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„Aș dori să văd 

raportul de acoperire 

a salariilor din 

finanțarea de bază de 

cel puțin 100%: 

atunci pot spune că 

mi-am îndeplinit 

misiunea” 
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La ședința festivă organizată în cadrul 

evenimentului Zilele USV, rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. Valentin Popa, a 

evidențiat succint cele mai importante realizări ale 

anului 2016, precizând, la finalul intervenției sale, 

că toate informațiile prezentate „nu pot decât să ne 

dea o stare de optimism”. 
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Zilele Universităţii 

„Ştefan cel Mare”, la 

54 de ani de 

învăţământ superior 

la Suceava 
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Universități 

 

În cadrul Zilelor Universităţii „Ştefan cel Mare”, 

organizate cu prilejul împlinirii a 54 de ani de 

învăţământ superior în Suceava, s-a desfăşurat, pe 

7 martie, o şedinţă festivă, urmată de vernisajul 

expoziţiei „Carte şi Arte la USV”. Directorul 

Bibliotecii Universităţii, prof. univ. dr. Sanda 

Maria Ardeleanu, a declarat presei că manifestările 

mai includ lansări de carte ştiinţifică, manuale, 

studii, traduceri, precum şi vernisajul expoziţiei 

„Descoperirea Universului”, realizată cu sprijinul 

Delegaţiei Valonia-Bruxelles Bucureşti, în 



colaborare cu Observatorul Astronomic şi 

Planetariul USV. 

„Împlinim 54 de ani şi suntem mândri de această 

vârstă a tinereţii pentru mediul universitar şi a 

maturităţii în acelaşi timp, pentru învăţământul 

superior din Suceava. Este o vârstă care ne face să 

gândim foarte frumos, de acum înainte, la ceea ce 

va fi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

pentru că în aceşti 54 de ani s-au pus bazele 

învăţământului superior (…) Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava este, de acum, o 

universitate recunoscută în foarte multe domenii, 

în topul cercetării universitare, al formării de 

specialişti, este o universitate internaţionalizată 

(…)”, a spus Ardeleanu. 
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Joi, la USV 

„Regimul politic al 

moralei” 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - 

Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice, 

în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română 

„Sfântul Simion” Suceava - Sectorul cultural, 

organizează Conferinţa-dezbatere „Regimul politic 

al moralei”, conf. univ. dr. habil. Andrei Ţăranu. 

Evenimentul va avea loc joi, 9 martie, la ora 12:00, 

în Amfiteatrul E 129, corp E, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava.  
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Sanda-Maria 

Ardeleanu, omul 

cetății, omul culturii 
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A vorbi despre doamna Sanda Maria Ardeleanu, 

profesor universitar doctor la Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, înseamnă a fi conștient 

că trebuie să-i cunoști valoarea ca om intelectual și 

om politic. 
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Echipajul studenților 

premiați la 

„Ecotrophelia” a 

câștigat Bursa de 

excelență ”Ștefan cel 

Mare” 
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 Echipa celor șase studenți de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară de la USV care a câștigat 

anul trecut trofeul copmetiției naționale 

„Ecotrophelia” și a participat la faza internațională 

a acesteia a câștigat Bursa de excelență „Ștefan cel 

Mare”, instituită în premieră anul acesta, în valoare 

de 8000 de lei. 
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Moment de bilanț 

pentru Universitatea 

din Suceava, cu 

prilejul Zilelor 

Instituției 
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Ziua de 7 martie este data la care Guvernul 

României, în anul 1990, a decretat 

transformareaInstitutului de Subingineri de la 

Suceava în Universitatea „Ştefan cel Mare”, prilej 

cu care universitarii şi studenţii organizează o serie 

de evenimente reunite sub egida „Zilele 

Universităţii”. 

Una dintre manifestările consacrate aniversării 



Universităţii „Ştefan cel Mare” a fost şedinţa 

festivă de marţi, 7 martie, prilej cu care conducerea 

universităţii a prezentat raportul privind starea 

instituţiei, pe 2016. 

Rectorul Valentin Popa a evidenţiat câteva dintre 

realizările din 2016, în capul listei plasând 

înfiinţarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative. 

Acesta a mai amintit şi de dezvoltarea a două noi 

programe în dublă diplomă cu Universitatea 

Bucovineană din Cernăuţi, Ucraina, dar şi de 

păstrarea locului I în clasamentul Oficiului de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru brevetele 

de invenţie obţinute. Universitatea din Suceava 

figurează cu 34 de brevete, fiind urmată de 

Universitatea „Transilvania” Braşov, cu 13 

brevete, şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 

Iaşi, cu 11 brevete. 

