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Local Gestionarea resursei umane reprezintă cheia succesului în lumea 
afacerilor, a politicii și a oricărei întreprinderi sociale. Capitalul se 
acumulează în cadrul mediului de afaceri, însă calitatea oamenilor 
este cea care garantează succesul oricărei activități, fie ea de afaceri, 
politici publice sau culturale. 
 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vine în întâmpinarea 
necesităților economiei viitorului, lansând începând cu acest an 
universitar un nou program de studii pentru pregătirea specialiștilor în 
domeniul „Resurselor Umane”. 
 
Beneficiind de experiența cadrelor didactice titulare, a cercetători în 
sociologie, psihologie, comunicare, economie, drept, dar și de 
colaboratori, cadre didactice asociate, din experți aflați în poziții de 
top în managementul resurselor umane din cadrul unor firme și 
corporații internaționale, viitorii studenți au toate condițiile de a se 
forma ca viitori specialiști de succes în acest domeniu. Ei vor putea 
după absolvire să-și aprofundeze studiile în cadrul celor două 
masterate, „Consiliere și administrare în Resurse Umane” sau 
„Administrarea și formarea resurselor umane în organizații”, care se 
găsesc deja în oferta USV. Alternativa la continuarea studiilor o 
reprezintă intrarea pe piața muncii, o piață care are nevoie acută de 
experți în acest domeniu, furnizând atât de căutatele servicii legate de 
politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea 
personalului, analize ocupaționale și orientare profesională. 
Oportunitățile de angajare ale absolvenților programului de „Resurse 
Umane” pe piața muncii acoperă o plajă largă de ocupații, 
reprezentate de nu mai puțin de 24 coduri COR. Toate aceste ocupații 



necesită nivelul 4 de instruire, cu absolvirea unor studii superioare, 
exemplificând doar câteva dintre ele aici: consilier forță de muncă și 
șomaj, inspector de specialitate forță de muncă și șomaj, expert în 
securitate și sănătate în muncă, consilier orientare privind cariera, 
analist piața muncii și recrutare, specialist în dezvoltare 
organizațională și chiar consilier pentru dezvoltare personală. Pe 
lângă aceste ocupații dedicate absolvenților specializării „Resurse 
Umane”, competențele dobândite în cadrul acestui program de studii 
le oferă acestora oportunități multiple de angajare în toate sectoarele 
de activitate care implică organizare și consiliere de personal. 
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Universități Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a organizat, în perioada 6 – 7 iulie 2020, conferinta 
internațională cu tema Formarea profesorilor pentru promovarea 
stării de bine în școală (Teacher Education for Promoting Well-being 
in School), sub egida Asociației Europene de formare a profesorilor 
Association for Teacher Education in Europe – ATEE 
(https://atee.education/). 
 
Conferința, programată inițial pentru luna aprilie 2020, a fost 
amânată și s-a desfășurat în mediul virtual, fiind singura conferință 
sub egida prestigioasei asociații care a fost susținută anul acesta 
(toate celelalte conferințe fiind anulate). Faptul acesta a fost apreciat 
atât de participanții din străinătate, cât și de cei din țară, care au 
afirmat ca este prima conferință de acest tip, din domeniul 
educational, organizată în România. La conferință s-au înscris 260 de 
autori, din peste 25 de țări, de pe 4 continente, care au susținut 165 
de lucrări cu subiecte actuale pentru cercetarea și aplicațiile din 
domeniu. 
 
Au fost organizate 13 sesiuni pentru comunicări, 10 sesiuni de 
prezentare de postere și un eveniment de îmbinare a cercetărilor cu 
programele de dezvoltare a competențelor emoționale și a 
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fenomenului de epuizare profesională a cadrelor didactice, prin care 
se formează o rețea de specialiști interesați de subiectul propus. 
Persoanele interesate de participarea la conferință au avut acces la un 
document special, în care au ales evenimentele și au primit invitații 
pentru fiecare dintre activitățile organizate. În total, au fost peste 700 
de participanți la toate evenimentele științifice din cadrul conferinței. 
 
