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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, vrea un nou mandat la conducerea instituției, 

acesta declarând că își va depune candidatura pentru alegerile care 

vizează mandatul 2020 – 2024 și care se vor desfășura la începutul 

anului următor. 

Valentin Popa a menționat că nu știe, deocamdată, dacă va avea 

alți contracandidați, precizând însă că își dorește să continue 

dezvoltarea universității alături de aceeași echipă de management 

din ultimii ani. 

„Voi candida pentru un nou mandat, consider că lucrurile care 

merg bine nu ar trebui schimbate, trebuie doar ajustate. Cred că 

încă sunt lucruri pe care le pot face pentru universitate. Totodată, 

sunt conștient că ultimii opt ani au însemnat pentru instituție o 

creștere din toate punctele de vedere, atât în ceea ce privește 

imaginea USV, dar și rezultatele științifice care au condus și la o 

situație financiară foarte bună. Menținerea acestui ritm de creștere 

și dezvoltare, trebuie să recunosc, e aproape imposibil de realizat. 

În următorii ani trebuie să ne gândim cum vom consolida și cum 

vom menține toate aceste rezultate”, a arătat Popa, acesta adăugând 

că, în prezent, lucrează la finalizarea proiectului de management 

pentru următorii patru ani. 



Dacă va obține un al treilea mandat, acesta va fi consacrat 

investițiilor. 

„Au fost opt ani în care nu au fost investiții semnificative și ne vom 

concentra asupra acestui aspect. Avem în vedere înființarea 

Facultății de Medicină, al cărei sediu trebuie să fie cât mai aproape 

de Spital. Ne gândim la terenul de lângă Inspectoratul Județean 

pentru Situații de Urgență, Pompieri, și suntem cu PUD - ul (Planul 

Urbanistic de Detaliu) dat spre aprobare”, a specificat rectorul. 

Acesta a mai amintit și de investițiile planificate pentru Campusul 

II, respectiv un cămin de câteva sute de locuri pentru care au fost 

găsite soluțiile pentru asigurarea utilităților, Facultatea de 

Silvicultură, restaurant etc. 

 De ce este posibil un al treilea mandat? 

Valentin Popa este la conducerea Universității din anul 2012. În 

2016 a fost reales pentru un nou mandat, care însă a fost întrerupt 

pentru opt luni de zile, din ianuarie până în septembrie, perioadă în 

care Popa a fost ministru al Educației. 

Pe perioada exercitării mandatului în fruntea Ministerului 

Educației, Valentin Popa a fost suspendat din funcția de rector al 

Universității din Suceava. 

Astfel, deși cei care ocupă funcția de rector sunt limitați la două 

mandate, un al treilea mandat este prevăzut de lege doar ca excepție 

pentru cei care s-au suspendat, pentru o anumită perioadă de timp, 

în mandatele anterioare, cum este și cazul rectorului sucevean. 

  



Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” va fi ales prin vot 

Cadre didactice titulare, cercetători titulari și studenți reprezentanți 

de la Universitate au votat, în această vară, modalitatea prin care 

va fi desemnat viitorul rector. 

Referendumul a stabilit că rectorul din mandatul următor va fi ales 

tot prin vot secret de către comunitatea academică. Cealaltă opțiune 

de alegere a rectorului era pe bază de concurs public. 

Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020 – 2024 prevede 

depunerea candidaturilor pentru funcția de rector pentru perioada 

9 – 13 decembrie. 

Desfășurarea alegerilor este programată pentru data de 30 ianuarie, 

iar o zi mai târziu vor fi anunțate rezultatele. 

Alegerile de la începutul anului vizează și mandatele de membru 

în Consiliul facultăților, Consiliul pentru studii universitare de 

doctorat, Senatul USV, directorii de departamente și mandatele de 

membru în consiliul departamentelor. 
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Zeci de studenți și absolvenți ai Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), dornici să intre în câmpul muncii, s-au prezentat, 

miercuri, la prima ediție a Târgului de joburi, organizat în 

parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(AJOFM) Suceava. 

