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Având în vedere ultimele evoluții legate de răspândirea 

Coronavirusului COVID-19, conducerea Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) informează că instituția își va continuă 

deocamdată activitatea didactică, urmărind cu atenție evoluția pe 

plan național și internațional. 

 

Potrivit unui mesaj transmis de USV, „în cazurile în care studenții 

aleg să se autoizoleze, recuperarea ulterioară a aplicațiilor 

(seminar, laborator, proiect) se va face gratuit, în baza unei cereri 

adresate rectorului. 

 

În toate cazurile posibile, cadrele didactice vor transmite 

studenților materialele de curs prin mijloace electronice. 

În cazul în care vom ajunge la decizia de suspendare a activităților 

didactice, vom stabili și modul în care se vor recupera aceste 

activități, fie în timpul semestrului al 2-lea, fie prin prelungirea 

semestrului al 2-lea cu durata suspendării cursurilor (în cazul în 

care recuperarea nu este posibilă). 

 

În cazul prelungirii semestrului, se va avea în vedere și decalarea 

susținerii examenelor de finalizare a studiilor și prelungirea 

admiterii la masterat. Suspendarea activităților didactice va fi 

probabil însoțită și de impunerea eliberării căminelor studențești. 

 



Funcție de durata suspendării vom decide și în privința modului în 

care se va efectua salarizarea personalului didactic, didactic-

auxiliar și administrativ pe durata suspendării”. 

 

În ședința de Consiliu de administrație de marți, 10 martie, se va 

continua monitorizarea și analiză situației prezente. 
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Veniturile din proiectele de cercetare și dezvoltare, desfășurate de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în 2019, au atins 

suma de 23 de milioane de lei, adică aproape 4.800.000 de euro. 

Datele au fost oferite de rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, care a menționat că Universitatea a avut, anul 

trecut, 115 proiecte de cercetare, dezvoltare, mobilități și 

consultanță. 

De asemenea, cele peste 23 de milioane de lei reprezintă o creștere 

a veniturilor cu peste 50% față de anul precedent, respectiv o 

dublare a sumei provenite din cercetare din 2017. 

Tot referitor la activitatea de cercetare a cadrelor și a cercetărilor 

instituției, Valentin Popa a amintit de evoluția numărului de citări 

indexate ISI, de la 62 în 2009, 194 în 2012, 512 în 2014, 1194 în 

2016, 2001 în 2018 și 2.464 în 2019, pentru 2019 datele fiind 

parțiale. 

Cât privește evoluția publicațiilor USV în reviste din prima 

jumătate a clasamentelor internaționale ISI (reviste științifice 

acreditate la cel mai înalt nivel pe plan internațional), acestea au 



crescut exponențial ajungând la aproape 90 de publicații, de la 

circa 50 în 2017. 

„În aceste condiții, ne mândrim cu declarația experților 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) 

care au oferit USV drept exemplu între universitățile românești de 

<instituție ancoră pentru regiune, jucând un rol cheie în comunitate 

și în ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să dezvolte o 

agendă antreprenorială>”, a mai spus Valentin Popa 

  

Buget „impresionant” pentru 2020 - 87,8 milioane de lei 

Anul 2020 aduce Universității sucevene un buget „impresionant”, 

așa cum a menționat rectorul instituției, de patru ori mai mare decât 

cel de acum opt ani. 

Finanțarea de bază pentru 2020 este de 87,8 milioane de lei. 

„Perioada 2011 – 2012 a fost una dintre cele mai grele pentru 

universitatea noastră. A fost o perioadă în care am fost, practic, la 

limita intrării în incapacitate de plată. Șase ani ne-au trebuit ca să 

redresăm financiar instituția și să ajungem, în ultimii ani, excelent 

financiar, cu lipsa creditelor în bănci, astfel încât să putem asigura 

dezvoltarea Universității. Pixul unui ministru a putut să oprească 

dezvoltarea, mai accentuată, a unei universități, timp de șase ani”, 

a mai completat Valentin Popa. 