Tematica generală a conferinței a fost una actuală pentru sistemul 
educațional, promovarea stării de bine prin formare și dezvoltare fiind 
o preocupare majoră a cercetărilor și practicilor din acest domeniu. 
Subtemele propuse au fost: 
 
1. Formare inițială și continuă a profesorilor: Politici, Practici și 
Cercetări 
2. Formarea profesorilor în contextul procesului migrației 
3. Echitate, egalitate și incluziune în educație 
4. Educație timpurie 
5. Leadership în educație 
 
Organizarea conferintei, în colaborare cu Asociația Europeană ATEE, a 
deschis oportunități de colaborare în domeniul predării, al cercetării 
educaționale, al propunerilor de proiecte educaționale și al publicării 
în edituri și reviste internaționale. Asociația ATEE coordonează mai 
multe grupuri tematice de cercetare și o revistă indexată recunoscută 
în domeniu (European Journal of Teacher Education 
https://www.tandfonline.com/toc/cete20/current) 
 
Prelegerile în plen, susținute de experți europeni, dar și de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, și cele din secțiuni s-au 
adresat tuturor practicienilor și cercetătorilor din învăţământul 
universitar și preuniversitar care doresc să contribuie la creşterea 
calităţii educației. Prelegerile în plen au fost susținute de experți 
apreciați în domeniul Științelor Educației și în domenii 



interdisciplinare: Prof. Radu Daniel Vatavu (Universitatea Ștefan cel 
Mare din Suceava), Prof. Mariane Frenay (Universitatea Catolică 
Leuvain la Neuve, Belgia) și Prof. Carmel Cefai (Universitatea din 
Malta). 
 
În cadrul conferinței, s-au desfășurat 4 webinarii, susținute de 
specialiști cu expertiză în domeniul educațional din Polonia și 
România (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea 
București și „Transylvania College” din Cluj-Napoca), cu teme foarte 
apreciate de participanții din țară și strănătate. 
 
Activitățile pentru care a fost primit acordul de înregistrare a 
evenimentului de la autori vor fi postate pe pagina conferinței și vor 
putea fi urmărite de cei interesați de tendințele actuale din domeniu. 
 
Congresul ATEE a beneficiat de sprijinul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, prin alocarea fondurilor speciale pentru 
organizarea manifestărilor științifice. 
 
Programul detaliat al conferinței poate fi consultat la adresa 
https://atee2020.education/doc/ProgramATEE2020.pdf 

Radu Lupașcu „Asistență Medicală 
Generală”, 
„Contabilitate” și 
„Calculatoare”, în 
topul înscrierilor la 
USV 

www.monitorulsv.ro 
09.07.20 

Local Primele zile de înscrieri la facultățile Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava au arătat preferințele absolvenților de liceu pentru unele 
specializări ale instituției de învățământ, chiar dacă relevanța acestor 
alegeri nu este atât de mare în acest moment. După primele două zile 
s-au înscris 265 de candidați, numărul de opțiuni alese fiind de 460. La 
o trecere în revistă a domeniilor de studii alese de candidați se 
remarcă o apetență aparte către specializările „Asistență medicală 
generală” din cadrul domeniului Sănătate al Facultății de Educație 
Fizică și Sport, „Contabilitate și Informatică de Gestiune”, din 
domeniul de Contabilitate al facultății FSEAP, „Calculatoare” din 
cadrul domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației din cadrul 
FIESC, precum și „Drept”, din cadrul Facultății de Drept și Științe 



Administrative. 
 
S-au mai remarcat între preferințele candidaților specializarea 
„Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar” din cadrul Facultății 
de Științe ale Educației, precum și specializarea „Științe 
Gastronomice” din cadrul Facultății de Ingineria Produselor 
Alimentare. Unele dintre aceste specializări sunt tradiționale în cadrul 
USV, iar altele funcționează de anul trecut sau sunt autorizate de 
curând. 
 
De remarcat este și faptul că din punct de vedere al modului de 
înscriere la aceste specializări, o mare parte s-a făcut on-site, cei mai 
mulți dintre candidați preferând să se prezinte fizic la universitate cu 
dosarul în mână, fără a folosi varianta on-line. 
 
