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Universitarii suceveni au ales, săptămâna trecută, reprezentanții 

structurilor de conducere de la nivelul instituției, din mandatul 

2020 – 2024, respectiv, membrii Senatului, rectorul pentru 

următorii patru ani, membrii Consiliilor fiecărei facultăți și pentru 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. 

Rezultatele au fost publicate de Biroul Electoral al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV), acestea urmând să fie validate 

de Ministerul Educației. 

Potrivit datelor centralizate, Valentin Popa, singurul candidat 

pentru funcția de rector, a fost votat de 86,23% dintre electori. 

381 de universitari și studenți au avut drept de vot, 327 dintre 

aceștia fiind prezenți la urne (301 cadre didactice și de cercetare 

titulare și 26 de studenți). 33 de voturi au fost nule, 12 au fost albe, 

astfel că numărul sufragiilor valabile a fost de 282. 

Numărul minim de voturi exprimate necesar pentru validarea 

alegerilor rectorului din primul tur era de 192. 

Pentru alegerile pentru funcția de membru în Consiliul pentru 

Studii Universitare de Doctorat s-au prezentat 42 de lectori din cei 

60 de pe liste. 40 de voturi au fost validate, Elena Brândușa 

Steiciuc obținând 21 dintre ele și Carmen Năstase 19. 
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Alegerile pentru Senat 

Pentru alegerea membrilor în cel mai înalt for de decizie și 

deliberare de la nivelul universității, Senatul USV, au fost înscriși 

pe listele electorate 343 de alegători, 301 dintre aceștia 

prezentându-se la urne. 

17 voturi au fost nule, unul al fost alb, astfel că numărul total al 

voturilor valabil exprimate a fost de 283. 

Peste 50de candidați s-au înscris în cursa pentru obținerea unui 

mandat, doar 30 dintre aceștia urmând să facă parte, în următorii 

patru ani, din Senatul USV. 

Structură care reprezintă comunitatea universitară, Senatul are 40 

de membri (30 de cadre didactice și 10 studenți senatori). 

Cei mai mulți reprezentanți în Senat îi va avea Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor - Mihai Dimian, 

Mariana Rodica Milici, Dan Alin Potorac, Corneliu Octavian 

Turcu și Cezar Dumitru Popa – și Facultatea de Științe Economice 

și Administrație Publică - Angela Albu, Alexandru Mircea 

Nedelea, Pavel Stanciu, Mariana Lupan și Florin Boghian. 

Din Senat vor mai face parte Alunica Morariu și Ștefan Antonio 

Sandu  - Facultatea de Drept și Științe Administrative; Sorin Rață 

și Elena Vizitiu -  Facultatea de Educație Fizică și Sport; Ovidiu 

Aurel Ghiuță și Ioan Gontariu - Facultatea de Inginerie 

Alimentară; Ilie Muscă și Costel Mironeasa – Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management; Liviu Gheorghe 

Popescu, Bogdan Popoveniuc și Alexandru Ionuț Cristea – 

Facultatea de Istorie și Geografie; Evelina Graur, Elena Brândușa 

Steiciuc, Luminița Elena Turcu și Mircea Diaconu – Facultatea de 



Litere și Științe ale Comunicării; Ovidiu Iacobescu, Mihai 

Leonard Duduman și Florin Clinovschi – Facultatea de 

Silvicultură; Otilia Clipa și Constantin Florin Domunco - 

Facultatea de Științe ale Educației.  
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Președintele Biroului Electoral al Universității “Ștefan cel Mare” 

Suceava, conf.univ.dr. Liana Teodora Pascariu a declarat că 

prezența la vot pentru alegerea rectorului instituției academice 

sucevene a fost de 85,5 la sută din totalul electorilor înscriși pe 

liste. 

Ea a spus că pe listele electorale sunt înscriși  381 de electori din 

Universitatea suceveană , iar la scrutinul organizat în data de 30 

ianuarie 2020 au participat 327 de electori, din care 26 de studenți 

și 301 cadre didactice titulare și cercetători. 

„Biroul Electoral a validat rezultatul pentru alegerea rectorului, iar 

86,2 la sută de voturi valabil exprimate au fost în favoarea 

prof.univ.dr.ing. Valentin Popa din totalul electorilor prezenți la 

urne”, a precizat Pascariu. 

