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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat la 

cea de-a XVI-a ediție a Salonului Internațional de Inventică 

„Infoinvent”, desfășurat în perioada 20-23 noiembrie, la Chișinău, 

Republica Moldova. 

 Delegația USV a fost formată din prof. dr. ing. Dan Laurențiu 

Milici, dr. ing. Ilie Nițan, drd. ing. Oana Vasilica Grosu, de la 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, prof. dr. 

ing. Costel Mironeasa, din cadrul Facultății de Mecanică, 

Mecatronică și Managment, conf. dr. ing. Silvia Mironeasa și drd. 

ing. Mădălina Iuga, din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară. 

Pentru invențiile prezentate în cadrul Salonului, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” a obținut cinci medalii de aur și trei medalii de 

argint. 

De asemenea, proiectele universitarilor suceveni au primit și 

distincții speciale oferite de către alte instituții cu ocazia Salonului 

de invenții de la Chișinău (Universitatea Politehnică București, 

Centrul Național de Cercetare pentru Siguranța Alimentului, 

Institulul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și 

Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare, Institutul 

Grădinii Botanice „Alexandru Ciubotaru” din Republica Moldova, 
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Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” din Republica Moldova). 

Totodată, pentru rezultatele avute în domeniul inventicii și al 

educației studenților în domeniul proprietății intelectuale, 

Universității „Ștefan cel Mare” i-au fost atribuite următoarele 

distincții: Medalia de aur acordată de Institutul Național pentru 

Laser, Plasmă și Fizica Radiațiilor din România, pentru 

promovarea noutăților în cercetare prin inovare și inventică în 

USV; Distincția specială a Universității de Stat din Moldova, 

acordată USV pentru participarea reprezentativă și pentru 

colaborarea fructuoasă în cadrul Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova, România și Ucraina; Certificatul de excelență 

al Asociației Române pentru Tehnologii Alternative (ARTA 

Sibiu), pentru promovarea spiritului inovativ, al inventicii și al 

cercetării la nivel internațional, acordat Laboratorului de Inventică 

și Transfer Tehnologic (INVENTRANSFER - MANSID) din 

USV. 
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În perioada 18 – 23 noiembrie, o delegație a Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV), din care au făcut parte prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, și lector dr. Codruț Șerban, 

coordonator al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și 

Imagine al USV, s-a aflat într-o vizită de lucru în orașul Kunming, 

regiunea Yunnan, din Republica Populară Chineză. 

Efectuată la invitația Universității Normale Yunnan și susținută de 

Starcrest Education Management Company Limited din China, 

partenerul USV, deplasarea a avut drept scop extinderea 

colaborării existente între cele două universități. Temele de 
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  discuție au vizat, printre altele, pregătirea pentru semnare a unui 

acord interinstituțional care să includă și programe de doctorat în 

co-tutelă, deschiderea unui program de studiu în limba chineză la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din Suceava, 

sprijinirea acestui program cu trei lectori de limba chineză din 

cadrul Universității din Yunnan, precum și derularea unor 

mobilități pentru cadre didactice și studenți între cele două 

universități. 

În contextul colaborării cu Universitatea din Yunnan, rectorul USV 

a fost invitat, în calitate de vorbitor principal (keynote speaker), la 

Forumul „Southwest Associated University”, găzduit de partenerii 

chinezi. 

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost primul rector din Europa 

invitat să susțină o prelegere în cadrul acestei manifestări, care a 

reunit peste 450 de participanți – oficialități din regiunea Yunnan, 

rectori ai altor universități din regiune, cadre didactice și studenți, 

fiind al 38-lea speaker din istoria Forumului. Prelegerea susținută 

de rectorul USV s-a intitulat „Spațiul european al educației – 

particularități și oportunități”. Pe lângă aspecte legate de 

funcționarea sistemului de învățământ european și a celui 

românesc, de dezvoltarea universităților antreprenoriale, de 

viitorul cercetării și al agendei Uniunii Europene privind 

învățământul superior, aceasta a cuprins și o prezentare a 

oportunităților de colaborare între universități din Republica 

Populară Chineza și universități din Europa, respectiv USV, sub 

forma unor schimburi academice, în contextul în care, începând cu 

anul 2021, bugetul alocat mobilităților în cadrul Programului 

Erasmus+ se va dubla. 
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Un alt eveniment deosebit de important la care au participat 

