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Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, actualul rector al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV), este singurul candidat pentru 

fotoliul de conducere al instituției, pentru mandatul 2016 – 2020. 

În perioada dedicată înscrierii candidaturilor pentru funcția de 

rector al USV, 9 – 13 decembrie, niciun alt universitar nu s-a 

înscris în cursa pentru un mandat la cârma Universității. 

Desfășurarea alegerilor este programată pentru data de 30 ianuarie, 

iar o zi mai târziu vor fi anunțate rezultatele. 

Potrivit Metodologiei, „rectorul poate fi ales din primul tur de 

scrutin dacă este votat de <jumătate plus unul> din numărul 

persoanelor înscrise pe listele de vot”. Dacă această condiție nu 

este îndeplinită, se desfășoară un al doilea scrutin. La urne sunt 

așteptate cadre didactice și de cercetare titulare și reprezentanții 

studenților din Senatul universitar și din Consiliile facultăților. 

 Alegeri și pentru Senat și Consiliul facultăților 

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 
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suspendat din funcția de rector al Universității din Suceava. 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. 

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. 

Durata mandatului structurilor și funcțiilor de conducere este de 

patru ani. 
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Este vorba despre prorectorul Ștefan Purici și decanii Petru 

Ghervan și Camelia Ignătescu, pentru care au fost acordate gradații 

de merit în situații excepționale, fiindu-le astfel răsplătite 

rezultatele deosebite obținute între anii 2014-2018. Conform 

punctajelor primite în urma evaluării dosarelor depuse de 

candidații care au participat la concurs, vor beneficia de gradații de 

merit, începând cu anul 2020, un total de 18 profesori universitari 

doctori, 10 lectori universitari doctori, 12 conferențiari universitari 

doctori și 4 șefi lucrări universitari doctori. Gradația de merit 

reprezintă 25% din salariul de bază și se atribuie pe o perioadă de 

5 ani. 

Rezultatele evaluării dosarelor propuse pentru acordarea 

gradațiilor de merit pentru anul 2020 pentru personalul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) au fost publicate la 



finalul săptămânii trecute. Au fost scoase la concurs 44 de gradații, 

din care minim 13 rezervate pentru lectori, șefi de lucrări și 

asistenți universitari. 

Fiecăreia dintre cele 10 facultăți din cadrul USV i-a fost alocat un 

anumit număr de gradații, astfel încât numărul lor, împreună cu 

cele aflate în plată, să se încadreze în maximum 16% din posturile 

structurii la care se organizează concursul. Astfel, pentru 

Facultatea de Drept și științe Administrative au fost alocate 5 

gradații de merit, Facultatea de Educație Fizică și Sport a primit 4 

gradații, Facultatea de Inginerie Alimentară și Facultatea de Istorie 

și Geografie au avut câte 3 gradații scoase la concurs, Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor i-au fost atribuite 8 

gradații, Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 

Management doar una, 6 pentru Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, câte 2 pentru Facultatea de Silvicultură și Facultatea 

de Științe ale Educației, iar cele mai multe, 10 la număr, au ajuns 

la angajații Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică. 

Conform punctajelor primite în urma evaluării dosarelor depuse de 

candidații care au participat la concurs, vor beneficia de gradații de 

merit, începând cu anul 2020, un total de 18 profesori universitari 

doctori, 10 lectori universitari doctori, 12 conferențiari universitari 

doctori și 4 șefi lucrări universitari doctori. 

Trei universitari vor primi gradații de merit, începând cu anul 

viitor, în urma suplimentării la nivel de universitate a numărului de 

gradații, în baza art 8 din R16, care prevede că „în cazul în care un 

cadru didactic a adus o contribuție deosebită la creșterea 

prestigiului universității, contribuție neinclusă în grila din 



prezentul regulament, aceasta poate fi punctată în plus de rectorul 

universității și recunoscută ca atare. Astfel, Consiliul de 

Administrație poate propune Senatului acordarea de gradații de 

merit în situații excepționale, fără a fi depășită limita maximă de 

16% stabilită în art. 1 (2). Costurile legate de acordarea unor astfel 

de gradații se suportă din veniturile rectoratului” 

Este vorba despre prof. univ. dr. Ștefan Purici, care a fost astfel 

recompensat „pentru susținerea activității privind încheierea de 

acorduri interuniversitare pentru funcționarea programelor cu 

dublă diplomă, cu universități din Republica Moldova și Ucraina, 

deschiderea Lectoratului de limba română la Odessa, promovarea 

USV în Republica Moldova și Ucraina în vederea atragerii de 

etnici români (13% dintre studenții USV sunt etnici români)”, după 

cum se arată în motivația prezentată în propunerea Consiliului de 

administrație al USV, aprobată de Senatul USV, prin hotărârea 

emisă în data de 12 decembrie. 

