pentru Studii Anglo-

fone „Silvia Manoliu” a orga-

nizat școala de toamna English 

as a Jar of Knowledge. 

Proiectul s-a adresat elevilor 

din ciclul gimnazial de la 

Şcoala Gimnazială „Niculae 

Popinceanu” Mihoveni, co-

muna Șcheia, ca o alternativă 

la petrecerea timpului liber 

într-o manieră care să le faci-

liteze trecerea de la vacanţă la 

începerea noului an şcolar, dar 

care, în acelaşi timp, să le per-

mită exersarea şi îmbună-

tăţirea cunoştinţelor de limbă 

engleză în situaţii reale de co-

municare, în afara barierelor 

impuse de rigiditatea mediului 

şcolar, a manualelor sau a pre-

siunii testelor. Și-au mani-

festat interesul 19 elevi printre 

care și copii de la alte şcoli din 

judeţ: Şcoala Gimnazială „Ion 

Creangă” Suceava, Școala 

Gimnazială Nr. 3 Suceava  și 

Şcoala Gimnazială Nr. 8 

Suceava. Agenda întâlnirilor a 

cuprins activităţi diverse 

susţinute prin metode 

moderne de învăţare şi prin 

utilizarea mijoacelor audio-

vizuale. S-a pus accent pe 

perspectiva ludică, pe situaţia 

concretă de comunicare, pe 

abordarea „learning by do-

ing”. Prima zi de activitate a 

fost dedicată cunoaşterii gru-

pului de participanţi. Elevii au 

fost antrenaţi în diverse jocuri 

de cunoaştere, de socializare. 

Au avut posibilitatea de a se 

prezenta, de a spune o poveste 

şi de a-şi face profilul perso-

nal. Surpriza zilei a venit din 

partea Asociaţiei pentru Studii 

Anglofone „Silvia Manoliu” 

care a facilitat întâlnirea cu doi 

vorbitori nativi de limbă en-

gleză. A fost un exerciţiu de 

ascultare extrem de interesant 

şi de eficient, dovada că au 

fost îndeplinite toate condiţiile 

comunicării fiind  asaltul de 

întrebări pe care copiii le-au 

adresat invitaţilor. O altă temă 

în jurul căreia s-au purtat dis-

cuţii ample şi interesante a fost 

„English Speaking Coun-

tries”. Elevii au urmărit pre-

zentări power-point, au selec-

tat informaţii şi în multe cazuri 

au intervenit cu completări. 

Mai mult, ca exerciţiu de 

imaginaţie, participanţii şi-au 
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imaginat propria lor ţară, cu 

propriile legi şi norme de 

conduită. Un moment care a 

adus un plus de energie şi 

entuziasm a venit din partea 

voluntarilor Organizaţiei Sal-

vaţi Copiii Filiala Suceava 

care, împreună cu un repre-

zentant al Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Suceava, prin 

doamna inspector pentru edu-

caţie permanentă, Tatiana 

Vîntur, un delegat al Comisiei 

Europene din Bruxelles 

(TESIM ENI CBC) și repre-

zentanți ani Biroului CBC din 

Iași, au prezentat proiectul 

transfrontalier „NOT FOR 

SALE – Say stop to human 

trafficking”, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Co-

mun România – Ucraina – Re-

publica Moldova 2007 – 2013. 

Activitatea „Celebrities A-

round the World” a fost o 

adevărată provocare pentru 

participanţi. După ce au aflat 

informaţii despre anumite per-

sonalităţi sau personaje (Lady 

Diana, Adele, Mark Twain, 

Simona Halep, David Beck-

ham, Mark Zuckerberg, Elsa), 

elevii au jucat rolul unor re-

porteri care au intervievat şi au 

filmat simplii trecători din 

zona parcului Universităţii cu 

privire la celebrităţile pe care 

le cunosc.  Bineînţeles, tot ac-

tul comunicării s-a desfăşurat 

în limba engleză. Satisfacţia 

lucrului dus la bun sfârşit a 

venit odată cu vizualizarea 

înregistrărilor. O altă zi plină a 

avut în prim-plan tema „Eng-

lish Customs and Traditions”. 

Elevii şi-au pus în valoare 

imaginaţia şi creativitatea re-

alizând în grup diverse colaje, 

postere, scurte povestiri sau 

interpretând momente artistice 

referitoare la Halloween, Cră-

ciun şi Paşte. Ultima zi a pre-

supus o incursiune în natură, 

explorarea oraşului şi exploa-

tarea potenţialului turistic. Cu 

alte cuvinte, elevii au prezen-

tat oraşul Suceava din postura 

unui ghid turistic care oferă 

informaţii despre obiectivele, 

clădirile, instituţiile din oraş, 

pe traseul Universitate – Bule-

vardul 1 Mai – Strada Ştefan 

cel Mare – Strada Ana Ipă-

tescu – Parc Şipote – Cetatea 

de Scaun a Sucevei. Partici-

panţii și-au luat rămas-bun în 

pași de dans și acorduri de chi-

tară şi și-au exprimat opiniile 

referitoare la activitatea din în-

treaga săptămână pe platoul 

Cetăţii, loc unde s-au înmânat 

şi certificatele de participare. 

