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Local Un nou program de studii universitare de masterat intitulat 
„Securitate Cibernetică” a fost lansat spre aprobare și punere în 
aplicare de către conducerea Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul USV. Proiectul se încadrează în politica 
generală a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, de formare a 
specialiștilor cu pregătire superioară într-un domeniu de mare 
actualitate și cu țintă pe termen lung în aria securității cibernetice. 
 
USV informează, printr-un comunicat de presă: 
 
„Programul de studii de masterat <Securitate Cibernetică> este 
coordonat în cadrul Departamentului de Calculatoare, Electronică și 
Automatică al facultății, asigurând pregătirea pe nivelul 7 al Cadrului 
European al Calificărilor - EQF (Ciclul II Bologna – Studii de masterat) 
în principal a studenților absolvenți ai ciclului de licență dintr-o 
facultate de profil având următoarele domenii de studii de licență: 
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, 
Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor. Dar 
acest program poate fi urmat și de studenți absolvenți ai unor 
facultăți cu profil tehnic, care se încadrează în domeniul fundamental 
Științe Inginerești, completând astfel pregătirea de bază a 
absolvenților unui ciclu de licență. 
 
Fiind în concordanță cu politica generală a universității, programul de 
studii universitare de masterat <Securitate Cibernetică> își asumă 
misiunea de a forma specialiști în domeniul ingineriei electronice, 
telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale, cu pregătire în aria 
securității cibernetice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice și 



tehnice valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și 
social-cultural al societății românești și al lumii contemporane și de a 
se integra în societatea cunoașterii. În particular programul are drept 
misiune specializarea absolvenților de învățământ superior ingineresc 
într-un domeniu de mare actualitate și cu țintă pe termen lung – 
scăderea decalajului dintre cererea ridicată a pieței de muncă și 
numărul redus de specialiști. Un mediu cibernetic securizat necesită o 
forță de muncă înalt calificată, dar și un proces continuu de învățare.” 
 
La nivel mondial se constată atât o lipsă acută  de specialiști cât și de 
informație privind securitatea cibernetică, aceasta constituind poate 
cel mai important argument pentru  adaptarea sistemului educațional 
la noul context.  Programul de studii de masterat „Securitate 
Cibernetică” oferă oportunități de formare profesională într-un 
domeniu în continuă schimbare și care necesită personal din ce în ce 
mai specializat. Acest personal nou format va veni în întâmpinarea 
nevoilor angajatorilor care au dificultăți serioase în privința securității 
cibernetice și care au nevoie de specialiști în domeniu. Aceștia vor fi 
cei care vor oferi soluții de prevenire și contracarare a riscurilor și 
amenințărilor la care sunt supuse activitățile desfășurate în spațiul 
cibernetic. 
 
Propunerea unui nou program de studiu intitulat „Securitate 
Cibernetică” în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor se află în curs de activare la USV, fiind așteptată în 
acest moment suplimentarea cifrei de școlarizare aferentă noului 
domeniu de studiu de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior. 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, str. Universității 
nr. 13, derulează începând cu data de 16.06.2020 proiectul 
„Personalized prevention tools in obesity and diabetes - a joint 
Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”, nr. www.stirisuceava.net 



Romanian-
Ukrainian 
programme of 
health education 
(PrePOD)” la USV 

02.07.20 2SOFT/4.1 /56, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programului Operațional Comun România-Ucraina 
2014-2020, Axa prioritară 4.1, „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor 
de sănătate și acces la sănătate”. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, iar partenerul 
din cadrul proiectului este Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl 
Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, Ucraina. 
 
Bugetul total al proiectului este de 329.200 euro, din care 296.280 
euro (90%) contribuția Programului Operațional Comun România-
Ucraina 2014 - 2020 și 32.920 euro (10%) contribuția celor 2 
parteneri, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava și Universitatea 
Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk”, Ivano-Frankivsk. 
 
Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea gradului de 
conștientizare al personalului public și medical cu privire la factorii de 
risc asociați cu excesul de greutate, obezitate și diabet prin 
screeningul la fața locului, consiliere și educație nutrițională și 
feedback personalizat asupra sănătății. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
• consilierea persoanelor pentru determinarea riscurilor de 
supraponderabilitate, obezitate sau diabet. 
• evaluarea practicilor medicale actuale ale medicilor de familie și 
instruirea acestora în adoptarea unor abordări în ceea ce privește 
nutriția pacienților obezi și diabetici 
• intensificarea cooperării transfrontaliere dintre specialiști din 
domeniul sănătății din Romania și Ucraina, cu scopul de: 
1) a analiza situația actuală în ceea ce privește rata de obezitate și 
diabetul de tip 2; 
2) de a identifica soluții comune pentru prevenirea și diminuarea 
acestor boli; 



3) de a implica cadrele didactice, medicale și studenții în schimburi de 
experiență, instruiri și activități de cercetare legate de activitățile 
propuse. 

Sorin Avram 
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Sănătate […] 
S.A.: În perioada de criză sanitară, Universitatea „Ștefan cel Mare” a 
fost de un real folos spitalului. Veți continua colaborarea? 
 
A.C.: Așa este. Și mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au 
implicat. Vrem să ținem legătura cu dumnealor, avem proiecte pe 
viitor, vrem să continuăm. Ne gândim, pe viitor, poate reușim să avem 
o facultate de medicină. Sunt discuții, sunt propuneri, dar sunt de 
viitor mai îndepărtat. În viitorul apropiat, vorbesc de săptămâni, de 
luni, avem alte proiecte, avem alte priorități. Dar trebuie să redăm 
acest spital oamenilor ca și specialități de care dumnealor au nevoie. 
Sunt foarte multe probleme, au fost foarte multe probleme, trebuie 
să le rezolvăm și trebuie să învățăm să trăim cu acest virus nenorocit, 
din păcate. Dar, asta nu înseamnă că trebuie să privăm oamenii, 
pacienții, de anumite specialități. Vom depune toate eforturile și 
toată energia noastră pentru a lupta pe ambele direcții. Adică, pe de o 
parte, COVID-ul, și trebuie să fim foarte atenți cu acest virus SARS-
CoV-2. Și-n continuare măsurile trebuie să fie foarte drastice. 
Populația trebuie să înțeleagă că nu este de glumă. Este un virus 
periculos. Este un virus necunoscut și periculos. Nu știm toate 
mecanismele lui. Sunt presupuneri, supoziții. De aceea, trebuie să fim 
foarte corecți cu măsurile pe care Ministerul Sănătății, epidemiologii, 
ni le spun. Și pe de altă parte, chiar dacă avem acest virus, în familie, 
în spital, în comunitate, trebuie să ne gândim și la ceilalți pacienți care 
nu au acest virus și care au probleme de sănătate și cazurile să fie 
rezolvate aici. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe acest virus 
extrem, extrem de periculos. Și trebuie să fim foarte atenți. Nimeni nu 
trebuie să ia în derâdere acest virus. Am văzut cazuri foarte grave la 
pacienți tineri fără comorbidități. De aceea, trebuie să fim foarte, 
foarte atenți și să respectăm regulile impuse. 
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[…] 
Interviul integral: https://www.radiotop.ro/sanatate/medicul-
calancea-hotarit-sa-schimbe-imaginea-spitalului.html  
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