Președintele Biroului Electoral al USV a precizat că anunțarea 

rezultatelor alegerilor pentru mandatele de membru în Consiliul 

facultăților, în Consiliul pentru studii universitare de doctorat, în 

Senatul USV și pentru mandatul de Rector este prevăzută pentru 

data de 31 ianuarie 2020. 

Rectorul USV este ales pentru al treilea mandat întrucât cel de-al 

doilea mandat de rector a fost întrerupt pe perioada cât a fost 

ministru al Educației. 
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Valentin Popa a declarat pentru News Bucovina că în noul mandat 

își propune consolidarea  rezultatelor  excepționale obținute de 

USV în ultimii ani  și a poziției onorante câștigate de universitate 

pe plan național și internațional, motivarea constantă a resursei 

umane în concordanță cu rezultatele obținute și cu obiectivele 

strategice asumate, dezvoltarea  ofertei  educaționale și 

continua  adaptare a acesteia la nevoile studenților și ale pieței 

muncii, dar și intensificarea  programului  investițional și  a 

implicării universității sucevene în dezvoltarea regională. 

Rectorul USV a subliniat că prin consultarea constantă a 

studenților și a cadrelor didactice, se va continua susținerea 

activităților de succes din mandatul anterior, promovarea și 

motivarea financiară pe bază de merite a întregii comunități 

universitare și stimularea implicării colectivelor de cadre didactice 

pentru modernizarea programelor de studii existente și autorizarea 

de programe noi, precum și promovarea activităților extra 

curriculare pentru dezvoltarea personală și profesională a 

studenților. 

„Doresc ca USV să fie un loc al competiției , al dezbaterilor, al 

libertății de exprimare și de gândire, al spiritului critic și creator și 

deopotrivă al solidarității”, a subliniat rectorul Valentin Popa. 
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Profesorul universitar Valentin Popa a obținut cel de-al treilea 

mandat consecutiv de rector al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava. Valentin Popa a fost singurul candidat la alegerile care 

au avut loc joi, 30 ianuarie, și a fost votat de 85% dintre electorii 
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care s-au prezentat la urne. Profesorul universitar Valentin Popa a 

fost singurul candidat la alegerile care au avut loc joi pentru 

funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Dintr-un total de 381 de electori cu drept de vot, la alegeri s-au 

prezentat 327 de persoane, dintre care 301 cadre didactice și 26 de 

studenți. Valentin Popa a fost votat de 85% dintre electorii care s-

au prezentat la vot. Rezultatul alegerilor urmează să fie validat de 

Senatul Universității și de Ministerul Educației. Valentin Popa a 

obținut astfel cel de-al treilea mandat consecutiv de rector. El se 

află la conducerea Universității din anul 2012, iar în 2016 a fost 

reales. Ce de-al doilea mandat a fost întrerupt pentru opt luni de 

zile, din ianuarie până în septembrie 2018, perioadă în care a fost 

ministru al Educației. Deși o persoană poate exercita doar două 

mandate de rector, Valentin Popa a avut posibilitatea să candideze 

pentru cel de-al treilea mandat tocmai pentru că mandatul anterior 

a fost suspendat pentru o perioadă de timp. 
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Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a anunțat, în 

această săptămână, lansarea unui proiect transfrontalier, 

desfășurat în parteneriat cu Universitatea Națională Politehnică 

din Odessa, Ucraina, proiect ce urmărește consolidarea cooperării 

la granițe, dezvoltarea de programe bilaterale, schimburi de 

experiență și transfer de bune practici etc. 

„Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border 

Cooperation” este finanțat prin Programul Operațional Comun 



 România-Ucraina 2014-2020 și se va desfășura pe durata unui an 

și jumătate, valoarea acestuia fiind de 328.743 de euro. 

Prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al Universității, a menționat 

că Politehnica din Odessa se află chiar în „inima orașului Odessa”, 

cu o infrastructură foarte bine pusă la punct. Cele două instituții 

au colaborat și în trecut, unul dintre proiectele desfășurate, în 

perioada de finanțare 2007 – 2013, având o valoare de peste un 

milion și jumătate de euro, contribuind la dezvoltarea bazei 

materiale a Universității Politehnice. 

La rândul său, lector dr. Marcela Șlusarciuc, manager de proiect 

din partea Universității sucevene, a arătat că, prin intermediul 

acestui proiect, USV își amplifică rolul în comunitate, prin aportul 

la construirea unei bune cooperări cu partenerii din Ucraina. 

