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V.I. 

Adomnicăi 

 

Printr-un protocol de 

colaborare 

Studenții Facultății de 

Educație Fizică și Sport îi 

vor învăța pe suceveni să 

patineze 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.9 

 

Primăria municipiului Suceava va intra într-un parteneriat cu 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Ştefan cel 

Mare”, scopul demersului fiind promovarea sporturilor de iarnă. 

Anunţul este făcut de către primarul Ion Lungu care a precizat că 

la dispoziţia studenţilor va fi pus Patinoarul artificial de pe strada 

„Universităţii”, aceştia urmând a-i îndruma şi asista pe sucevenii 

care vor să înveţe să patineze. 

Lungu: „În urma unei solicitări de la Universitate, vom face un 

protocol de colaborare Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

pentru un parteneriat cu Patinoarul artificial al municipiului 

Suceava, în vederea promovării patinajului şi altor sporturi de 

iarnă”, a declarat şeful executivului. 

Tot în baza unui protocol de colaborare, studenţii Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport oferă sfaturi şi îi supraveghează pe 

sucevenii care vin să facă mişcare la aparatele de fitness din 

parcul aflat în preajma unităţii academice din reşedinţa de judeţ. 

Lungu a precizat că îşi doreşte o extindere a relaţiilor şi cu 

celelalte facultăţi ale USV, mai ales în ceea ce priveşte 

promovarea de proiecte europene inovatoare. 
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Peste 100 de studenți ai 

USV au luat parte la 

proiectul „BNR – Zilele 

porților deschise pentru 

studenții economiști” 
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Studenții Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare" din Suceava 

au participat, pe parcusul lunii decembrie 2017, la activitățile ce 

au avut loc la sediul Agenției Suceava a Băncii Naționale a 

României, sub egida proiectului ,,BNR - Zilele porților deschise 

pentru studenții economiști" 

„BNR - Zilele porților deschise pentru studenții economiști” este 

un proiect adresat studenților și cursanților școlilor doctorale, 

având ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de cunoastere 

și întelegere, în mediul universitar, a activității băncii centrale, a 

rolului, funcțiilor și implicațiilor deciziilor acesteia în economia 

romanească. 

 

Lectori în cadrul manifestarii: Elena Siretean - Director BNR 

Agentia Suceava, cu tema „Inflația și rolul Băncii Naționale a 

României în asigurarea stabilității prețurilor”, Carmen Boghean - 

conferențiar universitar dr. în cadrul Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică, USV, cu tema „Prețurile și 

evoluția acestora în Romania”. 
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Local 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) îşi propune să 

menţină cuantumul taxelor la cămin şi în anul universitar 

următor, în ciuda majorărilor cheltuielilor cu personalul din acest 

segment, care vor urma în lunile ianuarie şi martie a acestui an. 

Referitor la acest aspect, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. 

http://www.monitorulsv.ro/


 

 

Valentin Popa, a declarat: „Îmi propun ca anul acesta să nu 

creştem taxele pentru cazarea în cămine, odată cu creşterile 

salariilor personalului, din ianuarie şi martie. Vrem să evităm 

această majorare pentru că tarifele la cămin sunt deja destul de 

mari. Într-adevăr şi bursele studenţilor au fost majorate, sunt 

consistente, însă ne propunem ca taxele la cămin să fie 

menţinute”. 

Acesta a menţionat că în luna decembrie studenţii cazaţi în 

căminele instituţiei au plătit cu 92 de lei mai puţin, datorită unei 

suplimentări de alocaţie bugetară. 

Ultima majorare a acestor tarife a fost aplicată în luna martie a 

lui 2017, cuantumul taxelor fiind majorat cu 61 de lei. 

Atunci, conducerea USV justifica decizia de majorare prin faptul 

că alocaţia pentru studenţi pentru cămin/cantină nu s-a modificat 

faţă de 2016, în condiţiile în care cheltuielile cu personalul din 

acest segment au crescut cu 43% în primele luni ale anului 

trecut. 

