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- DEZASTRU! 

Universitatea 

OVIDIUS a IEȘIT 

din TOP și a 

AJUNS la COADA 

VACII! 

replicaonline.ro 

19.06.20 

- Au apus vremurile în care Universitatea Ovidius Constanța era în topul 

celor mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară. Care sunt 

cele mai populare universități din România? uniRank (University Rakings) 

răspunde la această întrebare, publicând Clasamentul Universității 

Române 2020. Sunt 78 de instituții românești de învățământ superior care 

îndeplinesc următoarele criterii de selecție uniRank: autorizate sau 

acreditate de către organizația românească corespunzătoare de învățământ 

superior; oferă cel puțin patru ani studii universitare de licență (diplome de 

licență) sau postuniversitare (master sau doctorat), educație la distanță. 

Dacă sunteți curioși pe ce poziție se clasează Universitatea Ovidius, ei 

bine, veți rămâne surprinși să aflați că această se află pe locul…67 deși, în 

urmă cu ceva ani, în mandatul lui Dănuț Epure, era în top 15. 

Top 10 al universităților 

Primele patru locuri, în clasamentul uniRank, sunt ocupate Universitatea 

Babes-Bolyai Cluj-Napoca, fruntașă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

din Iași, Academia de Studii Economice din București, Universitatea 

Politehnică din București. Pe locul 5 se află Universitatea din București, 

pe 6-Universitatea Transilvania din Brașov, pe poziția 7 se află 

Universitatea Technică din Cluj-Napoca, locul 8 este ocupat de 

Universitatea de Vest din Timișoara, locul 9-Universitatea din Craiova, iar 

locul 10 este ocupat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. 

Universitatea Ovidius, pe locul…67 

Universitatea Ovidius este pe locul 67 în clasament, în timp ce UMC se 
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clasează pe locul 56, iar Universitatea Șaguna se poziționează pe locul 71. 

Ca o ironie a sorții, Universitatea Ovidius, pe vremea lui Dănuț Epure, se 

afla pe locul 15 în topul universităților din România. Se pare că, după 

preluarea conducerii de către terțe persoane, universitatea nu a mai avut 

aceeași performanță. (…) 

- Studenții și tinerii 

cercetători USV au 

obținut mai multe 

premii la Salonul 

Internațional al 

Inovării și 

Cercetării 

Științifice 

Studențești Cadet 

INOVA din Sibiu 

newsbucovina.ro 

19.06.20 

Actualitate Studenți și tineri cercetători în proiecte postdoctorale ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul USV au participat 

la cea de a cincea ediție a Salonului Internațional al Inovării și Cercetării 

Științifice Studențești Cadet INOVA 2020. Tinerii suceveni au obținut 

următoarele rezultate: – Premiul Societăților Comerciale „Cadet 

INOVA’20” pentru invenția Vibromotor, autori Oana Vasilica Grosu, 

Eusebiu Vasile Toader, Dumitru Cernuşcă, Mihaela Poienar; 

– Premiul Asociației Române pentru Tehnologii Alternative, Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, pentru invenția Sistem automat de control, autori 

Anna Sabadaş, Alexei Pianîh, Mihaela Poienar, Marcel Pocriş; 

– Medalie de argint pentru invenția Termocuplă, autori Dumitru Cernuşcă, 

Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Vasile Toader, Mihaela Poienar.„Deși 

trecem printr-o perioadă dificilă, activitatea de cercetare continuă în 

Universitatea din Suceava, cu respectarea condițiilor impuse de pandemie, 

iar rezultatele nu se lasă așteptate”, a precizat coordonatorul Laboratorului 

de inventică și transfer tehnologic al USV, prof. dr. ing. L. Dan Milici. 

Manifestare a fost organizată de Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu, alături de Forumul Inventatorilor Români și Asociația 

Generală a Inginerilor din România.   