reprezentanții USV a fost inaugurarea Sino-Euro Educational and 

Cultural Exchange Center, organism creat în cadrul Universității 

din Yunnan pentru a eficientiza colaborarea cu universități din 

Europa. Inaugurarea s-a desfășurat în prezența oficialităților, a 

membrilor comunității academice, dar și a altor reprezentanți ai 

unor instituții relevante pentru domeniul învățământului superior 

din China. 
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În perioada 18 – 23 noiembrie, o delegație a Universității Ștefan 

cel Mare Suceava, din care au făcut parte rectorul Valentin Popa și 

lector dr. Codruț Șerban, s-a aflat într-o vizită de lucru în Kunming 

– China. 

Efectuată la invitația Universității Normale Yunnan, deplasarea a 

avut drept scop extinderea colaborării existente între cele două 

universități. 

Potrivit unui comunicat USV, temele de discuție au vizat, printre 

altele, pregătirea pentru semnare a unui acord interinstituțional 

care să includă și programe de doctorat în co-tutelă, deschiderea 

unui program de studiu în limba chineză la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării din Suceava, sprijinirea acestui program cu 

trei lectori de limba chineză din cadrul Universității din Yunnan, 

precum și derularea unor mobilități pentru cadre didactice și 

studenți între cele două universități. 

Un alt eveniment la care au participat reprezentanții USV a fost 

inaugurarea Sino-Euro Educational and Cultural Exchange Center, 



organism creat în cadrul Universității din Yunnan pentru a 

eficientiza colaborarea cu universități din Europa. 
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Joi, 28 noiembrie 2019, se va celebra pentru prima dată Ziua 

profesorului de franceză, în România și în țările din Europa 

centrală și orientală. 

Potrivit unui comunicat al USV, valorizarea meseriei de profesor 

de limba franceză, consolidarea legăturii și solidarității, dar și 

promovarea culturii francofone sunt obiectivele acestei aniversări. 

Mai multe activități vor fi coorganizate în România de Ministerul 

Educației și Cercetării, Federația Internațională a Profesorilor de 

Franceză (FIPF), Asociația Română a Profesorilor de Franceză 

(ARPF), Institutul Francez din România, Agenția Universitară a 

Francofoniei (AUF) și Organizația Internațională a Francofoniei 

(OIF) prin Biroul său regional pentru țările Europei Centrale și de 

Est (BRECO).  Tema din acest an este „Innovation et créativité” 

(„Inovare și creativitate”). 

Inițiativa organizării Zilei profesorului de franceză aparține 

președintelui Franței, Emmanuel Macron, iar statistica impune 

această atitudine față de promotorii limbii franceze și ai culturilor 

și civilizațiilor francofone : 

– cu 300 de milioane de vorbitori, franceza este a cincea cea mai 

vorbită limbă din lume, după chineză, engleză, spaniolă și arabă ; 

– franceza este limbă de predare pentru un număr de peste 80 de 

milioane de oameni din 36 de țări și teritorii ; 



– franceza este limba străină învățată de peste 50 de milioane de 

oameni ; 

– peste 6000 de profesori din România și aproape 1,1 milioane de 

studenți sunt atașați de această limbă. 

Cu prilejul primei ediții a Zilei internaționale a profesorului de 

franceză, echipa de coordonare a Biroului Francez din 

Suceava felicită și mulțumește tuturor cadrelor didactice implicate 

în dezvoltarea învățământului în limba franceză prin intermediul 

proiectelor destinate comunității sucevene : „Les après-midi 

francophones” („După-amiezile francofone”), „Le français dans la 

communauté” („Franceza în comunitate”) și „Le français, c’est 

facile !” („Franceza, e ușor să o înveți !”). 
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Una dintre cele mai bune voci din România, Alexandra Ușurelu, 

va concerta joi, 12 decembrie, de la ora 20.00, la Teatrul Municipal 

„Matei Vișniec”, spectacolul fiind organizat de Casa de Cultură a 

Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari. 