Totodată, rectorul Universităţii a anunţat primul 

proiect major de cercetare în programul Orizont 

2020, secţiunea Excelenţă în ştiinţă, coordonat de 

conf. univ. dr. Aurelian Rotaru. USV este 

coordonator al proiectului care va fi demarat în 

parteneriat cu alte şase instituţii de învăţământ din 

Germania, Spania, Franţa, Ucraina, Republica 

Moldova şi România. 

Valentin Popa a mai anunţat şi prima companie 

spin-off în care Universitatea din Suceava este 



acţionar – Astdubel – condusă de prof. univ. dr. 

Gheorghe Gutt. 

„Avem 5%. Este o nouă companie care 

implementează un proiect câştigat de noi în 

competiţie naţională, un proiect plasat pe primul 

loc la nivel naţional. În cadrul acestei întreprinderi, 

un brevet al USV este transferat în producţie, iar 

întreaga linie de producţie va fi realizată tot în 

cadrul companiei”, a punctat Popa. 

Cât priveşte evoluţia locurilor bugetate pentru 

candidaţii români, acestea au cunoscut o creştere 

continuă, constantă, care se reflectă în finanţarea 

Universităţii. 
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Cinci milioane de 

euro venituri din 

cercetare, la 

Universitatea din 

Suceava 
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Cercetarea a adus Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) peste cinci milioane de euro în 

2016, veniturile provenind din proiecte de 

cercetare şi dezvoltare a resurselor umane sau a 

infrastructurii. 

Datele fac parte din raportul ce vizează 

componenta de cercetare a instituţiei, pentru anul 

2016, prezentat de prorectorul Mihai Dimian, la 

şedinţa festivă prilejuită de aniversarea 

universităţii. 



Potrivit acestuia, aceste venituri s-au înregistrat 

„într-un an în care proiectele europene au fost 

aproape de zero. Am reuşit să atragem aproape 5 

milioane de euro în universitate, în condiţiile în 

care nu am apelat prea mult la fondurile europene, 

structurale”. 
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Bursă de 8.000 de lei 

pentru echipajul care 

a reprezentat 

România la Paris, în 

cadrul unui concurs 

de produse 

alimentare inovative 
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Echipajul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) care a câştigat trofeul competiţiei naţionale 

Ecotrophelia şi a reprezentat România la faza 

internaţională a competiţiei, de la Paris, este 

câştigătorul Bursei de excelenţă „Ştefan cel Mare” 

în valoare de 8.000 de lei. Tinerii au primit cecul şi 

diplomele în cadrul şedinţei festive organizate în 

cadrul programului Zilele Universităţii, 6-9 martie. 

Mariana-Violeta Bejinariu, Ecaterina-Flavia Iloaei, 

Ovidiu-Marian Apetrei, Alexandru-Iulian Buchi şi 

Alexandru Buţerchi sunt studenţi ai Facultăţii de 

Inginerie Alimentară, proiectul lor fiind coordonat 

de conf. univ. dr. ing. Adriana Dabija. 

Echipa a impresionat juriul competiţiei europene 

cu reţeta „ForestROut – conserve de păstrăv tip 

pastă”, creând un produs culinar inovativ a cărui 

vedetă este păstrăvul. 

Este un produs unic dat fiind faptul că într-un 

singur ambalaj se află trei sortimente de conserve - 



prima este cu merişor şi hrean, cea de-a doua cu 

leurdă şi gălbiori, iar cea de-a treia conţine flori de 

soc, albăstrele şi cimbrişor, este un produs fără 

aditivi, fără conservanţi sau coloranţi, realizat doar 

din ingrediente naturale. 

A fost pentru a treia oară când USV a reprezentat 

România la competiţia internaţională de creare de 

produse alimentare eco-inovative Ecotrophelia 

Europe. 

Echipajul Facultăţii de Inginerie Alimentară s-a 

clasat pe locul 5 la Paris. 

Adriana Dabija a menţionat că la cele cinci ediţii 

ale Ecotrophelia România, USV şi-a adjudecat 10 

premii şi a câştigat competiţia naţională de trei ori. 
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Studenții care au 

reprezentat USV la 

concursul 

internațional 

„Ecotrophelia” au 

primit ieri Bursa de 

excelență „Ștefan cel 

Mare” 
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Ieri a  avut loc, la USV, ședința festivă organizată 

cu ocazia împlinirii a 54 de ani de la înființarea 

Universității „Ștefan cel Mare”. 