Evenimentul a oferit motivație 

și a creeat oportunităţi prin 

care elevii să se dezvolte per-

sonal, să devină mai respon-

sabili, mai activi în folosirea 

limbii engleze şi mai co-

municativi în general şi de ce 

nu, să lege noi frumoase 

prietenii. Copiii au fost încân-

tați de întregul program, 

întrebându-se „dacă se orga-

nizează și școala de iarnă în 

limba engleză?”. Atelierele de 

lucru au  fost susţinute de 

profesor Biciuşcă Irina (Școa-

la Gimnazială „Dimitrie Pă-

curariu” Șcheia), profesor 

Luca Geanina (Școala Gim-

nazială „Dimitrie Păcurariu” 

Șcheia) și profesor Irimiciuc 

Loredana (Colegiul Tehnic 

„Alexandru Ioan Cuza” Su-

ceava). Echipa de proiect a 

fost formată din lector univ. 

dr. Onoriu Colăcel, prof. Irina 

Biciușcă și prof. Geanina 

Luca.   

 

Admitere 2016  

 

Oferta programelor de licenţă 

ale celor 9 facultăţi cuprinde 

244 de locuri bugetate şi 958 

de locuri cu taxă, 8 locuri pen-

tru candidaţii de etnie romă şi 

15 locuri pentru candidaţii ori-

ginari din Republica Moldova 

care au susţinut examenul de 

bacalaureat în România. 

Forma de învăţământ la 

distanţă (ID) beneficiază de un 

număr de 372 de locuri, 

repartizate pe nouă programe 

de studii. Pentru studiile 

universitare de masterat, cei 

interesaţi au avut posibilitatea 

să ocupe 67 de locuri fără taxă 

şi 690 de locuri cu taxă. 

Candidaţii de etnie romă au 

beneficiat de 2 locuri 

finanţate, iar etnicii români 

din Republica Moldova de 16 

locuri. USV a demarat proce-

sul de admitere la studiile de 

doctorat, pentru care au fost 
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scoase la concurs 33 de locuri 

fără taxă (16 cu bursă, pentru 

forma de învăţământ cu frec-

venţă, şi 17 fără bursă, pentru 

forma de învăţământ cu frec-

venţă şi cu frecvenţă redusă). 

Acestora li s-au mai adaugat 

67 de locuri cu taxă (pentru 

forma de învăţământ cu frec-

venţă redusă) şi 4 locuri pentru 

tineri de origine română din 

Republica Moldova, ţări înve-

cinate şi Diaspora (1 loc cu 

bursă şi 3 locuri fără bursă). 

Oferta educaţională a USV a 

mai inclus şi 371 locuri, cu 

taxă, pentru cele 11 programe 

de conversie profesională şi 

peste 1300 de locuri alocate 

programelor de formare con-

tinuă. www.admitere.usv.ro 

 

Şcoala de Vară AFER 

 

În acest an, pentru a VIII-a 

oară consecutiv, la Universi-

tatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava s-au redeschis porțile 

Şcolii de Vară AFER - Aso-

ciația Facultăților de Econo-

mie din România - cu tema 

Bukovina Summer School of 

European Integration - EU 

pentru tine și regiunea ta. 

Evenimentul s-a bucurat  de o 

prezență numeroasă, formată 

din reprezentanți ai mediului 

de afaceri sucevean, ai admi-

nistrației publice locale, ai Ca-

merei de Comerț și Industrie 

și, nu în ultimul rând,  ai 

comunităţilor academice din 

întreaga țară. Deschiderea 

acestei ediții a fost făcută de 

prof. univ. dr. Carmen Năs-

tase, decan al Facultății de Ști-

ințe Economice și Adminis-

trație Publică, care, în calitate 

de gazdă, a urat bun venit oas-

peților și a mulțumit Aso-

ciației Facultăților de Econo-

mie din România (AFER) 

pentru încrederea acordată 

universității noastre, gazdă a 

trei dintre cele opt ediții (2009, 

2015 și 2016). De asemenea, 

decanul FSEAP a prezentat 

rezultatele edițiilor precedente 

și obiectivele Școlii de Vară 

2016, a explicat motivele și 

avantajele organizării unor 

astfel de evenimente, care 

atrag  participarea studenților 

de elită, premiați la olimpiade 

naționale și internaționale sau 

alte concursuri studențești. 