Profesorul Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, a 
comentat referitor la acest fenomen: „Calitatea unei admiteri este 
dată de calitatea experienței absolventului de liceu în acest proces și 
de obținerea unui loc cât mai apropiat de cel dorit și meritat de către 
el. Din ce am constatat, în prima zi peste 95% au preferat să vină fizic 
cu dosarul și să nu folosească varianta online. Aceasta nu înseamnă că 
ea nu e potrivită în cazul universităților puternic internaționalizate, 
însă nu se potrivește momentan României.” 
 
În urma celei de a treia zi de înscriere, aproape 600 de candidați erau 
înscriși la USV, universitatea înscriindu-se în parametrii previzionați de 
circa 3.000 de studenți înscriși la finalul perioadei de admitere. Pentru 
a putea asigura înscrierea on-site a candidaților în campusul USV, în 
condiții de distanțare fizică, perioada de înscriere a fost mărită la 9 
zile lucrătoare 
 

N.B. Trei medalii de aur 
şi una de argint 
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Actualitate În luna iunie, în Polonia, s-a desfăşurat cea de-a XIII-a ediţie a 
Salonului Internaţional al Inventicii şi Inovării INTARG, sub auspiciile 



pentru USV  Ministerului Cercetării şi Ministerului Economiei şi Dezvoltării, anunţă 
USV. 
 
Manifestarea a reunit invenţii din peste 70 de institute de cercetare, 
universităţi şi firme, din 15 ţări, jurizarea desfăşurându-se online. 
România a fost reprezentată de Forumul Inventatorilor Români, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) şi Universitatea de 
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Studenţii, 
cercetătorii şi cadrele didactice din universitatea suceveană 
(Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor) au 
participat cu patru lucrări, obţinând următoarele rezultate: 
 
 > medalie de aur pentru „Device for continuous skeletal traction”, 
autori: Cenuşă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurenţiu, Raţă Mihai, 
Irimia Daniela, Pentiuc Radu-Dumitru, Lupu Elena, Afanasov Ciprian; 
 
> medalie de aur pentru „Automatic ice remover device for aerial 
power lines”, autori: Cenuşă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurenţiu-
Dan, Graur Adrian, Ungureanu Constantin, Atănăsoae Pavel, Bobric 
Crenguţa-Elena, Popa Cezar-Dumitru; 
 
> medalie de aur pentru „System for monitoring the activity of a 
person in the office”, autori: Milici Laurenţiu-Dan, Poienar Mihaela, 
Niţan Ilie, Ungureanu Constantin, Grosu Oana, Pocriş Marcel, Toader 
V. Eusebiu, Medrihan Nicolae; 
 
> medalie de argint pentru „Automatic command control system”, 
autori: Toader V. Eusebiu, Poienar Mihaela, Milici Mariana Rodica, 
Raţă Gabriela, Prodan Cristina, Vlad Valentin, Niţan Ilie, Ungureanu 
Constantin. 
 
„Activităţile de cercetare şi inventică din Universitate s-au desfăşurat 
în condiţii normale pe întreaga perioadă a acestui an, cu respectarea 

www.ziarullumina.ro 
09.07.20 



unor condiţii care să asigure siguranţa celor implicaţi. Am încurajat şi 
sprijinit mereu studenţii care doresc să-şi dezvolte abilităţile de 
inventator şi să-şi pună în valoare potenţialul creativ, punându-le la 
dispoziţie infrastructura necesară lucrului de la distanţă” a precizat şef 
lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, coordonatorul grupului din 
USV. 

Oana Șlemco Avertismentul unui 
cercetător român 
din California 
pentru cine nu 
crede în 
coronavirus: „Nu e 
nimic fake. 
Cumnatul meu e 
mort şi sora mea e 
în spital“ 
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Orașul tău / 
Suceava 

Mihai Covaşă, profesor universitar la o facultate de medicină din sudul 
Californiei, spune că nu înţelege de ce unii oameni nu cred în 
existenţa noului coronavirus, în condiţiile în care acesta a ucis peste 
500.000 de oameni în întreaga lume.  
 