„Distinsă în concertele sale, în care cele mai puternice idei sunt 

cântate în cele mai delicate sonorități, Alexandra Ușurelu 

pregătește momente splendide pentru scena din Suceava”, transmit 

organizatorii. 
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Local Campania „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii”, 

ediția a IX-a, a debutat la Suceava luni, 25 noiembrie, de Ziua 

internațională de luptă împotriva violenței asupra femeii, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) - Facultatea de Științe ale 

Educației – Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și 

Preșcolar, cu sprijinul conf. univ. dr. Otilia Clipa. 

Cele 16 zile din campanie „sunt momente de reflecție, pentru ceea 

ce înseamnă învățarea și trăirea drepturilor și obligațiilor, asumarea 

rolului de cetățean într-o societate democratică”. 

Campania, denumită și DAR (Dăruiește. Ajută. Respectă.), este 

organizată printr-un parteneriat între Asociația SEVA, Comisia 

Județeană pentru Egalitate de Șanse, Inspectoratul Județean de 

Poliție, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și Teatrul 

Municipal „Matei Vișniec” Suceava. 

[…] 
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Actualitate Municipiul Suceava ar urma să încheie un acord de înfrățire cu 

municipiul Karavas, districtul Kyrenia, din Republica Cipru. În 

acest sens, un proiect de hotărâre va fi supus aprobării plenului 

Consiliului Local în ședința de 28 noiembrie. Potrivit inițiatorului 

proiectului, primarul Ion Lungu, relațiile dintre cele două 

municipii au început din iunie 2019, când o delegație a Karavas, 

condusă de omologul Nicos Hadjistephanou, a vizitat Suceava, cu 

prilejul unei expoziții de obiecte de dantelă din patrimoniul 

național al Ciprului, manifestare organizată la Muzeul de 

Etnografie și Folclor. Scopul general al acordului este acela de 



contribui la susținerea dialogului intercultural, „prin cunoașterea și 

valorificarea patrimoniului cultural, la cooperarea în domenii 

precum educație, tehnologie, cultură, turism și mediu”.  

Tot în ședința ordinară din această săptămână a deliberativului 

local, spre aprobare este înaintat și proiectul de hotărâre referitor 

la încheierea unui acord de cooperare între municipiul Suceava și 

municipiul Yinchuan, regiunea autonomă Ningxia Hui din 

Republica Populară Chineză. Din partea acestui municipiu, 

Suceava a primit o propunere de înfrățire după ce oficialii chinezi 

s-au întâlnit cu cei suceveni, cu ocazia unei manifestări organizate 

de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Potrivit expunerii de 

motive la proiectul de hotărâre, obiectul acordului îl constituie, în 

principal, „nevoia de creștere a gradului de inovare pe plan local și 

cel regional”. Domeniile de colaborare sunt: economic și 

comercial; învățământ; al culturii, turismului și sportului; 

protecției mediului, medical și al serviciilor edilitare și, nu în cele 

din urmă, al administrației publice. 

[…] 
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__________ Joi, 28 noiembrie 2019, începând cu ora 11:00, în Sala de Artă 

„Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” vor avea 

loc manifestările dedicate “Zilei Bucovinei”. 

În cadrul evenimentelor organizate de Ziua Bucovinei la în Sala de 

Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” vor 

avea loc două conferințe: 



    Conferința intitulată „Turnul Unirii: de la gând la faptă” va fi 

prezentată de către preotul Viorel Ioan Vârlan 

    Conferința intitulată „Bucovina între unire și unificare” va fi 

prezentată de către conf.univ.dr. Radu Florian Bruja  

Manifestările sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean 

Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, Parohia 

„Nașterea Maicii Domnului” Suceava, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Asociația Seniorilor Bucovineni. 

__________ Scriitorul Stelian 

Tănase și jurnalista 

Elena Vijulie vor 

conferenția la 

Muzeul de Istorie 

din Suceava pe 

tema „Unirea 

Bucovinei cu 

România” 
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Cultural Joi, 28 noiembrie, de la ora 14.00, scriitorul și jurnalistul Stelian 

Tănase și jurnalista Elena Vijulie vor conferenția la Muzeul de 

Istorie din Suceava pe tema „Unirea Bucovinei cu România”. 

Totodată, Stelian Tănase își va lansa cartea „Marele incendiator. 

Cronica unui fapt divers”, apărută la Editura Corint. Romanul va fi 

prezentat de profesorul universitar doctor Elena Brîndușa Steiciuc, 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare”. Intrarea este liberă 

 