  

Cât sunt taxele la cămin în prezent? 

Universitatea din Suceava are în administrare cinci cămine 

studenţeşti, însă căminul din corpul N, de pe strada Universităţii, 

este rezervat studenţilor Erasmus şi oficialităţilor.  

În funcţie de confortul şi facilităţile camerelor de cazare, 

studenţii plătesc lunar de la 150 de lei până la 420 de lei. 

Căminul 1, pentru fete, dispune de 280 de locuri, iar tarifele 

variază între 151 şi 330 de lei. În ultimii ani, clădirea nu a 



beneficiat de lucrări de reabilitare majore, însă sunt în plan 

investiţii importante, Ministerul Educaţiei alocând deja fonduri 

în acest sens.  

Căminul 2 dispune de 337 de locuri în camere de câte trei sau 

patru paturi, fiecare cu grup sanitar propriu şi duşuri. Pentru 

Căminul 2 din campus preţurile lunare se situează între 200 de 

lei (pentru cei la fără taxă, cu părinţi cadre didactice) şi 390 de 

lei (pentru studenţii la cu taxă). 

Căminul 3 este mixt şiare amenajate camere cu două locuri şi 

grup sanitar propriu, tarifele pornindde la 220 de lei şi ajung la 

410 lei. 

Căminul 4, mixt, are camere cu două sau trei paturi, grup sanitar 

propriu, acesta fiind cel mai modern cămin al USV. Preţul pe 

locul de cazare pentru anul universitar 2017-2018 este cuprins 

între 270 şi 411 lei, în funcţie de forma de învăţământ (fără taxă, 

cu taxă, cu părinţi cadre didactice). 

Studenţii cu părinţi cadre didactice beneficiază de o reducere 

consistentă la taxa pentru cazare, numai dacă fac dovada că 

părintele este cadru didactic. Studenţii în această situaţie sunt 

nevoiţi să prezinte adeverinţe în acest sens.  
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Ministerul Educaţiei 

pregăteşte o nouă 

clasificare a 

universităţilor 
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Local 

 

Ministerul Educaţiei pregăteşte o nouă clasificare a 

universităţilor din România. După o ierarhie realizată în 2011, 

vehement contestată de universităţile plasate în a doua parte a 

clasamentului, oficialii de la Bucureşti propun o nouă 

http://www.monitorulsv.ro/


 

 

metodologie şi noi indicatori după care instituţiile de învăţământ 

superior să fie clasificate. 

Miercuri, 3 ianuarie, ministerul de resort a publicat un proiect de 

metodologie pentru elaborarea unei noi clasificări a 

universităţilor din România. 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, este de părere că această primă 

versiune a documentului respectă, în principiu, propunerile şi 

observaţiile Consiliului Rectorilor din România (CNR), însă 

cuprinde şi o serie de indicatori noi, lipsiţi de relevanţă. În plus, 

aceşti indicatori sunt greu de verificat şi îngreunează 

considerabil întregul proces. 

„Deja am trimis o reacţie către minister în ceea ce priveşte 

documentul apărut”, a arătat Valentin Popa. Acesta a mai 

specificat că metodologia lansată de ministerul de resort propune 

mai multe variante şi opţiuni de clasificare, astfel că încă nu 

există o imagine clară asupra modului în care se va face aceasta. 

Mai mult, documentul este supus consultării publice timp de 30 

de zile, propunerile, sugestiile şi observaţiile celor interesaţi 

fiind aşteptate până pe 3 februarie, inclusiv. 

Înaintea implementării metodologiei, cel mai probabil după 

jumătatea acestui an, varianta revizuită va fi aplicată în cadrul 

unui test pilot. 

Metodologia propusă în prezentul raport este structurată pe trei 

niveluri. Primul nivel vizează gruparea unităţilor pe diferite 

„tipuri” în funcţie de domeniile de studiu pe care le acoperă. Cel 

de-al doilea nivel organizează aceste diferite tipuri de 



universităţi pe „clase” în funcţie de orientarea acestora spre 

educaţie, cercetare şi/sau creaţie artistică. În cadrul celui de-al 

treilea nivel, aceste „tipuri” diferite de universităţi pot fi 

clasificate mai departe în funcţie de alţi indicatori. 

