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În perioada 23-25 iulie 2017, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava îl va avea ca oaspete pe Mohamed Ketata, 

Directorul Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al 

Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF). Printre obiectivele 

prezenţei lui Mohamed Ketata la Suceava se află şi deschiderea 

unui proiect de amploare, „Francofonia în comunitate”, care 

urmăreşte crearea unei identităţi proprii francofoniei de la 

Suceava prin parteneriatul dintre Biroul Francez, Centrul de 

Reuşită Universitară, şcoli, autorităţi ale administraţiei locale şi 

judeţene, instituţii economice şi de cultură. 

 Vizita va avea loc la invitaţia Centrului de Reuşită Universitară 

din cadrul universităţii sucevene şi vizează, printre altele, 

întâlnirea directorului AUF la Bucureşti cu colectivul de 

profesori şi studenţi ai masteratului internaţional francofon cu 

dublă diplomă (Suceava-Chişinău) „Teoria şi practica 

traducerii”, promoţia 2017. 

Susţinerea activităţilor francofone la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava este posibilă şi cu sprijinul lui Benoît Gustot, 

noul lector francofon, câştigătorul unui concurs organizat printr-

un proiect promovat de Agenţia Universitară a Francofoniei cu 

sprijinul Guvernului Valoniei. 



Programul vizitei include discuţii cu prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa,  rectorul USV, prezentarea campusului universitar 

sucevean şi a Biroului francez. 
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În vederea mutării locatarilor de la Căminul Colegiului de 

industrie Alimentară la cel de la Colegiul „Petru Mușat”, 

Primăria Municipiului Suceava a realizat lucrări de reparații la 

holul, casa scării și grupurile sanitare de la etajul la care vor 

locui foștii locatari de la Industrialul 3. Lucrările au costat 

19.500 lei, iar viceprimarul Marian Andronache s-a arătat 

mulțumit de calitatea lucrărilor realizate. Imobilul mai are nevoie 

de reparații importante la acoperiș, pe care Andronache a anunțat 

că Primăria intenționează să le realizeze în acest an. Dacă la 

începutul lunii spuneau că nu au condiții pentru a se putea muta 

în locuințele de la Petru Mușat, locatarii căminului de la liceul 

alimentar nu mai au acum niciun motiv să refuze să se mute. 

La Căminul nr. 2 de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” s-au 

executat niște lucrări de reparații la holul de la etajul 1, casa 

scării și grupurile sanitare în vederea mutării locatarilor de la 

Liceul Alimentar. 15 camere sunt puse la dispoziție pentru cei 

care se mută de la Alimentar. „În acest moment 10 s-au mutat, 

mai sunt cinci care trebuie să se mute. Unii dintre ei refuză, vor 

primi o adresă în cursul zilei de astăzi (n.r. ieri) cu un termen. 

Dacă nu se vor muta până la data de 21 iulie vor fi evacuați și își 

vor pierde și repartiția de la acest cămin. Lucrările de reparații au 

fost executate de firma SC RTB Funds Consulting, iar costul 

lucrărilor a fost de 19.500 lei fără TVA. Lucrările, spre 



surprinderea mea chiar au fost făcute de calitate, la o valoare 

destul de mică. Mai trebuie să executăm niște reparații la 

șarpanta acestui cămin, pentru că, la etajul trei sunt foarte mari 

infiltrații și obligatoriu și la grupurile sanitare și holul de la etajul 

trei, odată cu reparația șarpantei. Intenționăm ca, tot pe parcursul 

acestui an să facem și reparațiile respective. Este o altă lucrare 

pentru că fiind o intervenție la șarpantă necesită o autorizație de 

construire conform noii legi a urbanismului”, a declarat 

viceprimarul Andronache. 

Cei care decid că nu vor să accepte camera ce le-a fost 

repartizată pierd dreptul de a mai ocupa o locuință socială în 

acest an, putând însă să facă o nouă solicitare pentru anul 

următor, lista de priorități pentru locuințele ANL și cele sociale 

fiind aprobată la începutul fiecărui an și având valabilitate pe 

parcursul anului respectiv. 

Astfel, municipalitatea va putea preda căminul către Universitate 

în luna august. Momentan acesta se află într-o stare avansată de 

degradare, mare parte din pereți fiind sparți, lipsind uși. Pe de o 

parte, locatarii îi învinovățesc pe angajații colegiului, iar de 

cealaltă parte aceștia spun că locatarii au devastat camerele care 

au fost eliberate. Urmează ca USV să primească imobilul în 

administrare, pentru ca mai apoi să aloce fonduri pentru 

realizarea lucrărilor de reparații. 
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Astfel, prin Hotărârea Senatului nr. 86 din 19 iulie 2017, a fost 

aprobată prelungirea perioadei de acordare a burselor pe 

semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 până la finalul 



 

 

 

 

și pe perioada 

vacanței de vară 

anului universitar, respectiv până la finalizarea studiilor pentru 

studenții înmatriculați în ultimul an al ciclurilor de studii de 

licență sau de master, care beneficiază de bursă în semestrul al 

II-lea al anului universitar 2016-2017. 

