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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a anunțat luni, 

29 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea unui 

nou proiect de cercetare - EXCALIBUR, demarat în cadrul unei 

competiții lansate de Ministerul Cercetării. 

În acest context, rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, a subliniat că acesta se adaugă celorlalte 51 de proiecte 

aflate în implementare, în prezent, în universitatea suceveană, 

care au un buget total de peste 41 de milioane de lei. 

„E adevărat că toate proiectele se derulează pe doi sau trei ani de 

zile, dar totuși bugetul de peste 41 de milioane de lei este unul 

semnificativ, în comparație cu bugetul de 56 de milioane de lei, 

cât reprezintă finanțarea de bază pentru învățământ”, a menționat 

rectorul USV. 

Proiectele demarate sunt finanțate din fonduri internaționale 

(fonduri structurale europene, fonduri europene directe - Orizont 

2020 sau alte competiții internaționale), naționale (între 6 și 10 

milioane) și private, de la agenți economici (între unu și două 

milioane de lei). 

Valentin Popa a mai declarat că ținta Universității este ca 

proiectele de cercetare și dezvoltare a resurselor umane să 

constituie aproximativ o treime din bugetul USV. 

„Asta înseamnă, de fapt, să revenim la statutul din anii 2010-

2015, când o treime din buget era obținut de către colegii noștri 

din fonduri nerambursabile, europene sau de la bugetul de stat”, 



a mai adăugat Popa. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) se înscrie în 

lista celor 14 universităţi româneşti ale căror proiecte au fost 

desemnate câştigătoare în cadrul unei competiţii naţionale 

lansate de Ministerul Cercetării şi Inovării. 

Prin competiţie, USV a atras 3.132.000 de lei (673.548 de euro) 

pentru proiectul „Excelenţă în cercetare avansată, leadership în 

inovare şi brevetare pentru dezvoltarea universităţii şi regiunii” – 

EXCALIBUR. 

Potrivit prorectorului responsabil de cercetare, prof. univ. dr. 

Mihai Dimian, EXCALIBUR a însemnat o muncă extrem de 

laborioasă, transpusă în 1.700 de pagini cu date statistice, situaţii 

din ultimii ani şi strategii pentru viitor. 

„USV se află alături de alte 13 universităţi din România, 

câştigătoare în această competiţie. Chiar dacă suma din proiect 

nu e foarte mare, cred că este important semnalul şi ce putem 

face cu aceste fonduri. USV a demonstrat că, deşi are o finanţare 

de bază care o plasează pe locul 20 sau 21 în România, ea se 

clasează în mod regulat în primele 15 universităţi, fie că e vorba 

de competiţii de cercetare, fie că e vorba de topuri internaţionale. 

Folosim cu o mare eficienţă fondurile publice pentru a obţine 

rezultate recunoscute la nivel internaţional”, a completat Mihai 

Dimian, director de proiect. 

Potrivit acestuia, deşi USV are o finanţare mai scăzută decât 

majoritatea universităţilor, iar numărul de profesori este mult mai 

mic, reuşeşte să depăşească alte universităţi. Astfel, instituţia a 

intrat într-o categorie selectă a universităţilor din România care, 

în acest caz, sunt susţinute pentru a-şi dezvolta şi implementa în 



continuare strategia care s-a dovedit de succes în ultimii ani. 

La rândul său, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a 

arătat că apelul Ministerului Cercetării, linie de finanţare la care 

au avut acces toate universităţile din România, vizează, în mod 

special, dezvoltarea instituţională şi infrastructura de cercetare a 

universităţilor. 

„Sunt puţine universităţi care au reuşit să câştige în acest apel, 

suntem mândri că avem un astfel de proiect care susţine polul 

nostru de excelenţă în nanotehnologii şi, în general, în 

electronică aplicată”, a completat Popa. 

Competiţia de proiecte lansată de Ministerul Cercetării a inclus 

şapte domenii de aplicare, alături de proiectul Universităţii din 

Suceava fiind acceptate şi cele ale universităţilor din Galaţi, Iaşi, 

Cluj, Bucureşti şi Timişoara. 

Din echipa de proiect fac parte prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, 

prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, prof. univ. dr. ing. Gheorghe 

Gutt, conf. univ. dr. ing. Aurelian Rotaru, CS II Olivier 

Bouriaud, lect. univ. dr. Gheorghe Lucian Păşcuţ. 
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Știri 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People 

Inside SRL din Braşov, va organiza, în data de 29 octombrie 

2018, ora 12.00, sala Aulă Corp E, conferința de lansare a 

proiectului „Învață din practică! INDIP” – Cod SMIS: 107439. 