Rectorul USV a mai adăugat că ministerul anunţă că va combina 

în noua ierarhie indicatorii de calitate exhaustivi (doar volum), 

cu cei intensivi, relativi (bazaţi pe raportarea rezultatelor, a 

volumului, la numărul celor care le produc), în 2011 fiind 

predominaţi indicatorii exhaustivi, absoluţi. 

 O clasificare care să „repare” prejudiciul de imagine din 2011 

Reprezentantul USV a mai menţionat că noua clasificare nu va 

influenţa finanţarea universităţilor, aşa cum s-a întâmplat în 

2011, însă este foarte importantă pentru instituţia suceveană 

întrucât are rolul de a anula precedenta clasificare. 

Reamintim că în 2011 Universitatea a fost inclusă în cea mai 

slabă urnă valorică, aceea a universităţilor centrate doar pe 

educaţie (nu şi pe cercetare), ceea ce a însemnat pentru instituţie 

mai puţine locuri bugetate, fonduri mai puţine şi un prejudiciu de 

imagine. 

„Suntem îndreptăţiţi să cerem această nouă clasificare pentru a 

invalida ceea ce s-a întâmplat în 2011, pentru a demonstra că 

ceea ce s-a făcut a fost necinstit şi incorect”, a mai punctat 

Popa.   

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

Universitar sucevean, în 

juriul Galei pentru 
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Cei mai merituoşi studenţi, masteranzi şi doctoranzi români care 

învaţă peste hotare au fost premiaţi ieri, 4 ianuarie, în cadrul 

http://www.monitorulsv.ro/


 

 

 

excelenţă academică în 

străinătate 

 

 

 

Galei Studenţilor Români din Străinătate, la Palatul 

Parlamentului, eveniment care evidenţiază excelenţa în educaţie. 

Din juriul care a desemnat laureaţii ediţiei 2018 face parte şi 

prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu din cadrul Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV). 

În acest an, între cei şapte membri ai juriului, pentru prima oară 

este cooptat un lingvist, la propunerea sucevencei Cristina 

Bleorţu, câştigătoarea din 2017 a marelui premiu al Galei 

Excelenţei Academice a studenţilor români care studiază în 

universităţi reputate la nivel internaţional. 

Sanda-Maria Ardeleanu este conducător de doctorat în domeniul 

Filologie – lingvistică şi este cocoordonator al Masteratului 

internaţional francofon cu diplomă dublă „Teoria şi Practica 

Traducerii”, director al Centrului de Cercetare Analiza 

Discursului şi redactor-şef al revistei Anadiss, publicaţie 

bianuală a USV. 

În 2005 a primit distincţia Doctor Honoris Causa a Universităţii 

„Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, Ucraina, iar în 2016 a primit 

acelaşi titlu din partea Universităţii de Stat din Moldova 

(Chişinău). 

După două mandate în Parlamentul României, Sanda-Maria 

Ardeleanu şi-a reluat pe deplin activităţile didactice în 

universitatea suceveană, fiind noul director al Bibliotecii 

Universităţii. 

Militează pentru susţinerea şi promovarea francofoniei şi 

valorilor acesteia, fiind iniţiatoarea înfiinţării Biroului Francez 



de la Suceava, care este activ de peste şase ani. 

  

Protocol încheiat între Liga Studenţilor Români din Străinătate 

(LSRS) şi USV 

Reamintim faptul că Liga Studenţilor Români din Străinătate a 

încheiat, anul trecut, un acord strategic de colaborare cu 

Universitatea din Suceava, parteneriat ce reprezintă un pas 

important pentru implementarea propunerilor LSRS de 

încurajare a întoarcerii în ţară a tinerilor cu studii peste hotare şi 

accesul lor la cercetare în universităţile din ţară. 