Apreciat cercetător în domeniul nutriţiei umane, Mihai Covasă nu a 
uitat că s-a născut în judeţul Suceava şi că a făcut liceul la Rădăuţi, aşa 
că dorit să se implice în viaţa comunităţii natale. Astfel, în urmă cu 
nouă ani, în paralel cu activitatea academică şi de cercetare pe care o 
desfăşoară în SUA, Mihai Covaşă a preluat conducerea 
Departamentului de Sănătate din cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” pentru a-l dezvolta. Criza COVID-19 l-a găsit peste Ocean şi nici 
acum nu se poate întoarce în România din cauza restricţiilor de 
călătorie, dar urmăreşte cu interes modul în ţara noastră gestionează 
pandemia. Nu înţelege însă de ce unele persoane nu cred că noul 
coronavirus există, dat fiind că la nivel mondial, au murit 500.000 de 
oameni din cauza acestuia.  
 
Întrebat care este mesajul pe care-l transmite scepticilor, cercetătorul 
a răspuns: „Sora mea este acum internată la spitalul Rădăuţi cu 
COVID-19, cumnatul meu, de la o altă soră, a murit de COVID-19 în 
urmă cu câteva zile. Sunt mai mult de jumătate de milion de morţi la 
nivel mondial. SUA are peste 130.000 de morţi, de trei ori mai mulţi 
decât au avut în războiul din Vietnam. Nu este o glumă, nu este nimic 
fake”. Mihai Covasă a arătat că medicii, asistenţii şi infirmierii din 
toată lumea au depus un efort uriaş pentru a salva vieţi în timpul 
pandemiei. „Pentru a nu ucide economia trebuie să învăţăm să trăim 
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cu acest virus. A fost o perioadă foarte grea şi este în continuare o 
perioadă foarte grea. Faptul că se relaxează pentru partea de 
economie nu înseamnă că virusul a plecat. Virusul este în continuare 
acolo şi trebuie să limităm transmisia. Au fost cazuri în care medicii s-
au sinucis pentru că n-au mai putut să facă faţă presiunilor la care 
erau expuşi zilnic. Am toată stima şi respectul pentru cei care au 
lucrat în spitale ca să salveze vieţi", a declarat Mihai Covaşă.  
 
A ajutat Spitalul Suceava  
 
Chiar dacă nu a fost în Suceava atunci când a izbucnit primul focar de 
COVID-19 din România, profesorul Covaşă nu a stat cu mâinile în sân. 
Departamentul de Sănătate de la USV pe care-l coordonează nu 
numai că a amenajat primul laborator de depistare a noului 
coronavirus din judeţul Suceava, la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel 
Nou", ci a asigurat şi resursa umană, pentru că unitatea medicală nu 
avea specialişti ca să facă analizele. „Un laborator de genul acesta se 
face în luni de pregătire pentru a fi pus în funcţiune. Noi am reuşit să 
facem lucrul acesta într-o săptămână. Ne-am implicat pentru că 
Suceava nu avea laborator, testele se duceau la Iaşi, iar rezultatele se 
primeau şi peste o săptămână. Am început în faze aglomerate să 
facem peste 200 de teste/zi”, a mai spus Mihai Covaşă.  
 
Proiect de cercetare unic în România  
 
Echipa de cercetători pe care profesorul Covaşă a „sudat-o“ la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a câştigat un proiect de 
cercetare unic la nivel naţional. Proiectul are ca scop analiza genetică 
a virusului SARS-CoV2, identificarea şi monitorizarea tulpinilor 
circulante în diferite regiuni geografice din România, precum şi a 
relaţiei acestora cu diversele tipuri de infecţii prezente în România şi a 
potenţialui de adaptare la organismele umane.  
 



„Acest proiect va contribui la o mai bună înţelegere a originii 
epidemiei COVID-19 şi a evoluţiei acesteia în România, precum şi la 
adaptarea măsurilor şi tratamentelor la tipurile de tulpini circulante în 
România ale acestui virus. La nivel global, există deja un efort masiv 
de cercetare în această direcţie, conducând la o cartare filogenetică a 
SARS-CoV 2, numai în Canada şi Marea Britanie fiind deja alocate 40 
de milioane de dolari, respectiv 20 de milioane de lire sterline pentru 
consorţiile formate cu scopul realizării acestor studii genomice", se 
arată într-un comunicat de presă transmis de instituţia academică.  
 