În același timp, pentru 2020, au crescut și fondurile alocate 

burselor studențești, la 16,3 milioane de lei, peste 3000 de studenți 

ai USV beneficiind de aceste venituri. 
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ELSA (Asociația Europeană a Studenților în Drept) Suceava din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” (USV) a organizat 

evenimentul „Moot Court Competition” (Concursul de Procese 

Simulate), la finele săptămânii trecute, în colaborare cu Facultatea 

de Drept și Științe Administrative. 

Manifestarea s-a bucurat de participarea a circa 130 de persoane, 

printre care studenții de la specializările: Drept, Administrație 

Publică și Poliție locală. 

„Astfel de evenimente oferă studenților din domeniul juridic 

posibilitatea unică de a intra în contact cu profesioniști ai dreptului 

și de a afla de la aceștia cum se transpun în practică noțiunile 

teoretice din sfera dreptului. ELSA Suceava organizează astfel de 

evenimente în care studenții au ocazia să observe cum se 

desfășoară un proces de Drept Penal. Fiecare moment în care în loc 

să pierdem timpul în casă încercăm să ne dezvoltăm prin 

participarea și întâlnirea cu specialiști ai dreptului ne dezvoltă în 

viitoarea profesie juridică pe care o să o desfășurăm”, a afirmat 

vicepreședinta departamentului Activități academice, Georgiana 

Știrbu. 

Aceasta a mulțumit membrilor juriului pentru că au acceptat 

invitația de a fi alături de studenți, precum și pentru susținerea 

necondiționată: lector univ. dr. prim-procuror al Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Suceava Lucian Sorin Stănescu, prim-procuror 

adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava Andrei 



Sebastian Puianu, judecător Secția Penală a Tribunalului Suceava 

Marius Gabriel Sîrghi, conf. univ. dr. Răzvan Vasile Viorescu, 

prof. univ. dr. prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Suceava (2001-2006) Vasile Păvăleanu. 

La eveniment au participat și membri ai ELSA Iași. 

„Evenimentul le-a prezentat studenților aspecte care pot să apară 

în timpul unui proces. Pentru a surprinde cât mai bine desfășurarea 

procesului, am adus în scenă trei judecători formați din studenți de 

anul III (Cătălin Boșintă) și IV (Alex Caba și Larisa Murariu), un 

grefier (Vanesa Popescu)”, au mai spus organizatorii. 

La concurs au participat patru echipe (Raul Patz – Miruna Cozman, 

Petruț Vladimir Frij – Marius Păvăluc, Alicia Știrbu – Georgiana 

Alexandriuc, Gabriele Livadaru – Eliza Onuțu) care au dus lupta 

dintre procuror și avocatul inculpatului. 

„Toți participanții au fost extrem de pregătiți, având pledoarii 

excelente, însă câștigătorii ediției de anul acesta au fost Marius 

Păvăluc (Locul I și Premiul pentru Cel mai Bun Pledant), Miruna 

Cozman (Locul II), Gabriele Livadaru (Locul III), îi felicităm și îi 

așteptăm alături de noi și cu alte ocazii”, a mai completat 

Georgiana Știrbu. 

Această acțiune face parte din suita evenimentelor pe care 

Asociația Europeană a Studenților în Drept le organizează, având 

scopul de a le contura studenților cele mai importante informații 

fără de care nu vor putea atinge culmile adevăratului succes. În 

organizarea acestui eveniment a fost implicat departamentul 

Activități Academice, având susținerea Biroului Local ELSA 

Suceava. 
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WWF România împreună cu Universitatea Ștefan cel Mare 

Suceava, Institutul de Cercetare în Silvicultură PS Pasternak- 

UkKRIMF, organizația Ecosphera din Ucraina implementează 

proiectul     „Promovarea lemnului mort pentru creșterea rezilienței 

pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina”. 

Lemnul mort, componentă critică în structura și funcționarea 

pădurii 

Lemnul mort (adică arborii morți în picioare cât și buștenii căzuți) 

este o componentă critică în structura și funcționarea pădurii, 

jucând un rol cheie în menținerea productivității acesteia, 

regenerarea naturală, conservarea biodiversității, creșterea 

rezilienței la schimbări climatice. Pe de altă parte prezența 

lemnului mort contribuie la furnizarea de servicii ecosistemice 

valoroase comunităților locale și publicului în general. 