Vor fi implicați atât direct, cât și indirect, studenți din cadrul celor 

două universități, cadre didactice și de cercetare, precum și 

minorități românești și ucrainene din Suceava și Odessa. 

„120 de studenți, 60 de la Suceava, 60 de la Odessa, dispuși în 

patru serii, vor participa la cele patru școli de vară, respectiv de 

iarnă. Am vrea ca împreună cu acești studenți să învățăm cum să 

comunicăm potrivit, cum să facem parteneriate. Conținutul 

acestor școli este încă foarte deschis”, a mai menționat Șlusarciuc. 

Informarea și asistența cu privire la programe de cooperare 

bilaterală, mobilități, stagii de cercetare sunt de asemenea 

activități propuse în cadrul proiectului. 

De asemenea, cadrele didactice vor avea acces la o platformă 

comună bogată în informații - conferințe la care pot participa 



împreună, activități concentrate pe ideea de parteneriat la granițe 

și pe promovarea cooperării în aceste zone etc. 

Totodată, către finalul proiectului vor fi organizate două 

conferințe pentru studenți, cadre didactice, grupuri de lucru din 

regiunea transfrontalieră. 

„Pe termen lung, proiectul oferă oportunitatea deschiderii a două 

centre de cooperare transfrontalieră dedicate studenților, unde 

tinerii să deprindă abilități, să privească și să înțeleagă cooperarea 

într-un mod mai profund”, a mai punctat Marcela Șlusarciuc. 

La evenimentul de lansare, Universitatea din Odessa a fost 

reprezentată de Mikhailo Lebid – manager de proiect, acesta 

amintind și de o serie de colaborări dintre cele două instituții, de 

relația bună pe care Universitatea din Odessa a dezvoltat-o cu 

USV. 

Proiecte transfrontaliere 

 În ceea ce privește proiectele transfrontaliere, prorectorul Ștefan 

Purici a subliniat că USV este implicată în două programe - 

Programul România - Ucraina 2014 – 2020 și Programul Slovacia 

– Ungaria – România – Ucraina 2014 – 2020. Universitatea va 

derula șapte proiecte transfrontaliere, pe priorități și domenii 

diferite, cu implicarea mai multor universități partenere. 

„Pentru noi este foarte important să implicăm cât mai mulți 

studenți, ei să fie beneficiarii acestor proiecte, să fie implicați în 

implementarea lor. Studenții să beneficieze de noi dotări, de 

modernizarea infrastructurii, dar să aibă și oportunitatea de a 

participa la activități din cadrul proiectelor. Vor avea un contact 

intercultural, multilingvistic și sperăm că aceste experiențe le vor 



fi utile când vor termina facultatea și se vor încadra la un loc de 

muncă”, a arătat Ștefan Purici.  
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava conduce topul 

universităților din România cu 16 brevete de invenții acordate și 

eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2019, 

fiind urmată de Universitatea „Politehnica” din București, cu 12 

brevete, și de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, 

cu zece brevete, conform rezultatelor publicate în Buletinele 

Oficiale de Proprietate Intelectuală din anul 2019. 

Preocuparea universității sucevene pentru cercetarea aplicată și 

susținerea dezvoltării economice a regiunii este reflectată în anul 

2019 și de cele 27 de contracte de servicii de cercetare încheiate 

cu companii din zonă, de elaborarea a șapte proiecte în colaborare 

cu companii TIC din regiune pentru dezvoltarea de produse noi 

(beneficiind de o finanțare europeană de peste 1,5 milioane de 

euro), de dezvoltarea a 37 de companii start-up ce au asigurată, 

prin intermediul USV, o finanțare europeană de 35.000 de euro 

fiecare, proiectarea unui parc tehnologic cu potențial 

transfrontalier, în colaborare cu Primăria Siret și Consiliul 

Județean Suceava, și prin extinderea facilităților proprii de transfer 

tehnologic și spin-off în zona aeroportului. 