Urmare a acestui acord, studenţii români cu pregătire academică 

în străinătate vor face stagii de practică şi pregătire la Biblioteca 

USV sau în instituţiile în care există filiale ale LSRS, în 

domeniile litere, informatică, istorie, geografie, inginerie 

mecanică, inginerie electrică, relaţii internaţionale, ştiinţele 

educaţiei, ştiinţe economice, drept, educaţie fizică şi sport, 

nutriţie, kinetoterapie, inginerie alimentară, silvicultură. De 

asemenea, vor fi organizate în comun evenimente ştiinţifice, 

culturale etc. Colaborarea a fost iniţiată de lingvista Cristina 

Bleorţu, desemnată „Studentul român al anului în străinătate” în 

2016. Fostă studentă a USV şi doctor al Universităţii din Zürich, 

Elveţia, şi al Universităṭii din Oviedo, Spania, Cristina Bleorţu a 

tradus operele lui Eugen Coşeriu şi ale lui Johannes Kabatek.   
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S-a stins din viaţă 

universitarul Mihai 

Lazăr, fost decan al 

Facultăţii de Istorie şi 
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Local 

 

Profesorul Mihai Lazăr, fost decan al Facultăţii de Istorie şi 

Geografie din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, a 

încetat din viaţă joi dimineaţă, 4 ianuarie, la Spitalul Judeţean 

http://www.monitorulsv.ro/


Geografie  

 

 

 

Suceava, la vârsta de 71 de ani, după o grea şi îndelungată luptă 

cu o boală cronică. Din cauza acesteia, universitarul avea nevoie 

de transfuzii de sânge de cel puţin două ori în fiecare lună, 

uneori chiar la 10 zile. 

Mihai Lazăr şi-a început activitatea la Universitatea suceveană în 

1969 (pe atunci Institutul Pedagogic de trei ani), ca asistent 

universitar stagiar. A devenit asistent titular în 1973, iar trei ani 

mai târziu a obţinut titlul de lector. 

Între 1996 şi 2001 a fost şef al Catedrei de istorie, după care 

prodecan al Facultăţii de Istorie şi Geografie (2001-2004) şi, 

ulterior, decan al acesteia. În 2003 a obţinut titlul de conferenţiar 

universitar. 
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Universități 

 

Studenții Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare“ din 

Suceava au participat, pe parcursul lunii decembrie 2017, la 

activitățile ce au avut loc la sediul Agenției Suceava a Băncii 

Naționale a României, sub egida proiectului „BNR –Zilele 

porților deschise pentru studenții economiști”. 

„Universitatea suceveană este implicată, alături de universități de 

prestigiu din țară, în proiectul ACADEMICA, care urmărește 

consolidarea dialogului dintre banca centrală, mediul economic 

instituțional și comunitatea academică, contribuind astfel la 

dezvoltarea cunoașterii în domeniul economico-financiar și la 

susținerea procesului de formare a tinerilor specialiști în 

domeniul financiar-bancar”, declară decanul facultății, profesor 

http://www.edumanager.ro/


universitar dr. Carmen Năstase. 

La activitățile educaționale organizate la sediul BNR– filiala 

Suceava au participat 115 studenți de la programele de studii 

Administrarea afacerilor, Contabilitate și informatică de gestiune 

și Afaceri internaționale. 

„BNR – Zilele porților deschise pentru studenții economiști” este 

un proiect adresat studenților și cursanților școlilor doctorale, 

având ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de cunoaștere 

și înțelegere, în mediul universitar, a activității băncii centrale, a 

rolului, funcțiilor și implicațiilor deciziilor acesteia în economia 

românească. 

Lectori în cadrul manifestării au fost: Elena Siretean – Director 

BNR Agenția Suceava, cu tema „Inflația și rolul Băncii 

Naționale a României în asigurarea stabilității prețurilor”, 

Carmen Boghean – conferențiar universitar dr. în cadrul 

Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, USV, 

cu tema „Prețurile și evoluția acestora în România”. 

 

 