Obiectivul general al proiectului „Învață din practica! INDIP” 

vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea 

utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de 

medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la 

activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de 

practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a 

absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți 

înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și 

master). 

Grupul țintă este format din studenţi înmatriculaţi la studii de 

licenţă şi master din cadrul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică și a Facultății de Istorie și Geografie. 

Proiectul vizează realizarea de investiții în domeniul educației, în 

vederea dobândirii de noi competențe prin: îmbunătățirea 

accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor și crearea de medii de practică în cadrul 

universității, în parteneriat cu angajatorii. 
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Rectorul USV, prof. univ. dr. Valentin Popa, a afirmat că 

instituția pe care o conduce este interesată ca studenții din China 

să frecventeze cursurile universității. 

„La sfârșitul acestei săptămâni, la Brașov, a avut loc Consiliul 

Național al Rectorilor din România. La acest eveniment au 

participat rectorii din România și 60 de rectori din China. S-au 

semnat mai multe acorduri bilaterale. Universitatea din Suceava 



este interesată de dezvoltarea relațiilor cu universitățile din 

China și suntem în negocieri avansate pentru a semna acorduri în 

vederea aducerii de studenți, dar și a dezvolta o clasă de studenți 

în China. Ne vom deplasa noi pentru a face anul pregătitor acolo, 

urmând ca ulterior acești studenți să vină la licență, fie la 

universitatea noastră, fie în universitățile din Academica plus +, 

consorțiu unde și USV face parte, iar în acest moment deținem și 

președinția”, a declarat rectorul Valentin Popa. 
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Ana Cristina Leonte, una dintre cele mai bune cântăreţe de jazz 

din România, alături de tovarăşii ei de scenă, toboşarul Tavi 

Scurtu, pianistul Albert Tajti, saxofonistul Alexandru Arcuş şi 

basistul Michael Acker, vor concerta joi, 1 noiembrie, la 

Suceava. Evenimentul va avea loc în Auditorium „Joseph 

Schmidt”, de la 19.00. Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 

lei pentru studenţi, elevi şi pensionari, acestea putând fi 

procurate online de pe www.ccs-sv.ro, www.biletesuceava.rosau 

de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor (str. Zorilor, nr. 6A, 

lângă magazinul Auto Albina). Informaţii suplimentare la 0752 

092 606. 

„Cu o experienţă vastă şi cu rădăcini în jazz, funk şi soul, A-C 

Leonte este considerată, la ora actuală, una dintre cele mai bune 

voci feminine, aducând frumuseţe melodică, bogăţie şi 

profunzime armonică, alături de bass-uri grele şi ritmuri 

puternice”, anunţă organizatorii.  

Potrivit biografiei sale, Ana Cristina Leonte a traversat o 

varietate de experienţe muzicale care au contribuit la evoluţia sa 

ca artist şi ca muzician: de la cântatul la vioară în orchestră, 

muzică de cameră sau trupe de rock, la propriul cvintet de jazz 

(Ana-Cristina Leonte Quintet/Javra – alături de pianistul Albert 

http://www.ccs-sv.ro/
http://www.biletesuceava.ro/


Tajti, toboşarul Tavi Scurtu, saxofonistul Alex Munte şi basistul 

Michael Acker) sau colaborarea cu cei mai importanţi artişti ai 

jazzului românesc şi internaţional (Mircea Tiberian, John Betsch, 

Chris Dahlgren, Juhász Gábor, Cristian Soleanu, George 

Dumitriu, Alexandru Arcus, Ciprian Pop etc.), de la cântatul într-

un grup accapella (Blue Noise, Jazzappella), la primele explorări 

electronice alături de artişti ca Electric Brother. 
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Miercuri, 31 octombrie, de ora 17:00, Centrul de Reuşită 

Universitară (CRU) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (USV) şi Biroul Francez continuă învăţarea limbii 

franceze sub genericul „Le français, c’est facile!”. Sub 

coordonarea prof. Mariana Şovea, director CRU, o grupă de 18 

copii va aprofunda formule de salut, de prezentare, va cunoaşte 

numerele de la 1 la 10. 

