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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost premiată în 

cadrul celei de-a VII-a ediţii a Galei EduManager.ro, eveniment 

care a reunit, la București, lideri ai instituţiilor de învăţământ 

românești, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ai 

inspectoratelor școlare judeţene, universitari etc. 

Cele mai valoroase proiecte din educaţie au fost premiate în 

cadrul Galei EduManager 2019, în urma analizei efectuate de un 

juriu alcătuit din specialiști, alături de editorii portalului 

EduManager.ro. 

USV, prin proiectul „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în 

zona urbană. ANTUR”, a câștigat „Diploma de excelenţă”, la 

Categoria „Derularea de proiecte finanţate prin fonduri 

europene”. Proiectul este coordonat de prof. univ. dr. Gabriela 

Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studenţești al 

USV. 

ANTUR a fost lansat în primăvara lui 2018, este un proiect 

cofinanţat din fonduri europene și vizeazăsprijinirea 

antreprenoriatului și îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale 

la nivel regional. 

ANTUR are o valoare de aproape două milioane de euro, are o 

perioadă de implementare de 36 de luni, iar obiectivul său este 



încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în 

Regiunea de Nord-Est (judeţele Suceava, Botoșani, Neamţ, Iași, 

Bacău și Vaslui). 

Suma destinată implementării fiecărui plan de afaceri este de 

160.000 de lei, circa 33.000 de euro, beneficiarii primind banii în 

două tranșe, 75% într-o primă fază, respectiv 25%. 

În cadrul Galei EduManager, premierea proiectelor din cadrul 

secţiunii Învăţământ Universitar a fost efectuată de rectorul 

Universităţii Politehnica din București, Mihnea Costoiu, care a 

apreciat în discursul său calitatea și spiritul inovator al proiectelor 

înscrise anul acesta în competiţie. 

Pentru a participa la Gala Edumanager.ro, toate instituţiile de 

învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi organizaţiile 

profesionale din domeniul educaţiei au fost invitate să înscrie 

proiectele realizate în acest an. 

Proiectul Universităţii a fost singurul proiect premiat din judeţul 

Suceava. 
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În data de 19 decembrie, ora 12:00, la Biblioteca Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc evenimentul „Omul și 

Cartea”. 

De această dată, invitați vor fi profesori de limba și literatura 

română care, înainte de 1989, au susținut cursuri de pregătire și 

de învățare a limbii române pentru tineri străini, înscriși la diferite 

universități din România. Invitații de onoare ai acestei manifestări 



 

 

tradiționale pentru Biblioteca USV sunt: prof. Xenia Bortă, prof. 

Cornelia Colomeischi, prof. Florica Diaconescu, prof. Maria 

Gavril, prof. Maria Grigoraș, prof. Ioana Leuștean, prof. Lucreția 

Lucuțar, prof. Emilia Manole, prof. Vasile Nechita, prof. Aurica 

Pintiliciuc. 

Evenimentul „Omul și Cartea” este organizat de Biblioteca USV, 

în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

Departamentul de Limba și Literatura Română. 

„Înființată în anul 1963, ca Institut Pedagogic, Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava a devenit o instituție menită să 

formeze specialiști în domeniul învățământului preuniversitar, 

cărora li s-au adăugat, din a doua jumătate a anilor ’70 ai 

secolului trecut, specialiști în domeniul ingineresc”, informează 

organizatorii. 

Aceștia au mai menționat că, începând cu anul de învățământ 

1976-1977, la Suceava a fost înființat anul pregătitor de limba 

română pentru studenții străini, tineri care au ales România pentru 

a se forma în diverse domenii. Numărul studenților originari din 

Grecia, Africa, China, Asia sau America Latină, inițiați în limba 

și cultura română și pregătiți să însușească tainele viitoarelor 

meserii la diverse universități din țară, a variat între 174 de 

studenți, în anul universitar 1976-1977, și 306 studenți, în anul 

1983-1984. Pentru pregătirea studenților străini, pe lângă cadrele 

didactice titulare ale fostului Institut de Învățământ Superior, au 

fost selectați și angajați profesori de limba română din municipiul 

Suceava, cadre didactice cu experiență și rezultate excelente la 

catedră. 

Profitând de întâlnirea cu foștii profesori de limba română ai 



Universității sucevene, colectivul Bibliotecii va organiza o 

expoziție cu manuale de limba română, precum și alte documente 

legate de acea perioadă. 

„În preajma sărbătorilor de iarnă, colectivul Bibliotecii USV, 

condus de prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, îi invită pe 

toți sucevenii legați, într-un fel sau altul, de universitatea 

suceveană, la această nouă întâlnire cu oameni speciali, cu 

intelectuali pentru care cuvântul matern, cartea românească și 

valorile spirituale ale neamului au fost instrumentele cu ajutorul 

cărora au generat în inimile și cugetele studenților străini 

dragostea și respectul pentru România”, au mai transmis 

organizatorii. 
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În perioada 24-27 noiembrie, studenți ai Facultății de Drept și 

Științe Administrative din cadrul Universității din Suceava, 

însoțiți de decanul Camelia Ignătescu și de alte cadre didactice, 

au efectuat o vizită de studiu în capitala administrativă a Olandei, 

Haga. 