- Rezultate 

remarcabile pentru 

USV la a V-a ediție 

a Salonului 

suceavalive.ro 

19.06.20 

- Idem 
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Internațional al 

Inovării și 

Cercetării 

Științifice 

Studențești Cadet 

INOVA 2020 

Oana NUȚU Nouă din cele 11 

noi programe de 

studiu de la USV 

au nevoie de 

autorizarea 

provizorie 

ARACIS pentru a 

putea face înscrieri 

la admiterea din 

iulie 

Obiectiv de Suceava 

18.06.2020 

- Zilele trecute, specialiștii ARACIS au efectuat vizite de evaluare pentru 

specializările Resurse Umane, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, 

și Echipamente și Sisteme Medicale, din cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Ştiința Calculatoarelor, care au primit autorizarea provizorie și 

vor putea face înscrieri în sesiunea din iulie. Alte nouă specializări așteaptă 

vizitele de autorizare ale reprezentanților ARACIS pentru a fi activate. 

USV continuă cu pași repezi dotarea noilor laboratoare în care își vor 

desfășura activitatea didactică studenții care vor opta pentru noile 

specializări, cum ar fi Tehnică Dentară și Echipamente și Sisteme 

Medicale. Înscrierile pentru prima sesiune de admitere vor începe în data 

de 6 iulie    

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava își pormovează intens oferta de 

școlarizare pentru anul universitar următor, punând accent pe specializările 

nou înființate, unele dintre ele unice în țară. Este vorba despre 

specializările de licență Tehnică dentară, științe gastronomice, Rețele și 

software de telecomunicații, Echipamente și sisteme medicale, 

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, 

Energetică și tehnologii informatice, Robotică, Autovehicule rutiere și 

Resurse Umane și specializările Nutriție și Recuperare medicală și 

Globalizare și diplomație economică, programe de masterat. Pentru 

acestea, la admiterea din iulie se vor face înscrieri doar dacă autorizarea 

provizorie va fi aprobată în Consiliul ARACIS până la data de 3 iulie a.c. 

USV precizează că programele acestea se activează în condițiile în care 

este publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern cu privire la 

actualizarea programelor de studiu care vor funcționa în anul universitar 
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2020-2021. 

Zilele acestea, specialiștii ARACIS au efectuat vizite de evaluare pentru 

specializările Resurse Umane, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, 

și Echipamente și Sisteme Medicale, din cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și știința Calculatoarelor. Potrivit prorectorului Mihai Dimian, 

vizita de autorizare a ARACIS a avut o întârziere de 3 luni, în principal din 

cauza stării de urgență cauzate de pandemia de coronavirus, însă lucrurile 

au început să se miște, iar șansele ca toate cele 11 noi specializări să fie 

autorizate provizoriu sunt mari. „Noul program de licență în Resurse 

Umane al USV a fost avizat de comisia de specialitate ARACIS. Mai are 

nevoie de avizul Consiliului General, dar vă puteți pregăti deja dosarul 

pentru admitere”, este mesajul transmis ieri de prorectorul Dimian pe 

pagina sa de Facebook. 

De asemenea, USV continuă cu pași repezi dotarea noilor laboratoare în 

care își vor desfășura activitatea didactică studenții care vor opta pentru 

noile specializări, cum ar fi Tehnică Dentară și Echipamente și Sisteme 

Medicale. Pentru aceasta din urmă, 30 de standuri educaționale pentru 

echipamente și sisteme pentru autovehicule au ajuns la USV în urmă cu 

câteva zile și vor fi baza pentru 5 laboratoare didactice noi. 

Noutățile ce țin de mult-dorita Facultate de Medicină ce se dorește a fi 

înființată la Suceava reprezintă interesul cel mai mare când vine vorba de 

admiterea la USV. Candidații la admiterea din acest an așteaptă cu sufletul 

la gură autorizarea specializării Tehnică Dentară, program de licență, dar 

și a specializării de masterat Nutriție și Recuperare medicală. La fel, și în 

cazul acestora este nevoie de ultimele aprobări ale ARACIS. „Programul 

de medicină se dezvoltă în timp, deoarece necesită o bază materială mai 

complexă și o resursă umană extinsă (și mai dificil de atras). 