In cadrul ședinței a fost acordată și bursa de 

excelență „Ștefan cel Mare”, echipei formată din 

studenți ai Facultății de Inginerie Alimentară care 

au participat la concursul Ecotrophelia și au ajuns 

până la faza internațioanlă a acestuia, promovând 

astfel imaginea USV pe plan internațional. Bursa 

de excelență „Ștefan cel Mare” răsplătește 



eforturile depuse de studenții suceveni pentru 

obținerea unor rezultate remarcabile, științifice, 

culturale, artistice sau sportive, la nivel 

internațional. Bursa se acordă prin concurs, o 

singură dată pe an, pe baza rezultatelor din 

ultimele 12 luni, cuantumul acesteia fiind de 4000 

de lei, în cazul rezultatelor la nivel individual sau 

de 8000 de lei pentru rezultate obținute de echipe 

de studenți, sumă plătită într-o singură tranșă. 

Facultățile, departamentele, Biblioteca 

Universității, Centrul de Reușită Universitară și 

Casa de Cultură a Studenților organizează o serie 

de evenimente sub genericul Zilele USV 2017, 

care au debutat pe data de 6 martie. 

Pe parcursul primelor două zile, Biblioteca USV a 

găzduit „Dialogul Stiințelor și Artelor la USV”, cu 

numeroase lansări de carte științifică, manuale, 

cursuri, studii, traduceri, informând publicul 

interesat cu ultimele noutăți din diferite domenii de 

studiu, înregistrate în colecțiile bibliotecilor din 

țară și străinătate. 

Tot în cadrul Zilelor USV va avea loc astăzi, 

lansarea noii piese de teatru a Trupei Fabulinus. 

Pentru ziua de 9 martie, în cadrul evenimentului 

„Zilele USV” va avea loc, începând cu ora 09:00 

decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Prof. 

univ. dr. ing. Nicolae Boș, activitate organizată de 

Facultatea de Silvicultură. Începând cu ora 12:00, 



în sala E129 va avea loc Conferința „Regimul 

poltic al moralei” susținută de Conf.univ.dr. 

Andrei Tăranu S.N.S.P.A. București, iar de la ora 

19:00, în Auditorium „Joseph Schmidt” va avea 

loc spectacolul de varietăți susținut de trupa Icarus, 

Mihai Boicu și Ansamblul Artistic Studențesc 

Arcanul USV (împreună cu soliști și invitați), 

eveniment cu intrare liberă. 
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Șase studenți 

suceveni au primit 

bursa de excelență 

„Ștefan cel Mare” 
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Educație 

Șase studenți ai Facultății de Inginerie Alimentară 

din cadrul Universității Suceava au fost 

recompensați de conducerea USV cu Bursa de 

Excelență „Ștefan cel Mare”, în valoare de 8.000 

de lei. Evenimentul a avut loc astăzi, în 

Auditorium-ul „Joseph Schmidt”, cu ocazia 

manifestărilor dedicate împlinirii a 54 de ani de la 

înființarea instituției de învățămînt superior. Anul 

trecut, studenții premiați s-au clasat pe locul 5 la 

faza internaţională a concursului de creare de 

produse alimentare eco-inovative „Ecotrophelia”. 

Este vorba despre Loredana-Elena Sîrghie, 

Mariana-Violeta Bejinariu, Ecaterina-Flavia Iloaei, 

Ovidiu-Marian Apetrei, Alexandru-Iulian Buchi şi 

Alexandru Buţerchi. Studenții de la Inginerie 

Alimentară au propus produsul „ForestROut-

conserve de păstrăv tip pastă”, cu care s-au impus 

la etapa națională a „Ecotrophelia”. 
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Cărţi, studii şi 

traduceri, dar şi 

fotografii şi lucrări de 

pictură realizate de 

universitarii suceveni, 

prezentate în cadrul 

manifestării „Carte şi 

Arte la USV” 
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Actualitate 

 

Directorul Bibliotecii Universităţii “Ştefan cel 

Mare” Suceava, prof.univ.dr. Sanda Maria 

Ardeleanu, a declarat că iniţiativa organizării unui 

„maraton” de carte, ce a inclus 12 lansări de carte, 

cu 22 de titluri, dar şi deschiderea unei expoziţii de 

carte, aparţine colectivului acestei instituţii. 

Ardeleanu a spus că standul prezentat, marţi, 

cuprinde numeroase cărţi ştiinţifice, studii şi 

traduceri apărute în ultimii 10 ani la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava, ce poartă semnătura 

universitarilor suceveni, subliniind că aceste 

volume înseamnă nu numai muncă şi zbucium, ci 

şi multă energie consumată. 