Gestionarea lemnului mort este un concept de conservare relativ 

nou pentru România și Ucraina, promovat începând cu anii 2000 și 

care nu este, cel mai adesea, bine înțeles în practică. Timp de zeci 

de ani, autoritățile competente din România și Ucraina au 

considerat că lemnul mort este un „inamic al pădurii” și au depus 

eforturi pentru a-l scoate sistematic din păduri prin operațiuni 

forestiere, în conformitate cu normele și reglementările silvice. 

Acest lucru a dus la dispariția anumitor specii valoroase din 

ecosistemele forestiere, dezechilibrând ecosistemul și ducând la 

vulnerabilități legate de capacitatea de regenerare naturală a 

pădurilor, asigurarea nutrienților din sol, rezistența la schimbările 

climatice, contribuind astfel la un impact economic negativ. Aceste 



vulnerabilități au dus în cele din urmă la costuri suplimentare 

pentru crearea unor păduri artificiale unde sunt necesare intervenții 

cu scopul de a asigura echilibrul socio-ecologic (lucrări pentru 

prevenirea și / sau combaterea dăunătorilor, reducerea bonității 

solului, soluționarea lipsei speciilor de ciuperci comestibile, 

importante pentru economia locală). 

Cooperarea și cercetarea transfrontalieră – esențială pentru 

păstrarea ecosistemelor forestiere sănătoase 

Demolarea mitului despre lemnul mort (ceva care trebuie 

îndepărtat din păduri ca parte necesară a gestionării „corecte” a 

pădurilor, deoarece se presupunea că este un vector al bolilor din 

ecosistem) prin intermediul cooperării și cercetării transfrontaliere 

între Romania și Ukraina pe parcursul proiectului, este astfel 

esențială pentru păstrarea ecosistemelor forestiere sănătoase și a 

serviciilor ecosistemice pe care acestea le furnizează. 

Proiectul își propune să dezvolte o rețea transfrontalieră de 

cercetători și experți  în zona țintă a proiectului din România și 

Ucraina pentru a asigura cooperarea pe termen lung in domeniul 

unui management forestier responsabil; această rețea va participa 

în activitatea de cercetare științifică în domeniul silviculturii, în 

mod specific pentru promovarea lemnului mort, ca element cheie 

în menținerea sau chiar creșterea biodiversității dar și pentru 

asigurarea productivității pădurilor. Proiectul va îmbunătăți nivelul 

de cunoștințe și expertiza in domeniul silviculturii si dezvoltării 

durabile punând premisele unei colaborări și cercetări științifice pe 

termen lung în scopul asigurării unui management forestier 

responsabil . 



Finanțat de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul 

European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România-

Ucraina 2014-2020, proiectul are o durată de 18 luni, (ianuarie 

2020 - iunie 2021). Obiectivele specifice, activitățile și rezultatele 

așteptate ale proiectului sunt legate de zona țintă a proiectului din 

România (județele Maramureș și Suceava) și Ucraina (regiunile 

Ivano Frankivsk și Zakarpattia). 

Valoarea proiectului este de 324942,5 euro (1562973,425 lei), din 

care contribuția Uniunii Europene este de 292448,25 euro 

(1406676.08 lei). Codul EMS-ENI: 2soft/1.2/13. 
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Prima ediție a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică pentru 

Juniori, competiție de rang internațional, programată la Suceava, 

pentru finele acestei luni, se amână pentru luna iulie, din cauza 

răspândirii infecției cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de 

prorectorul Universității din Suceava Mihai Dimian, acesta 

menționând că decizia va fi aprobată vineri și de Ministerul 

Educației și Cercetării. 

Olimpiada Internațională figura în calendarul competițional al 

acestui an școlar, în perioada 28 martie – 3 aprilie. 

Concursul se adresează elevilor din clasele VII-IX, fiind așteptați 

competitori din circa 30 – 40 de țări. 