USV a început în urmă cu 8 ani cu 2 programe de sănătate, a adăugat anul 

trecut programul de Asistență Medicală Generală, sperăm să adăugăm în 
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acest an programul de master de Nutriție și Recuperare medicală, să mai 

angajăm în urma concursurilor din acest an încă 2-3 cadre în domeniu și 

alte 4-5 cadre medicale în anul următor, iar, dacă aceste etape vor fi 

parcurse cu bine, împreună cu parteneriatele cu spitalele din zonă, putem 

iniția un program adecvat și în acest domeniu. știu că răbdarea nu e tocmai 

potrivită vremurilor în care trăim, însă lucrurile complexe și de calitate 

necesită o pregătire mai îndelungată”, a explicat universitarul Mihai 

Dimian. 

USV scoate la concurs pentru admiterea din acest an 2.975 de locuri pentru 

programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.440 sunt 

cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de pretutindeni, 50 sunt pentru 

absolvenții de liceu din mediul rural și 5 locuri sunt dedicate rromilor. 

Pentru învățământul la distanță, sunt alocate 485 de locuri la programele 

de licență. În oferta pentru admiterea ce va debuta în luna iulie sunt 

cuprinse și 1.482 locuri pentru programele de masterat, dintre care 600 

locuri fără taxă, 730 locuri cu taxă, 150 locuri destinate românilor de 

pretutindeni și două locuri pentru rromi. De asemenea, cifra de școlarizare 

a universității sucevene cuprinde și 190 de locuri distribuite la Programul 

de Conversie Profesională, dintre care 80 sunt la Pedagogia Învățământului 

Primar și Preșcolar. În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, 

propunerea de repartizare a cifrei de școlarizare primită de la Ministerul 

Educației prevede 39 de locuri bugetate și 80 cu taxă. 

Sesiunea de admitere din luna iulie 2020, pentru ciclurile de studii 

universitare de licență, master și conversie profesională, începe cu 

înscrierea candidaților, care va avea loc în perioada 6-15 iulie (fără zilele 

de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde există probe, și 6-17 

iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde nu 

există probe. Înmatriculările se vor face în perioada 20-29 iulie, iar 

rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. 
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Gabriel 

TODERAŞCU 

CSU Suceava va 

debuta în Capitală 

în cazul în care va 

obține promovarea 

în Liga Națională 

 

 

Monitorul de 

Suceava 

Sport local 
Federația Română de Handbal a stabilit programul meciurilor din Liga 

Națională pentru sezonul 2020-2021, care va începe pe data de 19 august. 

Va fi un sezon în care în primul eșalon al handbalului masculin vor 

participa 16 echipe, din care 4 vor retrograda, astfel că din stagiunea 2021-

2022 se va reveni la sistemul cu 14 participante. 

Pentru cele două locuri care asigură promovarea în Liga Națională se vor 

lupta un număr de opt formații, printre care și CSU Suceava. În 

eventualitatea în care va obține dreptul de a evolua în primul eșalon al 

handbalului românesc la turneul care va avea loc, cel mai probabil, la 

sfârșitul lunii iulie sau începutul lui august, formația antrenată de Adrian 

Chiruț și Iulian Andrei va juca primul meci în deplasare, cu CSM București 

sau Steaua București. 

Iată cum se prezintă programul rundei inaugurale al ediției de campionat 

2020-2021 din Liga Națională: CSM Reșița – CSM Focșani, CSM 

București – Locul 1 turneu promovare, HC Dobrogea Sud Constanța – 

CSM Bacău, Dunărea Călărași – HC Buzău, Minaur Baia Mare – CSM 

Vaslui, SCM Poli Timișoara – Potaissa Turda, Steaua București – Locul 2 

turneu promovare, CSM Făgăraș – Dinamo București. 