„Noi considerăm că într-o zi aniversară este 

momentul să vorbim despre noi, să fim împreună, 

să simţim că aparţinem unei comunităţi, să fie şi 

comunitatea alături de noi, care parcă e mai puţină 

decât în alţi ani. Oricum, noi suntem ai comunităţii 

şi rămânem ai comunităţii”, a declarat prof.univ.dr. 

Sanda Maria Ardeleanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul 

Consiliului Studiilor 

Universitare de 

Doctorat din cadrul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava, prof.univ.dr. Rodica Mărioara Nagy, a 

declarat, marţi, în cadrul şedinţei festive prilejuită 
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Bujdei 

 

 

 

USV, Rodica Nagy: 

Dimensiunea 

recunoașterii 

internaționale 

reprezintă un 

obiectiv fundamental 

al celor două școli 

doctorale din 

universitatea noastră 
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Social 

de sărbătorirea Zilei Universităţii „Ştefan cel 

Mare”, că rezultatele obţinute în cercetarea de tip 

doctoral constituie o „componentă definitorie” a 

comunităţii academice sucevene arătând că acest 

tip de cercetare a fost dezvoltat constant prin 

efortul cadrelor didactice și al studenților 

doctoranzi. 

Nagy a spus că în cadrul Universităţii sucevene 

există două şcoli doctorale 

interdisciplinare,  Școala Doctorală de Științe 

Aplicate și Inginerești  și Școala Doctorală de 

Științe Socio-Umane, iar în anul 2016 a fost 

aprobată funcţionarea unui nou domeniu de 

doctorat –  Ingineria produselor alimentare. 
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Bursa de Excelenţă 

„Ştefan cel Mare” 

acordată de USV 

echipajului sucevean 

care a reprezentat 

România la faza 

internaţională a 

competiţiei 

„Ecotrophelia” 
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Social 

 

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava, prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, a 

declarat, marţi, la şedinţa festivă prilejuită de 

sărbătorirea Zilei Universităţii, că începând din 

acest an universitar USV a lansat competiţia pentru 

acordarea Bursei de Excelenţă „Ştefan cel Mare”, 

bursă care răsplăteşte eforturile depuse de studenţii 

suceveni pentru obţinerea unor rezultate 

remarcabile în domeniul ştiinţific, cultural-artistic, 

sportiv la nivel internaţional. 

Prelipcean a spus că 11 studenţi au participat la 

această competiţie fie individual, fie sau grupaţi în 

echipaje de cercetare, iar juriul a decis acordarea 



 Bursei de Excelenţă „Ştefan cel Mare” echipajului 

format din studenţii Mariana-Violeta Bejinariu, 

Ecaterina-Flavia Iloaei, Ovidiu-Marian Apetrei, 

Alexandru-Iulian Buchi, Alexandru Buţerchi din 

cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, 

coordonaţi de conf. univ. dr. ing. Adriana Dabija, 

echipaj care a câştigat trofeul competiţiei naţionale 

„Ecotrophelia” şi s-a calificat la faza internaţională 

a competiţiei, ce s-a desfăşurat la Paris, unde a 

prezentat o reţetă originală de conservă de păstrăv 

sub formă de pastă intitulată “ForestROut”. 
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Administratie 

 

Prorectorul responsabil de activitatea de cercetare 

de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a prezentat o 

serie de date din raportul pentru anul 2016, în 

cadrul şedinţei festive prilejuite de aniversarea 

universităţii. 

„Suntem foarte aproape, în competiţie, cu 

universităţi care au un personal dublu comparativ 

cu noi – Galaţi, Constanţa, Oradea, Sibiu”, a 

declarat prorectorul responsabil de partea de 

cercetare. 

În ceea ce priveşte numărul de articole 

ISI  publicate în reviste ştiinţifice acreditate la 

nivel internaţional, potrivit raportului, USV a 

înregistrat o creştere semnificativă, fiind subliniat 

faptul că acestea au fost publicate în reviste din ce 



în ce mai bune. Articolele poartă semnătura a 118 

autori, dintre care 80 titulari, 33 doctoranzi şi 8 

asociaţi. 

         Referitor la numărul de citări al acestor 

articole cotate ISI, Dimian a menţionat că USV 

înregistrează o creştere importantă faţă de 2015 şi 

o dublare a acestora comparativ cu doi ani în urmă. 

 

 

Redactor Iulia Sîrghi 
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