Prof. univ. dr. Gabriela Prelip-

cean, prorector al USV,  a sa-

lutat prezența oaspeților și a 

asigurat studenții participanți 

de sprijinul profesorilor şi 

cercetătorilor din România, 

exprimându-și convingerea că 

USV se va situa printre uni-

versitățile antreprenoriale care 

va implica intensiv un număr 

cât mai mare de studenți, 

masteranzi și doctoranzi în 

lansarea de proiecte și planuri 

de afaceri fiabile, menite să 

stimuleze creativitatea și ino-

varea şi care să-i ajute, ulte-

rior, în activitatea antrepre-

norială și, implicit, să contri-

buie la dezvoltarea mediului 

de afaceri din Regiunea de 

Nord-Est a României. Oaspe-

tele de onoare  pentru a VIII-a 

ediție a Școlii de Vară, profe-

sor univ. dr. Victor Manole, 

din cadrul Academiei de Stu-

dii Economice București, a 

apreciat paleta largă de 

activități la care vor participa 

studenții, manifestându-și 

convingerea că aceştia vor 

dobândi un plus de cunoaștere 

şi vor lega noi prietenii și 

colaborări în plan științific, 

cultural și personal. Domnul 

Victor Manole a subliniat 

rolul binomului profesor-stu-

dent în actualizarea și adap-

tarea curriculei universitare la 

cerințele și necesitățile pieței 

muncii, subliniind că, în acest 

context, stagiile de practică ar 

trebui să dețină un rol tot mai 

important. O altă prezenţă 

remarcabilă a fost Radu 

Petrariu, directorul executiv 

AFER, care și-a  manifestat 

bucuria de a participa la acest 

eveniment de tradiție, dar și 

speranța că învățământul eco-

nomic superior din țara 

noastră va reuși să dobândeas-

că o mai mare credibilitate în 

raport cu concurența tot mai 

puternică manifestată în 

spațiul european. Reprezen-

tantul AFER a descris și 

explicat efectele reformei prin 

care trece învațământul 

superior din țara noastră și 

masiva implicare a acestuia în 

implementarea obiectivelor 

Strategie Europa 2020. La 

deschiderea Școlii de Vară au 

mai participat jurist Lucian 

5-15 septembrie 2016  

 

http://www.admitere.usv.ro/


 

 5 / info USV / septembrie 2016 

Gheorghiu, președintele exe-

cutiv al Camerei de Comerț  și 

Industrie, director Mirela A-

domnicăi, Agenția Județeană 

de Ocupare a Forței de Muncă, 

economist Luminița Chihai, 

președintele CECCAR filiala 

Suceava, și Angela Zarojan, 

reprezentant al Consiliului 

Local Suceava. Spre deosebire 

de ediţiile precedente, obiec-

tivul principal al programului 

din acest an a fost dezvoltarea 

competenţelor şi abilităţilor 

practice necesare specialiştilor 

din domeniul economic. 

Activităţile au cuprins prele-

geri, seminarii, ateliere de 

lucru, dezbateri, focus grupuri 

orientate pe identificarea şi 

analizarea oportunităţilor ofe-

rite de UE pentru dezvoltarea 

locală, regională şi naţională.

 

Proiect de peste 950.000 de 

euro la USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” Suceava a câştigat, în 

calitate de coordonator al unui 

consorţiu european, un proiect 

în valoare de 954.000 de euro 

în cadrul competiţiei europene 

RISE (Research and Innova-

tion Staff Exchange) aparţi-

nând Programului Orizont 

2020 (Secţiunea Excelenţă în 

Știinţă). Programul Orizont 

2020 este cel mai amplu pro-

gram de Cercetare şi Inovare 

derulat vreodată de Uniunea 

Europeană. Consorţiul este 

format din Universitatea „Ște-

fan cel Mare” Suceava - USV 

(coordonator), Universitatea 

„Johannes Gutenberg” Ger-

mania, Universitatea Valencia 

Spania, Centrul Naţional de 

Cercetare Știinţifică Toulouse, 

Franţa, Institutul de Chimie 

Macromoleculară „Petru Po-

ni” Iaşi, UkrOrgSyntez Ltd 

Ucraina, Polivalent-95 SRL 

Republica Moldova. Direc-

torul de proiect este conf. 

univ. dr. Aurelian Rotaru, 

coordonatorul Laboratorului 

de materiale avansate NANO-

MAT din cadrul USV. Acesta 

a arătat că proiectul se desfă-

şoară pe o perioadă de patru 

ani şi presupune încurajarea 

deplasărilor tinerilor cercetă-

tori, dar şi a celor cu experi-

enţă, din ţările aparţinând Uni-

unii Europene în statele aflate 

în afara UE (Ucraina şi Re-

publica Moldova) în vederea 

efectuării de stagii de cer-

cetare. „Ceea ce este esenţial 

este că am reuşit să facem 

parte dintr-o reţea de elită. 