Gruparea suceveană își dorește foarte mult să revină pe prima scenă a 

handbalului românesc, de aceea a investit mult în transferuri în această 

vară. 

Ultimul sosit este ucraineanul Vicheslav Sadovyi, handbalist care în 

ultimele două sezoane a activat în România, pentru CSM Bacău. Cartea de 

vizită a ucraineanului în vârstă de 30 de ani mai cuprinde cluburi precum 

Budyvelnik Brovary (Ucraina), Tatran Presov (Slovacia), HC WinLand 

Michalovce (Slovacia), Eger (Ungaria) și HC Odorhei. În palmaresul 

personal al lui Sadovyi se regăsesc trei titluri de campion și patru Cupe ale 

Slovaciei, precum și un titlu de vicecampion al Ucrainei. 

Lista achizițiilor continuă cu Ștefan Grigoraș, un portar care în ultimul 

sezon a avut evoluții apreciate în poarta formației de primul eșalon CSM 

Făgăraș. Goal-keeper-ul în vârstă de 29 de ani are în palmares patru titluri 
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de campion național, o Cupă a României, două Supercupe și trei participări 

în Cupa României cu Dinamo București, dar și două titluri de vicecampion 

cu Știința Bacău. 

Numele cel mai sonor este al macedoneanului Kostadin Petrov, care vine 

din Liga Asobal, de la formația spaniolă Ciudad de Gudalajara, handbalist 

care a adunat prezențe în Liga Campionilor pe când evolua pentru 

Metalurg Skopje. În vârstă de 29 de ani, Petrov evoluează pe postul de 

pivot și este component al echipei naționale a Macedoniei de Nord. 

Internaționalul turc Baran Nalbantoglu are de asemenea un CV interesant, 

interul stânga în vârstă de 27 de ani trecând în cariera sa pe la echipele 

Goztepe, Izmir și Besiktas. 

La fel stau lucrurile și în ceea ce îl privește pe portarul Darius Makaria. 

Fost campion al României cu Dinamo, jucătorul în vârstă de 27 de ani vine 

din Franța, de la echipa Cavigal Nice din Pro League, iar în cariera sa a 

mai evoluat în țară pentru CSM București, iar în străinătate pentru 

formațiile spaniole BN Sinfin Santander și BM Benidorm, ambele din Liga 

Asobal. 

La Suceava au mai ajuns recent extrema stângă Alin Câmpan, în vârstă de 

30 de ani, care a evoluat în cariera sa pentru formațiile HC Odorheiu 

Secuiesc, Știința Bacău, Minaur Baia Mare și CSM Făgăraș, interul dreapta 

Valentin Anton, în vârstă de 30 de ani, jucător legitimat în trecut la HC 

Vaslui și CSM Bacău, dar și Alexandru Dascălu, un sucevean get-beget, în 

vârstă de 23 de ani, fost jucător la CSM București, Steaua și CSM Bacău. 

Echipa de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a 

fost repartizată în Grupa A la turneul pentru promovarea în Liga Națională, 

alături de Szejke Odorheiu Secuiesc, CSM Alexandria și Unirea 

Sânnicolau Mare. Din Grupa B, fac parte CS Medgidia, Magnum Botoșani, 

Universitatea Cluj și CSM Oradea. 

Radu 

LUPAŞCU 

USV, membră a 

consorțiului 

monitorulsv.ro  
În cadrul unei reuniuni care a avut loc la Praga, având scopul de a dezvolta 

un proiect academic, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), împreună cu alți cinci 
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universitar 

NEOLAiA 18.06.20 
rectori ai unor universități europene, a semnat un acord de colaborare 

pentru propunerea de proiect cu titlul NEOLAiA - Young Universities 

Empowering Regionally Rooted European Talents. 