A doua gradație acordată în situație excepțională i-a revenit prof. 

univ. dr. Petru Ghervan pentru „implicarea în organizarea și 

antrenarea echipei de handbal a CSU, obținerea titlului de 

campioni europeni universitari în anul 2017, locul III la nivel 

european în anul 2018, reconstrucția echipei fără a fi angajat al 

CSU”. 

Cea de a treia gradație acordată suplimentar a fost atribuită conf. 

univ. dr. Camelia Ignătescu pentru „implicarea în inițierea, 

înființarea și organizarea Facultății de Drept și științe 

Administrative, dezvoltarea facultății, inclusiv prin introducerea 

de noi programe de studii, cu un impact major asupra numărului de 

studenți înmatriculați (creștere de la 600 la 1.100 de studenți în 



ultimii 3 ani), organizarea de conferințe specifice cu impact major 

asupra imaginii USV. Implicarea în susținerea unor cauze care 

vizau USV în instanță”. 

Precizăm că perioada pentru care s-a făcut evaluarea dosarelor 

candidaților este cuprinsă între anii 2014-2018. Gradația de merit 

reprezintă 25% din salariul de bază și se atribuie pe o perioadă de 

5 ani. 
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Vineri, 13 decembrie a.c., de la ora 11.00, la Sala de Artă „Elena 

Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”  avut loc 

manifestarea „Cartea la ceas aniversar” - Gala Premiilor Societății 

Scriitorilor Bucovineni pentru carte publicată în anul 2018. Juriul 

a fost format din: Mircea A. Diaconu (președinte), Monahia Elena 

Simionovici, Isabel Vintilă, L.D. Clement și Alexandru Ovidiu 

Vintilă. 

Organizatori au fost Societatea Scriitorilor Bucovineni în 

parteneriat cu Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” și Alexandria 

Librării, sub egida Consiliului Județean Suceava. 

Universitarul sucevean Elena Brândușa Steiciuc a primit premiul 

pentru traduceri pentru cartea scriitorului Alain Riviere, „Urmele 

umbrei”. 

Pe parcursul evenimentului, participanții au avut posibilitatea să 

asiste la o serie de momente muzical-artistice în interpretarea unor 

elevi de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava. 



Programul artistic a fost coordonat de directoarea adjunctă a 

instituției de învățământ suceveană, prof. Elena Istrate. 

De asemenea, a fost lansat cel mai recent număr al revistei 

„Bucovina literară”, ultimul pe anul în curs. Revista a fost lansată 

în aceeași zi și la Cernăuți, unde Doina Cernica a avut alături 

universitari, profesori, oameni de presă din Cernăuți, dar și pe  

universitarii suceveni Gina Puică, Raluca Dimian, Dorel Fânaru și 

pe Maria Olar, președinta Fundației „Leca Morariu” Suceava. 

Gala Premiilor SSB a fost prezentată de Alexandru Ovidiu Vintilă, 

președintele SSB. 

Organizatoriiau marcat astfel, o manifestare emblematică pentru 

lumea scriitoricească din Bucovina și Anul Cărții în România. 
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DAN PURIC susține astăzi la Suceava conferința „O lume pe care 

s-o învingem”. 

Întâlnirea va avea loc de la ora 18,30, în aula din Corpul A al 

Universității „Ștefan cel Mare”. 

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Conferința este 

organizată în colaborare cu Asociația Studenților Creștin Ortodocși 

Români – filiala Suceava. 
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________ Echipa România, te iubesc! se întâlnește cu cititorii din București, 

Bacău, Iași, Rădăuți, Suceava, Baia Mare, Cluj, Sibiu și Brașov. 

Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Cristian Leonte, Paul 

Angelescu și Rareș Năstase îi așteaptă pe români la evenimentele 

de lansare pentru cel de-al doilea volum – „Ne facem bine”, în mai 

multe orașe din țară. […] 

Programul turneului de lansare a volumului România, te iubesc!: 

    București – vineri, 13 decembrie, ora 19:00, Librăria Humanitas 

de la Cișmigiu 

    Bacău – sâmbătă, 14 decembrie, ora 17:00, Universitatea 

„Vasile Alecsandri” 

    Iași – duminică, 15 decembrie, ora 16:00, Ateneul Național din 

Iași 

    Rădăuți – luni, 16 decembrie, ora 13:30, Așezământul de copii 

„Sfântul Ierarh Leontie” 

    Suceava – luni, 16 decembrie, ora 18:00, Universitatea „Ștefan 

cel Mare”, Auditorium „Joseph Schmidt” 

    Baia Mare – marți, 17 decembrie, ora 18:00, Centrul Universitar 

Nord, Biblioteca Universitara 

    Cluj – miercuri, 18 decembrie, ora 18:30, Librăria Humanitas 

    Sibiu – joi, 19 decembrie, ora 18:30, Librăria Humanitas 

    Brașov – vineri, 20 decembrie, ora 18:30, Universitatea 

Transilvania 
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    București – sâmbătă, 21 decembrie, ora 17:00, Diverta Lipscani 

[…] 

Adelina 

Talpalariu 

Studenții USV 

pasionați de istorie 

și provocările 

comunismului, pot 

participa la 

Festivalul Ideilor 

de la Sighet, din 

2020 

www.monitorulsv.ro 

14.12.19 

Local Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) pasionați 

de istorie, de perioada regimului comunist în România, de 

amprenta lăsată de aceasta, pot deveni bursieri unSettled și pot 

petrece șapte zile la Memorialul Victimelor Comunismului și al 

Rezistenței de la Sighet. 

Aceștia se pot înscrie într-un proiect unic, finanțat de Ambasada 

Statelor Unite și implementat de Fundația Freedom House 

Romania, care marchează, prin diferite evenimente, împlinirea a 

30 de ani de la căderea comunismului. În acest sens, în iulie 2020, 

organizatorii oferă 150 de burse unSettled pentru studenții 

interesați să participe la cele șapte zile ale Festivalului de idei ce 

va avea loc la Sighetu Marmației. 

Bursele acoperă integral cheltuielile aferente celor șapte zile de la 

Sighetu Marmației (cazare, masă, transport, materiale etc.). 

Înscrierile se desfășoară până pe 15 martie, iar cei interesați trebuie 

să acceseze https://unsettled.freedomhouse.ro/  sau pagina de 

facebook Bursele unSettled. Studenții trebuie să trimită un CV, să-

și motiveze aplicația și să răspundă la două întrebări legate de 

diferite aspecte despre comunism. 

Profilul studentului: dorință de învățare; minte deschisă și 

flexibilitate în interacțiunea cu studenți din alte medii academice; 
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cunoașterea limbii engleze este un avantaj; curiozitate și 

determinare. 

„Bursele sunt gândite pentru studenții români, din ciclul de licență, 

din orice domeniu de studiu, indiferent că studiază în România sau 

în străinătate. (...) Într-un program extrem de complex, desfășurat 

pe parcursul a 7 zile, vor avea ocazia să interacționeze cu traineri, 

artiști, personalități din mediul cultural, istorici și cercetători. 

Bursierii vor purta discuții cu supraviețuitori ai Revoluției, oameni 

care au trecut prin revolta din 1987 de la Brașov, supraviețuitori ai 

închisorilor comuniste etc. Se vor desfășura ateliere artistice, 

ateliere de dezvoltare personală, dezbateri, proiecții de film, seri de 

socializare, vizite de studiu și sesiuni de tip bibliotecă vie cu 

oameni care au experimentat provocările comunismului”, anunță 

organizatorii. 

Aceștia au mai completat că bursierii vor fi împărțiți în două grupe 

de câte 75 de participanți. O grupă de 75 va participa la sesiunea 

din 6-12 iulie, iar cealaltă grupă la sesiunea din intervalul 13-19 

iulie. Programul celor două sesiuni va fi identic. 