Vom sta la aceeaşi masă cu 

lideri din domeniul în care ac-

tivăm noi, cel al materialelor 

mulţifuncţionale. Dacă ne 

gândim la Spania, Italia sau 

Franţa, aceştia sunt printre 

primii cinci lideri mondiali în 

domeniul nostru. De aseme-

nea, temele pe care le vom 

aborda vor fi la cel mai înalt 

nivel”, a specificat Aurelian 

Rotaru. Acesta a mai subliniat 

că accesarea acestui proiect 

oferă un alt mare avantaj, cel 

al susţinerii funcţionării vreme 

de patru ani a aparatelor 

achiziţionate, anul trecut, prin 

proiectul MANSID. MANSID 

este cel mai mare proiect de 

cercetare, derulat de instituţie, 

de peste şapte milioane de 

euro, ce a constat în achiziţia 

de echipamente de ultimă ge-

neraţie. ”Proiectul MANSID 

are continuitate, se va lucra pe 

respectivele echipamente”, a 

mai arătat Rotaru. Acesta a 

mai completat că circa trei 

sferturi din suma aferentă 

acestui proiect sunt alocate 

mobilităţilor din Uniunea Eu-

ropeană în afara ei şi invers. 

„Vizăm formarea, îmbunătă-

ţirea abilităţilor şi perfecţio-

narea resursei umane. Avem 

un grafic al acestor mobilităţi, 

cercetători din proiect vor 

ajunge în fiecare an la USV”, 

a conchis universitarul suce-

vean. Din echipa Universităţii 

din Suceava pentru acest 

proiect mai fac parte prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, lector 

univ. dr. Andrei Diaconu, şef 

lucr. dr. Marian Rîşca, şef 

lucr. dr. Petru Bulai, asist. 

univ. dr. Ionela Rusu.   

 

 

Proiect comun de tehnologie 

a informației între USV și 

Beihang University din 

Beijing  

 

Patru cercetători ai USV vor 

face un schimb de experiență 

cu alți patru cercetători ai 

Beihang University din 

Beijing, China, în cadrul unui 

proiect ce vizează dezvoltarea 

de tehnici de interacțiune cu 

cantități mari de date care pot 

fi vizualizate în medii in-

teligente. Proiectul va fi fi-

nanțat de Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Ști-

ințifice, precum și de Guver-

nul chinez. Suma alocată de 

Guvernul României pentru 

acest proiect este de 35.000 de 

lei, guvernul chinez urmând să 

aloce și el o sumă aproximativ 

egală. Proiectul Interaction 

8 septembrie 2016  
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Techniques with Massive Data 

Clouds in Smart Environments 

s-a clasat pe locul 5 între cele 

92 depuse în cadrul compe-

tiției de proiecte de cooperare 

bilaterală România – China 

(locul 2 în domeniul TIC). 

Conform coordonatorului pro-

iectului, prof. univ. dr. ing. 

Radu Vătavu, „Proiectul va 

viza ariile de cercetare Calcu-

latoare și Tehnologia Infor-

mației. În urma colaborării cu 

profesori ai Beihang Uni-

versity din Beijing va rezulta 

tehnologie software pentru 

implementarea tehnicilor de 

interacțiune cu cantități mari 

de date care pot fi vizualizate 

în medii inteligente”. Cei 

patru cercetători ai USV care 

vor participa la acest schimb 

de experiență vor fi selectați în 

perioada următoare. Proiectul 

se va derula pe parcursul a mai 

bine de un an, urmând a se 

încheia în decembrie 2017. 

 

Simpozion internațional  

 

Problematica de la granița 

estică a Uniunii Europene a 

fost dezbătută la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

de specialiști din Polonia, 

Ucraina și România.  Spe-

cialişti din Lviv şi Cernăuţi, 

Varşovia, Bucureşti şi Su-

ceava au participat la Sim-

pozionul Internațional „Mu-

tații în mediul european de 

securitate. Răspunsuri comune 

la provocări comune. Pro-

rectorul USV, prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, a declarat că în 

cadrul simpozionului au fost 

dezbătute problemele cu care 

se confruntă această zonă a 

Europei, au fost identificate 

soluții pentru contracararea 

unor amenințări și riscuri și au 

fost purtate discuții privind 

colaborarea transfrontalieră. 

Simpozionul s-a adresat unor 

problematici extrem de im-

portante având în vedere că, 

începând cu anul 2014, 

„situația de la granițele răsă-

ritene ale Uniunii Europene, la 

granițele de Est ale NATO, s-

au modificat în mod radical, 

anexarea Crimeei, conflictul 

din estul Ucrainei, alte acțiuni, 

care au condus la încălcarea 

dreptului internațional și la 

dezechilibrarea ordinii care s-

a instituit după prăbușirea 

comunismului a făcut ca în 

această zonă să existe 

turbulențe, probleme cu care 

se confruntă statele, societățile 

din acest spațiu. La nivelul 

Uniunii Europene, la nivelul 

NATO există această decizie, 

determinare de a face față 

provocărilor care vin din 

spațiul răsăritean și soluțiile 

pe care trebuie să le adopte 

Uniunea Europeană, NATO 

trebuie să vină de la specialiști 

în domeniu” , a declarat prof. 

univ. dr. Ștefan Purici. Pre-

ședintele Consiliului Regional 

de Analiza Riscurilor Trans-

frontaliere, profesor Roman 

Istrati, a declarat că această 

manifestare a avut loc prima 

dată la Lviv, în Ucraina, și că 

speră ca în anul următor acest 

simpozion să se desfășoare în 

Polonia. La Simpozionul 

Internațional de la USV au 

participat directorul Centrului 

Analitic de Cooperare regio-

nală din Lviv, Vladyslav 

Deyneko, președintele Con-

siliului Oganizației „Centru 

pentru studierea problemelor 

cooperării regionale și inter-

naționale” din Lviv, Volo-

dymyr Gulyma, prof. univ. dr. 