O parte dintre tineri au lăsat CV-uri angajatorilor, alții s-au 

mulțumit să culeagă doar câte un pliant de la standurile amenajate, 



iar cei mai curajoși și determinați dintre ei au purtat discuții cu 

recrutorii, cu speranța că în următoarele zile vor fi contactați în 

vederea unui interviu. 

Prima ediție a Târgului de joburi organizat de Universitatea din 

Suceava se adresează studenților și absolvenților instituției, astfel 

că angajatorii s-au arătat dispuși să facă rabat de la una dintre 

cerințele altădată obligatorii, respectiv experiența în muncă. Cu 

toate acestea, reprezentanții companiilor spun că își doresc colegi 

motivați, care vor să evolueze în carieră și ale căror pretenții sunt 

realiste. 

Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorectorul cu baza materială 

și probleme studențești, a menționat că 40 de angajatori din 

Suceava, Iași și Botoșani și-au amenajat standuri la Târgul de 

joburi, aceștia având în ofertă peste 300 de locuri de muncă în 

domenii variate (economic, științe inginerești, IT, marketing, 

asigurări etc.). 

Aceasta a arătat că evenimentul le oferă studenților și absolvenților 

instituției un cadru de întâlnire în vederea facilitării accesului pe 

piața muncii. 

Companii mari precum Continental sau Capgemeni au venit cu un 

potențial mare de angajare (50 de locuri de muncă), iar alți 

angajatori - Assist, Egger, Holzindustrie Schweighofer, 

Continental, firme din industria alimentară, au pentru studenți 

oferte de stagii de practică și de internshipuri. 

Gabriela Prelipcean a mai arătat că o parte dintre firme au venit cu 

propuneri de angajare variate, în regim part time sau de la distanță. 



Universitatea își propune ca, de anul următor, să organizeze acest 

eveniment de două ori pe an, toamna și primăvara. 
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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) derulează proiectul „Dezvoltarea 

dendroflorei Grădinii Botanice a USV - TREE World”, finanțat de 

Ministerul Educației Naționale prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională (FDI 2019). 

Acesta are ca obiective asigurarea dezvoltării grădinii botanice din 

Campusul II al USV, prin înființarea sectorului „Flora globului”, 

crearea perdelei vegetale sudice a grădinii botanice și 

îmbunătățirea aspectului peisagistic al Campusului I. 

Una dintre activitățile cele mai importante din cadrul proiectului a 

avut loc marți, 26 noiembrie 2019 - o acțiune de plantare a 500 

puieți forestieri în sectorul „Vegetația României”. Au fost plantați 

puieți de brad, molid, fag, stejar, cireș păsăresc, plop alb, jugastru, 

frasin, salcie albă și salcie căprească. În acest sector se urmărește 

recrearea principalelor tipuri de ecosisteme forestiere din România 

la o scară mică, distribuite altitudinal, conform distribuției 

naturale. Au participat 90 studenți și 8 cadre didactice de la 

Facultatea de Silvicultură și Facultatea de Istorie și Geografie. 

Proiectul este coordonat de șef lucrări ing. dr. Cezar Valentin 

Tomescu (Facultatea de Silvicultură, USV). 
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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. 

Valorizarea meseriei de profesor de limba franceză, consolidarea 

legăturii ți 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 Franceza (FIPF), 

Asociația Româna a Profesorilor de Franceza (ARPF), Institutul 

Francez din Romania, Agenția Universitara a Francofoniei (AUF) 

și Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) prin Biroul sau 

regional pentru țările Europei Centrale și de Est (BRECO). Tema 

din acest an este „Innovation et creativite” („Inovare și 

creativitate”). 

 

Inițiativa organizării Zilei profesorului de franceză aparține 

președintelui Franței, Emmanuel Macron, iar statistica impune 

aceasta atitudine fața de promotorii limbii franceze și ai culturilor 

și civilizațiilor francofone : 

- cu 300 de milioane de vorbitori, franceză este a cincea cea mai 

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

 

- franceza este limba 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 Romania si 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 apres-midi 

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

communaute” („Franceza în comunitate”) și „Le francais, c'est 

facile !” („Franceza, e ușor să o înveți !”). 