La Haga își au sediul importante instituții internaționaledin 

domeniul justiţiei: Curtea Internaţională de Justiţie, Curtea Penală 

Internaţională, Europol şi Eurojust. 

Potrivit reprezentanților facultății, „orașul nu a fost ales 

întâmplător, Haga având o lungă istorie în elaborarea legislației 

supranaționale care guvernează relaţiile între state şi dreptul 

internaţional privat.Din această perspectivă, oraşul Haga a fost 

ales pentru că reprezintă un simbol al drepturilor omului şi al 



justiţiei internaţionale, în general”. 

Studenții și masteranzii de la toate specializările facultății, care au 

participat la un concurs de eseuri, au fost răsplătiți cu premii 

constând într-o vizită de studiu la Curtea Penală Internațională, 

instanță care este prima şi singura Curte penală internaţională 

permanentă. 

Vizita a reprezentat o bună ocazie pentru studenți de a se 

familiarizacu noțiunile de bază ale dreptului internațional și ale 

dreptului umanitar. În cadrul vizitei, studenții au învățat despre 

competenţele Curții, care judecă exclusiv cauze asupra crimelor 

de genocid, asupra crimelor de război şi asupra crimelor 

împotriva umanităţii și de agresiuneși au avut ocazia să adreseze 

întrebări reprezentantei instituției, cu privire la activitatea Curții 

și rolul acesteia în prezent. Un punct important al vizitei l-a 

constituit studierea sălilor de judecată în care au loc procesele 

aflate pe rolul instanței. 

Vizita a coincis cu celebrarea Zilei pentru Eliminarea Violenței 

împotriva Femeilor, în care Procurorul general al Curții a 

apreciat, într-o declarație de presă, că întreaga comunitate 

internațională a devenit, în cele din urmă, conștientă de 

magnitudinea provocării și de necesitatea acțiunilor concrete și 

colective. În această notă, au fost punctate și alte aspecte de 

interes practic pentru studenți, care au avut ocazia să viziteze și 

Palatul Păcii, ce funcționează ca sediu al Curții Internaționale de 

Justiție, principalul corp judecător al ONU, al Curții Permanente 

de Arbitraj și al Academiei de Drept Internațional de la Haga. 
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Luni, 9 decembrie 

Filmul „Cardinalul”, dedicat episcopului Iuliu Hossu, va fi 

proiectat la Universitate 

Filmul „Cardinalul”, care spune povestea lui Iuliu Hossu, episcop 

greco-catolic, cel care a citit Declaraţia Unirii în timpul Adunării 



de la Alba Iulia din 1918, va fi proiectat în Auditorium „Joseph 

Schmidt” al Universităţii. 

Evenimentul este programat pentru luni, 9 decembrie, de la ora 

19.00. 

Preţul unui bilet este de 5 lei. 

Potrivit Casei de Cultură a Studenţilor Suceava, Iuliu Hossu a fost 

episcop de Cluj-Gherla, iar după venirea comuniştilor la putere, s-

a opus trecerii forţate a credincioşilor greco-catolici la ortodoxie. 

A fost arestat în noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948, împreună 

cu alţi clerici, în timpul epurării reprezentanţilor Bisericii Greco-

Catolice. Între 1950 şi 1954 a fost întemniţat în închisoarea din 

Sighet, iar din 1956 a fost izolat în la mânăstirea ortodoxă 

Căldăruşani vreme de aproape 15 ani. În 1969 a fost decorat 

cardinal in pectore de Papa Paul al VI-lea. A decedat în 1970, în 

Bucureşti. 

Pelicula „Cardinalul” este regizată de Nicolae Mărgineanu, 

avându-i în distribuţie pe Radu Botar, Ioan Andrei Ionescu, 

Richard Bovnoczki, Cristi Iacob, după un scenariu de Bogdan 

Adrian Toma. 
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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava derulează proiectul „Dezvoltarea dendroflorei 

Grădinii Botanice a USV – TREE World”, finanțat de Ministerul 

Educației Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI 

2019), care are ca obiective asigurarea dezvoltării grădinii 

botanice din Campusul II al USV, prin înfiinţarea sectorului Flora 



globului, crearea perdelei vegetale sudice a grădinii botanice şi 

îmbunătăţirea aspectului peisagistic al Campusului I, arată un 

comunicat de presă al USV. 

Potrivit sursei citate, una dintre activităţile cele mai importante 

din cadrul proiectului a avut loc marţi, 26 noiembrie 2019 – o 

acţiune de plantare a 500 puieţi forestieri în sectorul Vegetaţia 

României. Au fost plantaţi puieţi de brad, molid, fag, stejar, cireş 

păsăresc, plop alb, jugastru, frasin, salcie albă şi salcie căprească. 

În acest sector se urmăreşte recrearea principalelor tipuri de 

ecosisteme forestiere din România la o scară mică, distribuite 

altitudinal, conform distribuţiei naturale. Au participat 90 studenţi 

şi 8 cadre didactice de la Facultatea de Silvicultură şi Facultatea 

de Istorie şi Geografie. Ne exprimăm convingerea că fiecare 

parcipant a pus suflet în acţiunea de ieri, iar rezultatele se vor 

vedea în anii următori.  
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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. 

Potrivit unui comunicat al USV, 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. 

Sursa precizează că 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, mai menționează USV. 

 


