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USV a deschis noul an uni-

versitar cu un număr record 

de studenți străini 

 

Festivitatea de deschidere a 

anului universitar 2021-2022 

la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a avut loc 

în prezența cadrelor didactice 

și a studenților, dar și a repre-

zentanților autorităților locale 

și județene, cu respectarea mă-

surilor sanitare. Noul an uni-

versitar a început sub auspi-

ciile marilor realizări și cu 

speranța materializării proiec-

telor aflate în derulare, dar, și 

cu o premieră istorică – Fa-

cultatea de Medicină și Științe 

Biologice, a 11-a facultate su-

ceveană. Rectorul USV, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa a 

transmis felicitările de rigoare 

celor 4.000 de boboci care au 

ales să studieze la Suceava și 

au pășit pentru prima dată în 

campusul universitar, îndem-

nându-i la muncă individuală, 

pentru a dobândi mijloacele și 

abilitățile necesare practicării 

meseriei pentru care se pre-

gătesc. Acesta a punctat re-

cordul atins în acest an de 

universitatea suceveană, și 

anume cei 545 de boboci din 

afara țării, dar și un număr de 

10 ori mai mare de studenți 

non UE care au ales una din 

facultățile sucevene. „Avem 

un număr record de 545 de 

boboci care au domiciliul în 

afara granițelor României. 

Aceștia provin din 27 de țări. 

Desigur, pe podium, Repu-

blica Moldova, Ucraina și, ne-

așteptat sau poate așteptat, pe 

locul trei Siria. Studenții non 

UE au explodat în univer-

sitatea noastră. Practic, numă-

rul lor este de 10 ori mai mare 

decât aveam în ceilalți ani. 53 

de studenți care au venit la 

universitatea noastră pe cont 

propriu valutar, adică plătesc 

taxă în valută, între 2.200 și 

2.800 de euro, pe an, dar și 

bursieri ai statului român, care 

au venit în urma unor acorduri 

interguvernamentale. Iată că 

recunoașterea internațională a 

USV, rezultatele științifice pu-

blicate în cele mai prestigioase 

reviste, proiectele internațio-

nale au dat roade”, a transmis 

rectorul USV în discursul său 

de la deschiderea noului an 

universitar. Prezent la eveni-

ment, președintele Consiliului 

Județean Suceava (CJ), 

Gheorghe Flutur, a ținut să 

mulțumească corpului didac-

tic universitar pentru mâna 

întinsă în perioada pandemiei, 

pentru implicarea în lupta cu 

virusul și spiritul de inițiativă 

al cercetătorilor din cadrul 

USV. „Nu am să uit niciodată. 

Ați fost primii care v-ați pus la 

dispoziție priceperea, pregă-

tirea, curajul, riscurile, ca să 

fiți alături de noi în această 

luptă care, din păcate, a de-

butat aici, la Suceava. În afară 

de asta, vreau să vă felicit pen-

tru performanță. Începe Su-

ceava să aibă o imagine de 

ștaif universitar, care trebuie 

aplaudată”, a spus Gheorghe 

Flutur, punctând rezultatele 

parteneriatului dintre adminis-

trația publică și USV, care va 

continua cel puțin la fel de 

fructuos, dar și următorul pro-

iect, și anume predarea tere-

nului pe care va fi construit 

sediul Facultății de Medicină. 

De asemenea, președintele CJ 

Suceava a reiterat dorința co-

mună de a transforma spitalul 

județean în spital clinic, astfel 

încât studenții și absolvenții 

noii facultăți sucevene să aibă 

orizonturi promițătoare în do-

meniul ales. În discursul său, 

rectorul USV a ținut să 

precizeze câteva detalii referi-

toare la situația vaccinării îm-

potriva COVID-19, oferind 

informații despre procentele 

de la nivel global, național și 

apoi local, ca mai apoi să 

aprecieze opțiunea studenților 

USV de a se vaccina în pro-

cent foarte mare. „Mă bucur 

foarte mult că numărul stu-

denților care au optat pentru a 

intra în căminele studențești și 

care s-au vaccinat se apropie 

de 70%, așadar un procent cu 

mult peste media globală, a 

Europei, a țării, a regiunii. Îi 

felicit că au ales această 

opțiune și îi îndemn și pe 

ceilalți studenți să se gân-

dească, poate, să facă acest 

pas”, a spus rectorul Popa, 

punctând că activitatea didac-

tică din noul an universitar se 

va desfășura față-în-față, dar 

Evenimente  
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că USV este pregătită și pentru 