Acest consorțiu este format din universități tinere, dinamice, localizate în 

regiuni mici și mijlocii din afara marilor metropole ale Europei, care 

reunesc peste 80.000 de studenți și 4.400 de cercetători, precum membri ai 

comunităților academice de la Universitatea Bielefeld (Germania), 

Universitatea din Creta (Grecia), Universitatea Jaén (Spania), 

Universitatea Ostrava (Republica Cehă), Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (România) și Colegiul de Stat Siauliai  (Lituania).  În cadrul 

consorțiului USV propune să faciliteze accesul studenților suceveni la 

mobilități de formare și cercetare din cadrul universităților partenere, să 

dezvolte programe cu diplomă dublă, să implementeze pachete de 

dezvoltare antreprenorială, să întărească performanța înregistrată în 

cercetare și educație. 

Printr-un comunicat transmis de conducerea USV se arată: „Viziunea 

consorțiului universitar NEOLAiA este concepută în jurul ideii de a atinge 

obiective ambițioase, proiectate până în 2030, atunci când fiecare instituție 

parteneră se va putea prezenta ca o universitate europeană puternică, 

integrată, reprezentând un element principal al valorilor europene și al 

educației de înaltă calitate pentru toate regiunile universitare membre și 

care să contribuie substanțial la dezvoltarea comunității europene, precum 

și la creșterea nivelului mondial de cunoștințe. 

În atingerea obiectivelor, membrii consorțiului își propun: să 

responsabilizeze cetățenii pentru a preveni populismul; să adopte o 

strategie incluzivă pentru a descoperi talente ascunse; să încurajeze 

digitalizarea pentru a conecta Europa; să apere democrația pentru ridicarea 

gradului de bunăstare; să manifeste curajul necesar pentru a controla 

provocările și mega-tendințele globale.” 

Aplicația NEOLAiA - Young Universities Empowering Regionally 

Rooted European Talents a fost depusă în luna februarie, în cadrul 
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competiției de proiecte Erasmus+ organizată de Comisia Europeană, prin 

intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură. 

Acest proiect se află în prezent în proces de evaluare, timp în care 

consorțiul lucrează, planificând viitoare acțiuni și făcând schimb de bune 

practici privind gestionarea provocărilor actuale.       

Din delegația USV care a participat la programul reuniunii de la Praga au 

făcut parte rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, coordonatorul 

Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene din cadrul USV, 

conf. univ. dr. Carmen Chașovschi, și drd. Anamaria Bucaciuc. 

N.B. Universitatea 

„Ştefan cel Mare” 

din Suceava a 

devenit membru al 

unui consorţiu 

universitar 

crainou.ro 

18.06.20 

- 
Idem 

Radu 

LUPAŞCU 

Student al USV, pe 

podiumul 

competiției 

Enterprise 

Challenge Summer 

School 2020 

monitorulsv.ro 

18.06.20 

Local 
În perioada 10-15 iunie 2020, JA România - membru al JA Worldwide - a 

organizat prima ediție online a competiției Enterprise Challenge Summer 

School 2020, la care au participat 71 de elevi și studenți de la 25 de licee 

și 8 universități. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut-o ca reprezentant la 

acest concurs pe Georgiana Matei, de la programul de studii Controlul și 

Expertiza Produselor Alimentare, anul IV din cadrul Facultății de Inginerie 

Alimentară. Alături de ea, din echipa Young Challengers a făcut parte 

Cristina Gabriela Amza, de la Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” din 

Drobeta-Turnu Severin, Tudor Huza, de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” 

din Oradea, Mina-Cristina Cojocaru, de la Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” din Iași, și Emma Ștefania Enache, de la Colegiul Național 

„Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila. 

Echipa Young Challengers a prezentat în cadrul competiției o aplicație 

universală, un agregator de mai multe servicii educaționale, între care o 
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bibliotecă virtuală, funcționalități de tip „classroom”, formare online 

pentru profesori și resurse interactive în format digital. Juriul competiției 

a recompensat ideea echipei Young Challengers cu Premiul I. 