Maria Fleychuk de la Catedra 

16-17 septembrie 2016  
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de Relații economice interna-

ționale din cadrul Academiei 

comerciale din Lviv, secreta-

rul științific al Centrului 

Politologic Bucovinean din 

cernăuți, conf. univ. dr. Serhii 

Hakman, conf. univ. dr. 

Oleksandra Kyrychuk de la 

Catedra de Integrare și drept 

european din cadrul Institutu-

lui Regional de Administrație 

Publică Lviv, Adam Lelonek, 

expert de la Fundația 

Kazimierz Pułaski din Varșo-

via, asist. univ. dr. Natalya 

Nechayeva – Yuriychuk de la 

Catedra de Politologie și Ad-

ministrație Publică din cadrul 

Universității „Yurii Fed-

kovici” Cernăuți, precum și 

Andrii Voloshyn, director al 

Filialei Lviv a Institututlui de 

Cercetări Strategice, Vasile 

Simileanu, director Geopoli-

tica, profesor Cristina Teo-

dorovici, CSEI Suceava, 

prefectul Constantin Harasim, 

Viorel Seredenciuc, vicepre-

ședinte al Consiliului Județean 

Suceava și deputatul Gher-

vazen Longher, președintele 

Uniunii Polonezilor din 

România. 

 

Cea de-a patra ediţie a 

„Spartachiadei” profesori-

lor 

 

Sute de profesori din Suceava, 

Vrancea, Neamţ şi Bacău au 

fost prezenţi, timp de trei zile, 

în bazele sportive din oraş, 

concurând în cadrul celei de-a 

patra ediţii a „Spartachiadei 

profesorilor”, cel mai mare 

eveniment sportiv din ţară ce 

se adresează angajaţilor din 

învăţământul preuniversitar. 

Întrecerea sportivă reprezintă 

o pledoarie în favoarea miş-

cării, a sănătăţii, a prieteniei şi 

fairplay-ului, organizatorii 

evidenţiind beneficiile prac-

ticării unui sport, în plan fizic, 

intelectual, estetic şi moral. 

„Spartachiada profesorilor” 

este organizată de Alianţa Sin-

dicatelor din Învăţământ Su-

ceava (ASIS), preşedintele 

Giani Leonte subliniind că 

acest eveniment vrea să aducă 

în atenţia autorităţilor locale 

necesitatea imperativă a unor 

planuri de investiţii în mo-

dernizarea şi construirea de 

noi baze sportive şcolare, pre-

cum şi nevoia de a  permite 

accesul elevilor în afara orelor 

de curs şi în weekend pe te-

renurile de sport ale şcolilor. 

Festivitatea de deschidere a 

ediţiei din acest an a „Spar-

tachiadei” a avut loc pe espla-

nada Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, în pre-

zenţa angajaţilor din învă-

ţământ din cadrul filialelor 

Suceava, Vatra Dornei, 

Câmpulung Moldovenesc, Ră-

dăuţi, Gura Humorului şi 

Fălticeni, înscrişi la probele 

sportive, dar şi a oaspeţilor din 

celelalte trei judeţe. De la 

prezidiul evenimentului, i-au 

încurajat autorităţi locale şi 

judeţene, reprezentanţi ASIS, 

parteneri ai evenimentului, 

fiecare în parte îndemnând la 

mişcare  pentru a fi mai 

sănătoşi nu doar fizic, ci şi 

psihic şi emoţional. Rectorul 

17 septembrie 2016  
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USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, a evidenţiat că 

instituţia pe care o conduce 

sprijină practicarea sportului, 

dovadă fiind bazinul de nataţie 

al USV şi terenul de sport, 

ambele folosite în ultima 

perioadă mai mult de 

comunitatea locală, decât de 

studenţii USV.  

  

Proiect de două milioane de 

euro, cu aplicații în controlul 

diabetului, derulat de USV 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a început 

implementarea proiectului 

denumit „Analiza interrelației 

dintre microbiota intestinală și 

gazdă cu aplicații în prevenția 

și controlul diabetului de tip 

2” (microDIAB), co-finanțat 

de Fondul European de Dez-

voltare Regională prin Pro-

gramul Operațional Competi-

tivitate 2014-2020, director de 

proiect prof. univ. dr. Mihai 

Covașă. Valoarea totală a 

proiectului este de 9.331.538 

de lei, din care asistența 

financiară nerambursabilă este 

de 8.377.220,16 lei, 

7.073.724,70 lei reprezentând 

co-finanțarea Fondului Euro-

pean de Dezvoltare Regională 

iar 1.303.495,46 lei repre-

zentând co-finanțarea Guver-

nului României, în baza 

contractului de finanțare nr. 