trecerea la scenariul hibrid, 

dacă situația o va cere, iar că-

minele studențești vor fi în-

chise doar în situația în care 

vor exista focare de infectare 

cu temutul virus. În privința 

investițiilor și a proiectelor pe 

care le desfășoară în prezent 

universitatea suceveană, au 

fost trecute în revistă cele mai 

importante dintre ele, printre 

care modernizarea căminelor 

nr. 1 și nr. 6, darea în folosință 

a noilor laboratoare din cadrul 

Creative Hub, aprobarea indi-

catorilor tehnico-financiari 

pentru căminul studențesc ce 

va fi construit în campusul de 

la Moara, proiectarea unei noi 

clădiri în campus, lângă com-

plexul de natație, de circa 

2.500 mp, care să suplinească 

lipsa spațiilor de învățământ și 

cercetare. „Dacă în 2012, când 

am preluat universitatea, a-

veam niște spații extrem de 

frumoase, moderne, la nivel 

european, din punct de vedere 

financiar, însă, universitatea 

era în încetare de plată, practic 

în faliment. De atunci, iată că 

am reușit până astăzi, îm-

preună cu colegii mei, care au 

trecut printr-o adevărată curbă 

de sacrificiu, și le mulțumesc 

că au fost alături de condu-

cerea universității pentru a 

ajunge aici, să avem o rezervă 

de peste 40 milioane de lei 

pentru a asigura fondurile rea-

lizării tuturor acestor inves-

tiții”, a punctat rectorul Va-

lentin Popa. În ceea ce privește 

a 11-a facultate a USV, Fa-

cultatea de Medicină și Științe 

Biologice, premiera istorică 

marcată o dată cu deschiderea 

anului universitar 2021-2022, 

ea reunește acum 7 programe 

de studiu, la 10 ani de la pri-

mele demersuri inițiate de 

universitari în acest sens. Este 

vorba despre programele de 

licență Asistență medicală ge-

nerală, Balneofiziokinetote-

rapie și recuperare, Nutriție și 

dietetică, Tehnică dentară, 

Biologie și Biochimie și un 

program de masterat – Nutriție 

și recuperare medicală. În 

acest prim an universitar, 

activitatea didactică va fi asi-

gurată de 28 de cadre didactice 

titulare și 52 de cadre didac-

tice asociate, sub îndrumarea 

decanului facultății, prof. 

univ. dr. Mihai Covașă. 

Prodecanii noii facultăți sunt 

conf. dr. Andrei Lobiuc, care 

se va ocupa de partea 

preclinică, și dr. Lăcrămioara 

Balan, pe partea clinică. 14 din 

cele 28 de cadre didactice 

titulare sunt medici cu diferite 

specialități, din domeniul 

medicinei dentare, medicină 

internă, oncologie, 

reumatologi, nefrologie, me-

dicină de laborator, medicină 

legală. Planurile din viitorul 

apropiat al celei de-a 11-a fa-

cultăți din cadrul USV constau 

în construirea unei clădiri 

adecvate și autorizarea unui 

program de medicină de 6 ani, 

fie medicină generală, fie me-

dicină dentară.  

 

Lectoratul de limbă română 

al USV la Cernăuți și-a 

deschis cel de-al optulea an 

de activitate 

 

În ultima săptămână a lunii 

septembrie, a avut loc deschi-

derea cursurilor Lectoratului 

de limbă română al Uni-

versității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, găzduit, înce-

pând din anul 2014, de Uni-

versitatea Națională „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți. 