 

_________ 
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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 

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. La edițiile precedente ale Forumului au fost 

invitate personalități marcante la nivel mondial, dintre îi amintim 

pe Muhammad Yunus, câștigător al Premului Nobel pentru Pace, 

Christopher Pissarides, membru al Academiei Britanice, câștigător 

al Premiului Nobel pentru Economie, Chen-Ning Yang, câștigător 

al Premiului Nobel pentru Fizică, Justin Lin, economist de 

prestigiu, fost Vice-Președinte al Băncii Mondiale, sau Xu 

Yuanchong, câștigător al Premiului Internațional Arctic Light 

Outstanding Literary Translation. 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. 



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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Miercuri, 4 decembrie, Casa de Cultură a Studenților Suceava 

organizează un recital de pian la patru mâini cu Eugen Dumitrescu 

și Corina Răducanu. 

„Poveste muzicală.. la patru mâini” se va desfășura pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universității din Suceava, de 

la ora 19.00. 

Potrivit organizatorilor, cei doi artiști au ales un program care 

marchează două momente culturale deosebit de importante ale 

anului 2019: aniversarea celor 200 de ani de la nașterea pianistei și 

compozitoarei Clara Schumann și 50 de ani de la dispariția marelui 

muzician român Constantin Silvestri. Astfel, programul va 

cuprinde următoarele lucrări: Robert Schumann - Bilder aus Osten 

op.66 

Clara SCHUMANN – Marș; Constantin Silvestri - Jocuri populare 

românești din Transilvania op.4; Leon Klepper - Cântec și Dans; 

George Enescu/ Marius Sireteanu - Rapsodia română op.11 nr.2; 

George Enescu/ Marius Sireteanu - Rapsodia română op.11 nr.1. 



Prețul unui bilet este de 10 lei. Accesul studenților, elevilor și 

pensionarilor se face în mod gratuit, pe baza de invitație procurată 

de la sediul CCS, din str. Zorilor nr. 6 (lângă Auto Albina). 

Informații la 0752 092 606. 
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Spiritual Însuflețită și la ediția 2019 de Ana Pascaru, șefa Secției Filosofie a 

Institutului de Istorie din Chișinău, sărbătorirea pe 21 noiembrie a 

Zilei Mondiale a Filosofiei la Universitatea de Stat „Dimitrie 

Cantemir” din Chișinău (organizatoare împreună cu Institutul și 

Asociația pentru Filosofie din Republica Moldova a manifestării) 

a reunit la conferința științifică dedicată acesteia, „Filosofia și 

perspectiva umană”, universitari și cercetători, personalități și 

iubitori ai nobilei discipline din R. Moldova și din România (Ioan 

Petru și Petre Dumitrescu de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași și 

Niadi-Corina Cernica de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava). 

Comunicările prezentate au susținut convingerea prof. Petre 

Dumitrescu despre constituirea la Chișinău a unei școli de 

filosofie, dar și pe aceea a prof. Ioan Petru că soarta Filosofiei este 

strâns legată de educație, de școală, precum și de propriul efort de 

adaptare, de adecvare la auditoriu. De altminteri, și lucrările 

sesiunii au fost organizate pe modulul „Filosofia în lumea 

contemporană”, moderat de prof. Gheorghe Bobână, și modulul 

„Filosofia și Educația”, moderat de conf. Vitalie Ojovanu, cu 

abordarea unor teme al căror interes este sugerat chiar de titlurile 

comunicărilor: de ex. „Metamorfozele filosofiei contemporane” 