Evenimentul este organizat de Ministerul Educației, prin 

Inspectoratul Școlar Suceava, în colaborare cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, Societatea Științifică „Cygnus” Suceava - 

centru UNESCO, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. 



O serie de probe îi vor departaja pe cei mai buni dintre competitori: 

proba teoretică, proba observațională - planetariu, harta mută și 

observații în aer liber. Din programul taberei nu lipsesc activitățile 

recreative, excursii etc. 
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Subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc a spus la 

festivitățile legate de împlinirea a 30 de ani de la înființarea 

Universității „Ștefan cel Mare” din municipiul reședință de județ 

că din punctul său de vedere USV reprezintă „un reper de 

dezvoltare academică”. 

„Consider că Universitatea Stefan cel Mare este un reper de 

dezvoltare academică, dinamică, în ton cu vremurile, un vector de 

imagine atât pentru municipalitate, cât și pentru întreg județul, un 

furnizor permanent de forță de muncă bine instruită, precum și un 

partener instituțional de încredere.  Vă urez un sincer la mulți ani 

și mult succes în activitățile întreprinse cu ocazia Zilelor USV 

2020”, le-a transmis subprefectul celor prezenți în aula USV. 

„Din partea Instituției Prefectului Județului Suceava aș dori să vă 

transmit un mesaj de apreciere și recunoștință pentru toată 

activitatea dumneavoastră desfășurată atât în ultimii 30 de ani,  de 

la înființarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, dar și 

pentru cei 57 de ani de învățământ superior la Suceava. 

Instituția pe care o reprezint s-a aflat în permanență într-o bună și 

constructivă colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și sper, 



și sunt convins, că această colaborare va continua și în viitor”, a 

mai spus Daniel Prorociuc în discursul său. 

 

 

N.B. 
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Luni, 2 martie 2020, reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava au urat bun venit studenților străini care vor studia în 

acest semestru la USV, în cadrul programului ERAMUS+. 

Potrivit USV, în acest semestru, vor studia la USV nu mai puțin de 

35 de studenți din Armenia, Belarus, Franța, Georgia, Italia, 

Kârgâzstan, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, Senegal, 

Spania, Tadjikistan, Turcia și Ucraina. 

Anual, numărul acestora crește ca urmare a deschiderii 

internaționale manifestată de USV, a implementării strategiei de 

internaționalizare de către Prorectoratul cu imaginea universității, 

relații internaționale și dezvoltare europeană și a implicării 

constante a cadrelor didactice în semnarea de noi acorduri și 

parteneriate de colaborare universitară cu instituții de învățământ 

superior din afara României, arată sursa citată. 

Evenimentul intitulat Erasmus+ Welcome Day este conceput ca o 

întâlnire de cunoaștere în cadrul căreia studenților străini li se 

prezintă universitatea, atât din punct de vedere academic, cât și din 

punct de vedere a infrastructurii și a posibilităților de petrecere a 

timpului liber, precum și programul de activități menite să le 

faciliteze integrarea în spațiul universitar sucevean. Totodată, 

studenții au ocazia de a se cunoaște între ei și de a se familiariza cu 



colegii lor români (Erasmus Buddy), care îi vor asista pe parcursul 

procesului de integrare. 

Într-un cadru interactiv, au fost discutate așteptările și temerile 

studenților străini privind șederea lor în campusul USV și in 

Suceava. De asemenea, studenții au participat la un exercițiu în 

care au trebuit să își prezinte țara de unde provin, în cadrul unui 

moment special de pe agenda întâlnirii. Universitatea suceveană 

încearcă în fiecare an să îi facă pe studenții străini (care vin din 

spații culturale diferite, reprezentând națiuni din diferite colțuri ale 

lumii) să se simtă bineveniți și să le faciliteze inserția în 

comunitatea suceveană și în comunitatea academică. 

Potrivit comunicatului USV, evenimentul a fost organizat de 

Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene al USV, 

departament care, alături de coordonatorii Erasmus+ de la nivelul 

facultăților, oferă sprijin și îndrumare studenților străini, pe 

parcursul șederii acestora la Suceava. 

 

 