120 din 16.09.2016 încheiat 

cu Autoritatea Națională pen-

tru Cercetare Științifică și 

Inovare în calitate de Orga-

nism Intermediar, în numele și 

pentru Ministerul Fondurilor 

Europene în calitate de Auto-

ritate de Management pentru 

Programul Operațional Com-

petitivitate. „Proiectul se im-

plementează în localitatea 

Suceava pe o durată de 48 de 

luni. Investiţia este menită să 

contribuie la dezvoltarea unui 

Laborator de biologie mole-

culară şi metagenomică, 

susţinerea unui număr de şase 

noi cercetători în cadrul USV, 

publicarea a două cereri de 

brevete şi a 11 articole ştiin-

ţifice, dezvoltarea a şase par-

teneriate şi depunerea a patru 

propuneri de proiecte pentru 

Competiţia Orizont 2020”, a 

anunţat prof. univ. dr. Mihai 

Covaşă, director microDIAB. 

La final, în urma analizării 

microbiotei pacienţilor cu 

diabet tip 2 şi a testării de 

microorganisme probiotice, 

cercetătorii suceveni vor să 

obţină un produs probiotic 

alimentar sau capsule care să 

fie utilizate în prevenirea şi 

controlul diabetului de tip 2. 

Mai mult, se doreşte dezvol-

tarea şi elaborarea unui pro-

tocol clinic pentru transplant 

de microbiotă intestinală 

(FMT) în gestionarea / con-

trolul diabetului de tip 2. În 

cadrul noului laborator, unic 

în zona Moldovei, se va face 

determinarea profilului micro-

biotei pacienţilor cu diabet tip 

2 folosind tehnicile moderne 

şi inovatoare de metage-

nomică cantitativă, dar şi 

testarea de microorganisme 

probiotice specifice în preve-

nirea şi controlul diabetului de 

tip 2, folosind studii clinice 

dublu-orb, randomizate, con-

trolate cu placebo. Aceste 

microorganisme probiotice 

vor fi obţinute din Danemarca, 

prin colaborarea cu cea mai 

mare firmă din industria 

probioticelor. Unul dintre 

obiectivele principale ale 

acestui proiect în valoare de 

peste două milioane de euro 

este de investigarea mecanis-

melor fiziologice, metabolice, 

celulare şi moleculare prin 

care probioticele acţionează 

pentru a preveni şi ameliora 

diabetul de tip 2, astfel încât, 

la final, să poată fi elaborat un 

prototip de produs probiotic 

(alimentar sau capsule) care va 

fi utilizat în prevenirea şi 

controlul diabetului de tip 2. 

Proiectul de cercetare vizează 

una dintre cele mai răspândite 

boli moderne – diabetul, care 

se află în strânsă legătură cu 

obezitatea, boală care 

afectează deja aproape o 

treime din populaţia lumii. 

Diabetul de tip 2 afectează 422 

de milioane de oameni în 

întreaga lume, din care numai 

în România sunt peste 2 

milioane de bolnavi. Zona de 

Nord-Est a ţării, în care se află 

şi Suceava, este pe locul II în 

ţară ca număr de bolnavi de 

diabet de tip 2, după zona 

Capitalei. Pe lângă obiectivele 

de cercetare fundamentală şi 

19 septembrie 2016  
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aplicată, proiectul prevede şi 

achiziţia de echipamente de 

cercetare şi consumabile în 

valoare de peste 3.500.000 de 

lei. În cadrul competiţiei de 

proiecte au fost depuse 204 

proiecte de către universităţi, 

institute de cercetare, spitale, 

precum şi de către societăţi 

comerciale private din ţară. Cu 

91 de puncte, cel depus de 

USV, sub coordonarea prof. 

univ. dr. Mihai Covaşă, s-a 

situat pe poziţia 23 (locul 4 în 

domeniul depus). „Merită 

menţionat că niciun alt proiect 

depus de universităţile din 

regiune (incluzând univer-

sităţile din Iaşi) nu a fost 

selectat pentru finanţare în 

cadrul acestei competiţii”, a 

specificat prof. univ. dr. Mihai 

Dimian, directorul adjunct al 

microDIAB. Acesta a precizat 

că alte patru proiecte depuse, 

care nu au fost selectate, vor fi 

îmbunătăţite pentru a fi 

finanţate la sesiunile viitoare.  

 

Lector francofon la USV 

 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava va avea 

din nou un lector francofon, 

începând din această toamnă. 

Prof. univ. dr. SandaMaria 

Ardeleanu a anunţat că noul 

lector a sosit deja la Suceava şi 

va participa la festivităţile de 

deschidere a anului univer-

sitar. „Profesorul de limbă 

franceză Benoît Gustot, de la 

Liceul SaintMichel din 

Bruxelles, a optat pentru o 

misiune de şase luni în cadrul 

USV, exprimându-şi deja 

dorinţa de a o prelungi pe 

întreg anul universitar. 