„Experiența din cadrul Enterprise Challenge Summer School a fost cu 

adevărat o provocare, deoarece echipele au fost formate din persoane cu 

experiențe și viziuni diferite, dar care au reușit să ajungă la un numitor 

comun. Echipa noastră, Young Challengers, a fost formată din 5 membri: 

Gabriela Amza, Mina Cojocaru, Emma Enache, Tudor Huza și Georgiana 

Matei, împărțind toți un scop comun, acela de a rezolva problema 

decalajului digital în România. Fiecare sesiune de training ne-a învățat 

lucruri noi sau ne-a ajutat să le aprofundăm pe cele deja asimilate. A fost 

o experiență minunată și pentru asta vreau să le mulțumesc celor de la JA 

Romania și celor de la Citi pentru toate lucrurile noi pe care le-am 

dobândit, dar și pentru faptul că am învățat să lucrez cu oameni pe care 

înainte de această competiție nu-i întâlnisem. Doresc să le mulțumesc și 

colegilor de echipă pentru implicare și pentru modul în care am colaborat. 

Felicitări tuturor pentru ideile și soluțiile minunate”, a relatat Loredana-

Georgiana Matei. 

Această competiție urmărește implicarea tinerilor în lumea inovației în 

afaceri, combinând gândirea antreprenorială cu economia, știința și 

tehnologia. În acest mod elevii și studenții își dezvoltă abilitățile de 

comunicare, de muncă în echipă, creativitate, cercetare, dar și o mai bună 

înțelegere a modului în care tehnologia, gândirea inovatoare, 

comportamentul responsabil față de resurse, înțelegerea în ansamblu a unei 

situații și modul economic de abordare a problemelor pot contribui la 

bunăstarea unei comunități. 

- Peste 600.000 de 

puieţi au fost 

plantaţi în trei ani 

prin programul de 

reîmpădurire 

financialintelligence.

ro 

18.06.20 

- Peste 600.000 de puieţi au fost plantaţi, în trei ani, prin programul de 

reîmpădurire Pădurea de Mâine, până în prezent proiectul ajutând la 

reîmpădurirea a 146 de hectare, conform unui comunicat al fundaţiei care 

derulează programul.Prin sloganul „Ajutăm, plantăm!”, programul de 

împădurire a Fundaţiei Pădurea de Mâine a continuat în primăvara acestui 
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Pădurea de Mâine an cu plantarea a 13 noi suprafeţe, în judeţele Suceava, Maramureş, 

Harghita, Braşov, Cluj şi Satu-Mare, pe un total de 57,6 hectare, deţinute 

de proprietari privaţi de păduri care nu au resursele necesare pentru a 

asigura reinstalarea cu succes a vegetaţiei forestiere.„Întrucât astăzi 

sărbătorim Ziua Mondială a Mediului, suntem mândri să anunţăm că 

programul de reîmpădurire Pădurea de Mâine intră într-o nouă etapă. În 

ultimii trei ani am plantat peste 600.000 de puieţi cu sprijin financiar din 

partea HS Timber Group, ceea ce reprezintă 60% din obiectivul fazei 

iniţiale a proiectului, care presupune cinci ani de plantare şi până la şapte 

ani de lucrări de întreţinere pentru fiecare suprafaţă în parte”, a declarat 

Ionuţ Apostol, director executiv al Fundaţiei Pădurea de Mâine.Potrivit 

acestuia, în această primăvara operaţiunile de plantare au fost făcute cu 

firme specializate sau de către ocoalele silvice care au în administrare 

suprafeţele respective. 

„Din păcate, nu am putut mobiliza voluntarii care şi-au exprimat dorinţa 

de a lua parte în proiect, dar ţinem legătura cu ei pentru activităţi viitoare. 