Dialogul elev-elev şi elev-Léo, ariciul francez invitat, jocul, 

cântecul, plăcerea de a se exprima în franceză vor facilita şi 

motiva învăţarea. 

De la ora 18:00, Corina Iftimia (USV) îi va conduce pe invitaţi în 

universul fascinant al creaţiei literare. A doua întâlnire în cadrul 

activităţii „Café littéraire francophone” îşi propune, pe de o 

parte, continuarea activităţii de lectură din poeţi şi prozatori 

francofoni, precum şi din creaţiile proprii ale participanţilor, şi, 

pe de altă parte, iniţierea unui atelier de creaţie literară.  

Sucevenii doritori să asiste la astfel de activităţi sunt invitaţi la 



Biroul Francez. Menţionăm că BF şi CRU sunt parteneri ai 

proiectului destinat comunităţii locale - „După-amiezi 

francofone”. 

Intrarea este liberă. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii Suceava 

invită sucevenii la concertul trupei Ţapinarii, eveniment 

organizat miercuri, 7 noiembrie, începând cu ora 19.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt”. 

Preţul unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru studenţi, elevi și 

pensionari, acestea putând fi procurate online de pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.ro sau de la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor (str. Zorilor, nr. 6A, lângă magazinul Auto Albina). 

„Stimaţi intelectuali din Suceava, miercuri, 7 noiembrie, trupa 

Ţapinarii vă invită la joacă. Jocul cu Ţapinarii este un joc al 

senzaţiilor. Concertul te poartă prin mai multe stări. Copil, 

adolescent rebel, soţ, amant, tătic responsabil, lup moralist, zeu, 

poet, corporatist, artist. Auzi sunetul pescărușilor, simţi siliconul 

pe buricele degetelor, amesteci iubirile, arunci cu săgeata spre 

cer, găsești definiţia fericirii. Vă aşteptăm cu voie bună!”, 

transmit organizatorii. 

Informaţii suplimentare la 0752 092 606. 
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organizează, în parteneriat cu Alexandria Librării, o conferință 

prilejuită de lansarea celui mai nou volum semnat de Jacques 

Salome, părintele metodei ESPERE de comunicare relațională. 

Cartea se numește „Un strop de eternitate” și a apărut la editura 

Curtea Veche Publishing în luna mai a acestui an.Evenimentul 

va avea loc miercuri, 31 octombrie 2018, începând cu ora 12.00, 

în sala de lectură „Mihail Iordache” din incinta Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (corp A, etaj 1, cam 103) și va fi 

moderat de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu. Cartea va fi 

prezentată auditoriului de către cei trei invitați speciali: Valeria 

Bollud-Salome, prof. univ. dr. Dan Dascălu și conf. univ. dr. 

Olga Gancevici. La final, autorul va oferi și o sesiune de 

autografe. „Jacques Salomé este psihosociolog, formator în 

domeniul relațiilor umane și scriitor. A fondat, la Roussillon-en-

Provence, Centrul de formare în relaţii interumane Le Regard 

fertile, în cadrul căruia a instruit, de-a lungul timpului, peste 60 

000 de asistenți sociali, medici, psihologi și consultanți. Este și 

creatorul metodei ESPERE (Energie Specifică Pentru o Ecologie 

Relațională Esențială), al cărei scop constă în a pune la dispoziția 

oamenilor un mod de relaționare viabil, facil și eficient. A scris 

zeci de cărți despre comunicarea inter și intrapersonală. A 

publicat cronici în reviste precum Psychologies Magazine, 

Enfance Majuscule, Santé Intégrative (Franța), Recto-Verso, 

Génération Plus (Elveția), Vivre le primaire, Vivre (Canada). 

Scrie, de asemenea, romane și poezie”, a precizat Alina Stredie, 

de la Departamentul comunicare al Alexandria Librării. 
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Arhivă 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a acordat 

absolvenţilor programului de masterat „Teoria şi practica 

traducerii”, o diplomă prin care aceştia devin şi absolvenţi al 



 

 

„Ştefan cel Mare” 

din Suceava 

 

programului de studii „Traducere şi interpretare de conferinţe”. 

Mai multe detalii, aici: http://nest-tv.ro/masterat-cu-dubla-

diploma-la-universitatea-stefan-cel-mare-din-

suceava/?fbclid=IwAR1qmVGIMfmfxIIN8nHj1oSr2xLOpYsl3

AH8paA7BLNY4VYBfp-F9YutYR0 

 