Misiunea este finanţată parţial 

de Agenţia Universitară a 

Francofoniei şi susţinută 

instituţional de USV. Pasionat 

de cultura francofonă (lite-

ratură, cinema, scriere crea-

tivă) şi de predarea limbii 

franceze la toate nivelurile, 

implicat în activităţi asociative 

şi cunoscător a cinci limbi, 

printre care şi limba română, 

profesorul Benoît Gustot a 

ales Suceava şi pentru că a 

vizitat de mai multe ori Ro-

mânia şi Bucovina, unde a 

apreciat bogăţia culturală, dar 

şi consistenţa activităţilor din 

domeniul francofoniei”, a 

declarat prof. univ. dr. 

SandaMaria Ardeleanu. Biro-

ul Agenţiei Universitare a 

Francofoniei de la Bucureşti a 

organizat, în ultimele luni, 

concursul la nivel naţional în 

vederea ocupării unor posturi 

de lector francofon în 

universităţile româneşti care 

au solicitat acest lucru. 

„Universitatea din Suceava îşi 

exprimase demult dorinţa de a 

reînvia tradiţia lectoratului de 

limbă franceză, după o 

întrerupere de aproape 10 ani” 

a declarat SandaMaria 

Ardeleanu, exprimându-şi 

convingerea că prezenţa 

acestui lector va ajuta 

francofonia şi francofilia 

românească şi bucovineană s ă 

se afirme mai puternic.  

 

Minicampionat 

internațional de fotbal 

 

În cadrul parteneriatului 

trilateral dezvoltat cu parti-

ciparea universităţilor „Ştefan 

cel Mare Suceava”, „Alecu 

Russo Bălţi” (Rep. Moldova) 

şi  „Yurii Fedkovici” Cernăuţi 

Ucraina, în perioada 30 

septembrie-2 octombrie 2016 

s-a desfăşurat în organizarea 

universităţii „Alecu Russo 

Bălţi” o întâlnire între echipele 

de fotbal ale celor trei 

universităţi. Aflat la cea de a 

treia ediţie în această formulă, 

acest minicampionat comple-

tează cooperarea academică şi 

ştiinţifică cu o dimensiune 

sportivă informală, dar care 

construieşte relaţiile între 

cadrele didactice ale celor trei 

instituţii. Această ediţie s-a 

finalizat cu victoria echipei 

USV ca urmare a rezultatelor: 

Univ. Cernăuţi – Univ. Bălţi  4 

– 2; Univ. Suceava – Univ. 

Cernăuţi   3 - 0 ; Univ. 

Suceava – Univ. Bălţi  3 – 2.  

29 septembrie 2016  
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Noaptea Cercetătorilor  

 

15 orașe din România au 

găzduit simultan demonstra-

țiile și prezentările specia-

liștilor în diverse domenii de 

cercetare, prin activități știin-

țifice și distractive dedicate, 

cu scopul de a atrage atenția 

generală asupra frumuseții 

acestor domenii mai puțin 

accesibile publicului larg. 

Evenimentele principale au 

avut loc la București, Alba 

Iulia, Arad, Bacău, Brașov, 

Constanța, Cugir, Deva, 

Galați, Oradea, Piatra Neamț, 

Suceava, Târgoviște, Tulcea și 

Zalău, alături de două orașe cu 

evenimente conexe: Sibiu și 

Iași. În majoritatea orașelor s-

au implicat centrele educativ-

culturale, instituțiile active la 

nivel local, precum Poliția 

Română și Inspectoratele 

Școlare, urmând ca pe viitor, 

ziua dedicată cercetării să se 

extindă în mai multe centre 

urbane din România. La nivel 

european, ediția din acest an s-

a desfășurat în peste 250 de 

orașe și a încântat milioane de 

oameni, având misiunea gene-

rală de a crește numărul 

persoanelor implicate în cer-

cetare și de a crește recep-

tivitatea societății la demons-

trațiile cultural - științifice. 

Noaptea Cercetătorilor Euro-

peni se înscrie în seria 

evenimentelor Marie Curie și 

își propune să arate ce 

înseamnă să fii cercetător în 

zilele noastre, primul 

eveniment din serie fiind 

organizat în 2005. Pe termen 

lung, evenimentul atrage noile 

generații către munca de 

cercetare și activare 

profesională în acest domeniu, 

în interiorul Uniunii Euro-

pene, și crește respectul 

publicului larg față de munca 

nevăzută a cercetătorilor. La 

USV evenimentul a reunit 36 

de standuri demonstrative și 

evenimente individuale la care 

au conlucrat 20 de cercetători 

din Universitatea  „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, 30 de 

profesori din licee, 12 alți 

specialiști (medici, ingineri, 

biologi) din instituțiile 

30 septembrie 2016  
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sucevene, buna desfășurare 

fiind asigurată de 60 de tineri 

voluntari. Numărul vizita-

torilor a depășit cifra de 2200, 

anul acesta evenimentul 

bucurându-se de vizita unor 

grupuri de elevi din județ 

(Marginea, Rădăuți, Siret, 

Câmpulung-Moldovenesc, 

Dumbrăveni, etc). Pentru 

ediția 2017, Noaptea 

Cercetătorilor organizată în 

România va deschide în 

primăvară procedurile de 

înscriere pentru expozanți, 

parteneriate și sponsorizări 

pentru dezvoltarea proiectului.    