De asemenea, pe suprafeţele împădurite în sezoanele anterioare, au fost 

executate completări cu puieţi, acolo unde a fost necesar”, a subliniat 

Apostol. 

Ca un următor pas, începând cu luna iunie vor alocate resurse suplimentare 

pentru lucrări de întreţinere, respectiv îndepărtarea vegetaţiei din jurul 

puieţilor, pentru a le facilita dezvoltarea. Mai mult, Pădurea de Mâine 

urmăreşte să îşi extindă domeniul de activitate, pentru a promova 

gestionarea durabilă a pădurilor în România. „Ne vom dezvolta activitatea 

pe două ramuri suplimentare: proiecte orientate către natură şi comunitate, 

precum şi un program pentru silvicultură responsabilă. Ne propunem să 

educăm generaţiile tinere şi să le sensibilizăm cu privire la importanţa 

gestionării durabile a pădurilor, a respectului pentru natură şi a lucrărilor 

silvice cu impact redus asupra mediului”, a mai spus directorul fundaţiei. 

Pădurea de Mâine este un proiect dezvoltat de Asociaţia Administratorilor 



12 

 

de Păduri alături de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi HS 

Timber Group, în dorinţa de a asigura dezvoltarea durabilă a pădurilor. 

Proiectul îşi propune plantarea unui milion de puieţi pe parcursul a cinci 

ani. Lucrările de întreţinere şi monitorizare vor continua timp de până la 

şapte ani pentru a asigura atingerea obiectivului, respectiv instalarea cu 

succes a vegetaţiei forestiere.Iniţiativa Pădurea de Mâine vine în sprijinul 

proprietarilor privaţi de păduri care nu au resursele necesare pentru 

reîmpădurirea suprafeţelor deţinute.Fundaţia Pădurea de Mâine a fost 

înfiinţată în 2019, cu sprijinul HS Timber Group. Misiunea Fundaţiei este 

să contribuie la protejarea şi gestionarea responsabilă a pădurilor şi la 

dezvoltarea unei economii durabile în domeniul forestier în România. 

- Laboratoare 

pregătite la USV 

pentru Tehnică 

Dentară 

centruldepresa.ro 

18.06.20 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se pregătește pentru a oferi 

studenților o nouă disciplină. Este vorba de Tehnică Dentară, o disciplină 

care se va studia pe o perioadă de 3 ani. 

- Impact pe plan 

internațional pentru 

Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din 

Arad 

newsar.ro 

18.06.20 

- Cea de a patra ediție a Metarankingului Universităților face analiza 

vizibilității internaționale a universităților din România și a impactului lor 

în aria academică internațională pe parcursul anului 2019. Au fost 

analizate, astfel, 54 de universități publice și 37 universități private 

acreditate instituțional. 

Conform datelor oferite de autorii raportului, în acest clasament au fost 

introduse doar universitățile care sunt incluse în cel puțin unul din cele 

nouă rankinguri internaționale analizate. Din totalul universităților 

românești doar 30 sunt vizibile internațional, toate fiind  instituții de 

învățământ superior publice. 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad ocupă locul 12 în acest clasament, 

alături de alte universități de stat, printre care Universitatea de Medicină și  

Farmacie Târgu Mureș, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară București, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava etc. 
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„Ne bucură nominalizarea noastră în acest clasament. Faptul că suntem 

vizibili în plan internațional este rezultatul muncii de cercetare a colegilor 

mei, a politicii de internaționalizare pe care ne-am asumat-o la nivelul 

conducerii universității. Sperăm să reușim să urcăm în acest clasament în 

anii următori și să confirmăm și în plan internațional valoarea actului 

educațional din cadrul universității arădene de stat”, a precizat prof. univ. 

dr. Ramona Lile, rectorul UAV. 

Metarankingul universitar pentru anul 2019 a fost realizat de către 

profesori de la Universitatea „Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, de la 

Universitatea Harvard, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, 

Universitatea Transilvania Brașov, Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative și  Universitatea din București. 

 