Calcularea diferenței bursei ce urmează a fi acordată până la 30 

septembrie se efectuează prin raportarea bursei plătite până la 

finalizarea activității didactice la numărul de zile calendaristice 

ale perioadei pe care a fost acordată și înmulțirea valorii astfel 

obținute cu numărul de zile calendaristice pentru care se 

prelungește perioada de acordare a bursei. 

Aceste diferențe vor fi plătite în limita sumelor virate de MEN, 

în acord cu contractul instituțional pe anul 2017 și eventualele 

acte adiționale aferente. 

De asemenea, au fost propuse o serie de amendamente și 

completări la Regulamentul cadru de acordare a burselor și a 

altor forme de sprijin financiar, care a fost publicat pe site-ul 

www.usv.ro și se află în dezbatere publică, până pe 21 iulie 

2017. 
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Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții USV, 

vizita va avea loc la invitația Centrului de Reușită Universitară 

din cadrul universității sucevene și vizează, printre altele, 

întâlnirea directorului AUF la București cu colectivul de 

profesori și studenți ai masteratului internațional francofon cu 

dublă diplomă (Suceava-Chișinău) Teoria și practica traducerii, 

promoția 2017. 

„Printre obiectivele prezenței domnului Mohamed KETATA la 



 Suceava se află și deschiderea unui proiect de amploare, 

Francofonia în comunitate, care urmărește crearea unei identități 

proprii francofoniei de la Suceava prin parteneriatul dintre Biroul 

Francez, Centrul de Reușită Universitară, școli, autorități ale 

administrației locale și județene, instituții economice și de 

cultură”, a precizat sursa citată. 

Conform comunicatului transmis, susținerea activităților 

francofone la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este 

posibilă și cu sprijinul lui Benoît Gustot, noul lector francofon, 

câștigătorul unui concurs organizat printr-un proiect promovat de 

Agenţia Universitară a Francofoniei cu sprijinul Guvernului 

Valoniei. 

Programul vizitei directorul Biroului pentru Europa Centrală și 

Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), 

Mohamed KETATA, include discuții cu prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV, prezentarea campusului 

universitar sucevean și a Biroului francez. 

 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

Director al Agenției 

Universitare a 

Francofoniei, în 

vizită la USV 

 

 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

 

Știri Suceava 

 

În perioada 23-25 iulie 2017, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava îl va avea ca oaspete pe Mohamed KETATA, 

Directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al 

Agenției Universitare a Francofoniei (AUF). 

Vizita va avea loc la invitația Centrului de Reușită Universitară 

din cadrul universității sucevene și vizează, printre altele, 

întâlnirea directorului AUF la București cu colectivul de 

profesori și studenți ai masteratului internațional francofon cu 

http://www.vivafm.ro/


 dublă diplomă (Suceava-Chișinău) Teoria și practica traducerii, 

promoția 2017. 

Printre obiectivele prezenței lui Mohamed KETATA la Suceava 

se află și deschiderea unui proiect de amploare, Francofonia în 

comunitate, care urmărește crearea unei identități proprii 

francofoniei de la Suceava prin parteneriatul dintre Biroul 

Francez, Centrul de Reușită Universitară, școli, autorități ale 

administrației locale și județene, instituții economice și de 

cultură. 

Susținerea activităților francofone la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava este posibilă și cu sprijinul lui Benoît Gustot, 

noul lector francofon, câștigătorul unui concurs organizat printr-

un proiect promovat de Agenţia Universitară a Francofoniei cu 

sprijinul Guvernului Valoniei. 

Programul vizitei include discuții cu prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, Rectorul USV, prezentarea campusului universitar 

sucevean și a Biroului francez. 

O conferință de presă va fi organizată marți, 25 iulie, ora 09.30, 

la Biroul Francez. 
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Universități 

 

La Suceava se va deschide proiectul „Francofonia în 

comunitate”, ce urmăreşte crearea unei identităţi proprii 

francofoniei, prin parteneriatul dintre Biroul Francez, Centrul de 

Reuşită Universitară, şcoli, autorităţi ale administraţiei locale şi 

judeţene, instituţii economice şi de cultură. 



 Într-un comunicat remis de Biroul de presă al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV), se arată că „acest proiect de 

amploare” se află printre principalele obiective ale directorului 

Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală (BECO) al Agenţiei 

Universitare a Francofoniei (AUF), Mohamed Ketata, care se va 

afla în vizită la USV în perioada 23-25 iulie. 

Vizita va avea loc la invitaţia Centrului de Reuşită Universitară 

din cadrul USV şi vizează, printre altele, întâlnirea directorului 

AUF la Bucureşti cu colectivul de profesori şi studenţi ai 

masteratului internaţional francofon cu dublă diplomă (Suceava-

Chişinău) „Teoria şi practica traducerii”, promoţia 2017. 

Programul vizitei include discuţii cu rectorul USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, prezentarea campusului universitar sucevean 

şi a Biroului francez. 

„Susţinerea activităţilor francofone la Universitatea «Ştefan cel 

Mare» din Suceava este posibilă şi cu sprijinul lui Benoît Gustot, 

noul lector francofon, câştigătorul unui concurs organizat printr-

un proiect promovat de Agenţia Universitară a Francofoniei, cu 

sprijinul Guvernului Valoniei”, se menţionează în comunicat. 

 

 