 

 

Legislație 

 

Ordin privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare 

tehnologică, publicat în Monitorul Oficial nr. 718, Partea I din data de 16.09.2016.  

 

Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, 

aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă 

pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil 

nonagricol din zona urbană”, publicat în Monitorul Oficial nr. 710, Partea I din 14.09.2016. 

 

Hotărârea de Guvern 664/2016 pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 si 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numarul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 732, Partea I din data de 21 septembrie 2016. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 654/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de 

studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-

2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 742, Partea I din data de 23 septembrie 2016. 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 117/22 septembrie 2016 cu privire la menținerea calității de titular a domnului  

prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR, pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 118/22 septembrie 2016 cu privire la validarea rezultatului alegerii directorului 

Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei. 

 

Hotărârea nr. 119/22 septembrie 2016 cu privire la aprobarea conferirii titlului de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava domnului prof.univ.dr. Johannes 

KABATEK. 

 

Hotărârea nr. 120/22 septembrie 2016 cu privire la aprobarea stabilirii salariilor aferente funcției 

de bază pentru angajații USV. 

 

Hotărârea nr. 121/22 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de cuantificare în ore 

convenționale a activităților din norma universitară, anexă a Regulamentului privind întocmirea 

statelor de funcții (R49). 

 

Hotărârea nr. 122/22 septembrie 2016 cu privire la aprobarea revizie Regulamentului privind 

întocmirea statelor de funcții (R49). 
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Hotărârea nr. 123/29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea modificării organigramei 

academice a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi organizarea Facultății de Drept și 

Științe Administrative (FDSA). 

 

Hotărârea nr. 124/29 septembrie 2016 privind aprobarea plafoanelor maximale pe principalele 

linii bugetare pentru anul 2016 . 

 

Hotărârea nr. 125/29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea activării, în anul universitar 2016-

2017, a unor programe de studii care nu îndeplinesc limita impusă de Hotărârea Senatului USV 

din nr. 17 din 12.02.2013. 

 

Hotărârea nr. 126/29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea neactivării, în anul universitar 2016-

2017, a programului de studii universitare de masterat Diagnostic și evaluare economico-

financiară. 

 

Hotărârea nr. 127/29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor bugetate, an 

I, la nivelul Universității între facultăți și la nivelul facultăților între programe de studii, pentru 

studii universitare de licență, masterat și doctorat, an universitar 2016-2017. 

 

Hotărârea nr. 128/29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor bugetate 

pentru studii universitare de licență (anii II, III și IV) și pentru studii universitare de masterat 

(anul II) la nivelul Universității între facultăți și la nivelul facultăților între programe de studii. 

 

Hotărârea nr. 129/29 septembrie 2016 cu privire la modificarea componenței  Biroului Electoral 

al Universităţii şi a Biroului Electoral al Secţiei de Votare. 

 

Hotărârea nr. 130/29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea asocierii Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în  Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani. 

 

Hotărârea nr. 131/29 septembrie 2016 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru 

privind examinarea și notarea studenților (R12).  

 

Hotărârea nr. 132/29 septembrie 2016 cu privire la completarea tarifelor practicate în cadrul 

Bibliotecii USV şi modificarea Planului de taxe și tarife 2016-2017.  

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 39/06 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Calendarului pentru organizarea 

alegerilor pentru funcția de director al Departamentului de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr.  40/14 septembrie 2016  cu privire la organizarea modulului 3 la admiterea 2016, 

la programele de studii la care rămân locuri disponibile în urma încheierii perioadei de 

înmatriculări din cadrul sesiunii a II-a de admitere. 

 

Hotărârea nr.  4 /14 septembrie 2016  cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare 

în căminele studențești, pentru anul universitar 2016 – 2017. 

 

Hotărârea nr.  42/14 septembrie 2016  cu privire la redistribuirea unui loc bugetat pentru 

candidații din Republica Moldova cu bacalaureatul în România, de la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării la Facultatea de Educație Fizică și Sport. 
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Hotărârea nr.  43/14 septembrie 2016 privind stabilirea tarifelor pentru activităţile susţinute în 

regim de plata cu ora. 

 

Hotărârea nr.  44/29 septembrie 2016 cu privire la organizarea modulului 4 la admiterea 2016, la 

programele de studii de licență, master, doctorat și conversie profesională, la care au rămas locuri 

disponibile, la învățământ cu taxă. 
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