Programul se desfășoară în parteneriat cu organizațiile civice 

Fundația Academia Civică, Geeks for Democracy, Forum Apulum, 

Funky Citizens, iTeach și este susținut de Radio Europa Libera și 

rețeaua de presă locală PressHub - formată din 26 de publicații 

locale independente. 
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CSU Suceava a retrogradat din Liga Națională de handbal 

masculin la finele sezonului competițional 2018-2019. A fost un 
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CSU Suceava și 

perspectivele 

anului 2020 

 

campionat în care sucevenii și-au propus mult și au realizat puțin. 

Totuși, poate că era momentul pentru un nou început, dacă ne 

gândim la faptul că formația suceveană avea în componență mulți 

jucători trecuți bine de 30 de ani, aflați la final de carieră. Ușor, 

ușor s-a trecut peste dezamăgirea provocată de acel eșec și, din 

vară, s-a trecut din nou la treabă. S-a păstrat aceeași conducere și 

s-a pornit un proiect destul de ambițios, care a debutat cu dreptul. 

Nu trebuie de neglijat faptul că CSU Suceava a încheiat anul pe 

primul loc atât cu formația de seniori, dar și cu cele de juniori I și 

II, care participă în campionatul național. 

Nu e deloc rău, însă pentru gruparea de seniori trebuie ceva mai 

mult. Este adevărat că echipa suceveană are potențial, bazându-se 

pe tineri talentați, care vin din urmă, însă diferența dintre eșalonul 

secund și primul eșalon din handbalul masculin românesc este 

semnificativă. CSU Suceava a avut un start bun în Divizia A, dar, 

sinceri să fim, nu poate spune că se poate măsura în acest moment 

cu echipele de Ligă Națională. În pauza de iarnă vor mai trebui 

aduși probabil doi-trei jucători de valoare pentru ca evoluțiile de 

pe teren să crească în consistență, în condițiile în care echipa 

antrenată de Adrian Chiruț se află într-o poziție bună pentru a ataca 

promovarea. 

Ce a rămas, de mai mult timp, de făcut pentru handbalul sucevean? 

Fără îndoială, o sală polivalentă. Nu de alta, dar Suceava este una 

dintre puținele reședințe de județ care nu beneficiază de o 

asemenea facilitate. În acest moment, sala de sport de la Liceul cu 

Program Sportiv este depășită pentru cerințele unor competiții de 

nivel superior, iar o sală polivalentă ar putea contribui și la 

creșterea altor sporturi indoor care se practică în Suceava, precum 

volei, baschet sau futsal, putând găzdui însă cu succes și concerte 



sau diverse evenimente culturale. Așadar, construcția unei săli 

polivalente reprezintă o necesitate pentru Suceava anului 2020. 
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________ Tabăra națională de fizică, astronomie și astrofizică va avea loc în 

vacanța de iarnă, în perioada 6-10 ianuarie 2020, la Voroneț 

(Suceava). Pot participa și elevi care vor să se inițieze, alături de 

elevii care se vor pregăti pentru competițiile din acest an școlar.  

Elevii nemțeni care vor să participe se pot înscrie și la cele două 

concursuri naționale de fizică și cel de astronomie și astrofizică 

„Marin Dacian Bica”. Înscrierile în tabără se fac până pe 23 

decembrie, iar elevii vor avea ocazia să rezolve probleme și să 

realizeze lucrări de laborator alături de profesorii renumiți care 

elaborează subiecte și care pregătesc loturile olimpicilor care 

reprezintă România la concursurile naționale și internaționale. Pe 

lângă probleme și concursuri, vor fi seri de observații astronomice, 

organizatorii punând la dispoziția elevilor unul dintre cele mai mari 

telescoape din țară. Din programul taberei nu lipsesc drumețiile, 

vizite la mănăstiri și un concurs inedit de astrofotografie, picturi și 

desene ale elevilor.  

Organizatorii taberei sunt Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Societatea Științifică Cygnus – centru UNESCO, 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul „Alexandru cel 

Bun” Gura Humorului și Facultatea de Fizică din Iași. 

 