Această transformare a universității sucevene este evidențiată și 

de experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OECD) care oferă Universitatea din Suceava ca 

exemplu, între universitățile românești, de „instituție ancoră 

pentru o regiune, jucând un rol cheie în comunitate și în 

ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să dezvolte o agendă 

antreprenorială”, conform Raportului OECD „Supporting 

www.monitorulsv.ro 
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Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in 

Romania” publicat în 2019. Totodată, reprezentanții industriei IT 

au premiat Suceava, pentru al doilea an consecutiv, ca fiind orașul 

cu cea mai mare ascensiune pentru industria IT din estul României 

(după Iași). Un pas important în domeniul cercetării aplicate în 

medicină și industria alimentară a fost făcut de USV prin 

dezvoltarea primului laborator de metagenomică și biologie 

moleculară din România dedicat bolnavilor de diabet, finanțat 

dintr-un proiect european de peste două milioane de euro. 

Din punctul de vedere al prorectorului USV cu activitatea 

științifică, prof. univ. dr. Mihai Dimian, susținut de o experiență 

de peste 15 ani în universități și institute de prestigiu din SUA, 

Germania și Franța, „procesul de transfer tehnologic al 

rezultatelor cercetării românești este mult îngreunat de o legislație 

a cercetării și educației neadaptată acestei activități, de lipsa unei 

susțineri permanente financiare și cu personal dedicat, precum și 

de slaba dezvoltare a industriei naționale și de disfuncționalitățile 

existente în lanțul universitate – institute de cercetare – industrie. 

Reconsiderarea și susținerea fiecărei etape a procesului de 

transformare a unei idei inovative într-un produs de succes ar 

trebui să fie o prioritate pentru România, cu atât mai mult cu cât 

inventica românească a scăzut până la un nivel întâlnit numai după 

Primul și al Doilea Război Mondial”. 

________ Elena Burciu și 

Denisa Chifan, 

vicovencele de top 

la USV, șefe de 

promoție, la 

www.suceava-smartpress.

ro 
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Actualitate [...] 

De obicei avanpremiera emisiunii o publicăm chiar în ziua în care 

urmează ca aceasta să fie prezentată în premieră. Acum trebuie să 

facem o mică abatere de la tradiție fiindcă moderatorul, 

subsemnatul, Neculai Roșca de la cotidianul online Suceava 



emisiunea 

„Povestea Vorbei” 

smartpress  este el însuși vicovean declarat iar cele două 

absolvente ale USV, șefe de promoție la două facultăți diferite de 

la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava  sunt din Vicovu 

de Jos. Denisa Chifan și Elena Burciu și-au câștigat statutul 

meritat, fotografiile lor fiind așezate pe stâlpii ce străjuiesc 

principala alee către Universitate, prin parcul Areni. Alături de alți 

8 colegi laureați. Elena Burciu este șefă de promoție la Facultatea 

de Istorie și Geografie, Denisa Chifan  este șefă de promoție la 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. 

[...] 

Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel 

știut: sâmbătă la ora 20.00, duminică la ora 15.00; luni, ora 24.00; 

miercuri, ora 06.00 și ora 22.00; joi, ora 02.00, vineri ora 24.00 

dar și pe contul de facebook al Televiziunii Intermedia Suceava. 

Vizionare plăcută! 
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În cadrul etapei a XI-a a seriei A a Diviziei A de handbal masculin, 

CSU din Suceava a evoluat ieri pe terenul echipei Poli Iași. La 

finele unei partide aprig disputat, sucevenii s-au impus pe terenul 

ieșenilor cu 29-21 (13-10). 

Elevii antrenorului Adrian Chiruț au fost surprinși oarecum de 

replica agresivă a gazdelor în prima repriză. În partea secundă, 

formația suceveană a revenit la jocul ei obișnuit pe contraatac și a 

câștigat clar. 

„Gazdele au jucat destul de dur în apărare și Leordean și Kobzii 

au avut ceva probleme, dar sperăm să nu fie nimic grav. Victoria 



era importantă în acest meci de la Iași, nu diferența de scor, 

precum și integritatea jucătorilor noștri” a afirmat după meci 

antrenorul echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruț. 

CSU din Suceava: Duman, Turturică – Barb, Alupoaie, Popa (1), 

Loic (1), Kobzii (4), Pintilei (7), Mihalcea (3), Leordean (2), 

Furak (1), Cozoric (6), Popia (4). 

În etapa a XII-a formația CSU din Suceava stă. Într-un alt meci 

din seria A, CSU Galați – CSU Târgoviște 55-6. 
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Echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei s-a impus, cu 

scorul de 29-21, în meciul disputat ieri, pe terenul gazdelor de la 

Politehnica, în cadrul etapei a XI-a a sezonului regulat. 

 