Bugetul total alocat proiectului coordonat de USV este de aproximativ 
trei milioane de lei, peste 1 milion de lei fiind alocati kit-urilor de 
secvenţiere şi consumabilelor necesare. Perioada de implementare 
este de 18 luni. „Deja am început să facem această secvenţiere. Am 
secvenţiat până acum 75 de probe. Nu avem încă rezultatele finale, 
dar vedem că sunt grupate cu virusurile care au provenit din Italia şi 
Spania”, a mai spus profesorul Covaşă.  
 
Cercetătorul este de părere că până la sfârşitul acestui an va exista un 
vaccin anti-COVID-19. 
 
 

D.R. Au început 
consultările pentru 
noua strategie 
forestieră naţională 
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Eveniment Au început consultările cu întregul sector, pentru a pune bazele unei 
Strategii Forestiere Naţionale, pentru prima dată în ultimii ani. 
Demersul este moderat şi susţinut de cele două universităţi de 
prestigiu din România - Universitatea Transilvania din Braşov şi 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin facultăţile de profil. 
• Sectorul forestier are nevoie de o viziune integrată care să ţină cont 
de un just echilibru între funcţiile economice, sociale şi de mediu ale 
pădurii. 
• Sectorul forestier are nevoie de o viziune legată de folosirea 
lemnului în special în lupta cu schimbările climatice. Soluţia este 
testată şi aplicată în România de sute de ani - construcţii din lemn. 



• Sectorul forestier are nevoie de utilaje moderne prietenoase cu 
mediul. 
• Sectorul forestier are nevoie de proprietari puternici de o 
administraţie profesionistă. 
• Sectorul are nevoi de finanţare - fondurile europene trebuie să fie o 
soluţie. 
• Sectorul are nevoie de claritate şi Consiliul Naţional pentru 
silvicultură este o soluţie. 
ASFOR a prezentat şi susţinut documentul de viziune „România Verde 
în 10 paşi”. O viziune care susţine abordări curajoase dar menite să 
rezolve probleme sistemice, să schimbe imaginea sectorului şi să 
ofere dezvoltare pe termen lung. 
Ne dorim o Românie verde, prosperă, cu o economie bazată pe lemn 
care să asigure păduri valoroase şi comunităţi puternice 
(https://asfor.ro/romania-verde/). 
[…] 

Vasile-Robert 

Nechifor 

Proiect cultural nou 
în Arhiepiscopia 
Buzăului şi Vrancei 
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Actualitate 
religioasă 

Noul proiect „Seri culturale” al Asociaţiei Femeilor Ortodoxe din 
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a fost lansat sâmbătă, 4 iulie 2020. 
La eveniment au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, 
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, medicul Valeriu Gavrilovici, 
scriitorul Mihai Gheorghiu, precum şi alţi invitaţi de seamă. 
[…] 
Proiectul a fost deschis cu conferința „Sfântul Ștefan cel Mare, model 
al curajului românesc”. Gazda evenimentului, Ana Săcrieru, 
președinta Asociaţiei Femeilor Ortodoxe, a prezentat motivele alegerii 
acestei teme, și anume prăznuirea de către creștinii ortodocşi din 
România, în data de 2 iulie, a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, 
respectiv necesitatea apelului la curaj și la atitudini înțelepte în fața 
fricii, ca urmare a stării medicale actuale, Sfântul Ștefan cel Mare fiind 
un astfel de model.  
 
În continuare, medicul Valeriu Gavrilovici, lector universitar la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a vorbit despre curajul 



pe care trebuie să îl aibă un doctor în exercitarea profesiei sale, 
afirmând că această virtute este în directă legătură cu credinţa în 
Dumnezeu. De asemenea, scriitorul Mihai Gheorghiu, directorul 
general adjunct al Muzeului Țăranului Român, a vorbit despre 
nevoia de a recurge la modele de curaj, la care trebuie să ne 
întoarcem dacă vrem să asigurăm supraviețuirea noastră ca popor și 
țară. 
[…] 

 