(Vasile Țapoc), „Cui prodest filosofia în zilele noastre” (Ioan 

Petru), „Demersul filosofiei privind deschiderile Erei 



Informaționale” (Ana Pascaru), „Tendințele dezvoltării filosofiei 

sociale la începutul mileniului trei” (Valeriu Capcelea), 

„Specificul discursului filosofic la gânditorii români din ultimul 

secol” (Petre Dumitrescu), „Dacă mai putem vorbi despre adevăr 

astăzi” (Niadi-Corina Cernica), „Omul ca problemă, principiu, 

paradigmă și securitatea umană” (Ion Sîrbu), „Repere ale 

pragmaticii cognitive în interpretare” (Eugenia Bogatu), 

„Dimensiunea națională a filosofiei în viziunea gânditorilor 

români” (Svetlana Coandă), „Conceptul de model în filosofia 

universală” (Vera Panfil) și „Aspecte filosofice ale modernizării” 

(Sorin Becciu). Bogăția argumentelor din comunicări și dezbateri 

nu a permis audierea tuturor comunicărilor înscrise în program, 

acestea și ale autorilor care nu au reușit să ajungă la Chișinău (ca 

Bogdan Popoveniuc de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, cu „Morala digitală. Impactul utilizării tehnologiilor 

mediate de computer asupra psihologiei morale”) vor fi cuprinse în 

volumul consacrat Conferinței. 

_________ Suceava: 
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Știință Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a obținut nouă 

medalii de aur și trei de argint la cea de a XVI-a ediție a Salonului 

Internațional de Inventică Infoinvent de la Chișinău, desfășurat în 

perioada 20-23 noiembrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al 

instituției academice, Codruț Șerban, din delegația USV au făcut 

parte Dan Laurențiu Milici, Ilie Nițan, Oana Vasilica Grosu, Costel 

Mironeasa, Silvia Mironeasa și Iuga Mădălina. Medalii de aur în 

cadrul Salonului au primit următoarele invenții: Vafe cu conținut 

ridicat de fibre și procedeu de obținere a acestora - autori 

Georgiana Gabriela Codină, Silvia Mironeasa, Costel Mironeasa; 

Jeleu de păducel și procedeu de obținere a acestuia - autori Silvia 

Mironeasa, Mădălina Iuga; Biscuiți hipocalorici și procedeu de 



obținere a acestora - autori Georgiana Gabriela Codină, Silvia 

Mironeasa, Costel Mironeasa; Siguranță termomecanică cu blocare 

- autori Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, 

Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana Rodica Milici, 

Crenguța Elena Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Rață, Elena 

Daniela Olariu; Termocuplă tip ambreiaj - autori Dumitru 

Cernușcă, Laurențiu Dan Milici, Ilie Nițan, Mihaela Poienar, 

Sergiu Dan Pața, Mihai Cenușă, Bogdan Breabăn, Cezar Dumitru 

Popa. Argint au primit următoarele invenții: Dispozitiv și metodă 

de extracție a uleiului din semințe oleaginoase - autori Silvia 

Mironeasa, Costel Mironeasa, Georgiana Gabriela Codină, 

Mădălina Iuga; Sistem de zăvorâre - autori Ilie Nițan, Laurențiu 

Dan Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, 

Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar Dumitru Popa, Mihai 

Rață, Constantin Ungureanu; Vibromotor - autori Ilie Nițan, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, 

Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernușcă, Radu 

Dumitru Pentiuc. Totodată, medalie de aur din partea Universității 

Politehnice București a primit invenția Dispozitiv și metodă de 

extracție a uleiului din semințe oleaginoase și din partea Centrului 

Național de Cercetare pentru Siguranța Alimentului a primit 

medalia de aur invenția Jeleu de păducel și procedeu de obținere a 

acestuia. Medalia de aur din partea Universității Politehnice 

București a mai fost acordată invenției Vibromotor, iar Institutul 

Național pentru Laser, Plasmă și Fizica Radiațiilor din România a 

acordat medalia de aur pentru promovarea noutăților în cercetare 

prin inovare și inventică în USV. AGERPRES/(AS-Silvia Marcu, 

editor: Antonia Niță, editor online: Anda Badea) 

 