Anul acesta, la cursurile de 

limba română (nivel în-

cepător, nivel mediu și nivel 

avansat) s-au înscris 136 de 

cursanți, cadre didactice și stu-

denți, ce provin de la diferite 

facultăți ale universității cer-

năuțene. În contextul epide-

miologic actual, cursurile sunt 

organizate on-line, pe niveluri 

de limbă (A1/A2, B1/B2, 

C1/C2), ținând cont de Cadrul 

European Comun de Referință 

pentru limbi străine. În măsura 

în care situația sanitară o va 
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permite, cursanții vor bene-

ficia, și în acest an universitar, 

de aplicații practice derulate în 

România și de alte activități 

culturale și științifice orga-

nizate de Lectoratul de la 

Cernăuți. Menționăm că, la 

finalul fiecărui an universitar, 

cursanții au posibilitatea de a-

și testa competențele lingvis-

tice, prezentându-se la exame-

nul de evaluare a cunoștin-

țelor, prin promovarea căruia 

li se pot elibera atestate de 

cunoaștere și de utilizare a 

limbii române. Începând cu 

luna septembrie a acestui an, 

lector de limba română este 

doamna Ioana-Daniela Bălă-

uță. Timp de șase ani (sep-

tembrie 2015 - iulie 2021), 

postul a fost ocupat de lector 

dr. Gina Puică (USV). Primul 

lector a fost conf. univ. dr. 

Sabina Fînaru.   

 

Facultatea de Silvicultură 

din USV și WWF-România 

(World Wide Fund for 

Nature) au testat în teren 

recomandările de bune 

practici legate de lemnul 

mort 

 

WWF România, în parteneriat 

cu Facultatea de Silvicultură 

din cadrul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

Institutul Ucrainean de Cerce-

tare în Silvicultură P.S. Pas-

ternak - UkrRIMF și cu orga-

nizația Ecosphera din Ucraina, 

implementează proiectul 

„Promovarea lemnului mort 

pentru creșterea rezilienței 

pădurilor în zona transfron-

talieră România-Ucraina” – 

RESFOR. În cadrul acestui 

proiect se dezvoltă un ghid 

armonizat de bune practici 

legate de lemnul mort. De ce 

lemnul mort? Ca să putem 

vorbi despre bunele practici în 

managementul lemnului mort 

trebuie mai întâi să vorbim 

despre ce este lemnul mort. 

Lemnul mort, acei arbori 

morți în picioare sau buștenii 

căzuți sunt o componentă cri-

tică în structura și funcțio-

narea pădurii, jucând un rol 

cheie în menținerea producti-

vității acesteia, regenerarea 

naturală, conservarea biodi-

versității, creșterea rezilienței 

la schimbări climatice. Pe de 

altă parte, prezența lemnului 

mort contribuie la furnizarea 

de servicii ecosistemice valo-

roase comunităților locale și 

publicului, în general. Deoa-

rece gestionarea lemnului 

mort în aceste două țări este un 

concept de conservare relativ 

nou, promovat abia începând 

cu anii 2000, și care nu este, 

cel mai adesea, bine înțeles în 

practică, am decis să testăm 

recomandările pentru bune 

practici direct în teren, cu toți 

cei implicați în proiect. Codrii 

Seculari de la Slătioara sunt 

înscriși în lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO. Se află 

chiar în inima Bucovinei, la 

poalele Rarăului și în 

apropiere de Giumalău. Sunt 

una dintre cele mai întinse și 

bine conservate păduri virgine 

de fag și rășinoase (amestec) 

din Europa. Aici, participanții 

au putut observa și discuta 

beneficiile lemnului mort pen-

tru o arie protejată. A doua zi, 

participanții s-au deplasat în-

spre aria protejată Humosu, 

unde au văzut și o pădure cul-

tivată, pentru a avea șansa să 

compare cele două păduri și 

pentru a observa validitatea 

concluziilor din cercetarea 

realizata anterior în cadrul 

proiectului și care sunt trans-

puse în ghidul comun de bune 

practice legate de lemnul 

mort. În continuare partenerii 

proiectului vor avea două zile 

în care vor dezbate cele 

observate și vor trage ultimele 

concluzii legate de ghidul de 

bune practice. Pe parcursul 

acestei întâlniri, s-a realizat și 

transferul de cunoaștere pe 

care-l oferă cercetătorii de la 

Facultatea de Silvicultura din 

Suceava colegilor din Ucra-

ina, iar practica în teren a fost 

completată de vizita în cadrul 

Laboratorului de Biometrie 

Forestieră, unul dintre cele 

mai mari laboratoare de cer-

cetare de profil din Europa. În 

cadrul acestei vizite, colegilor 

din Ucraina le-au fost pre-

zentate echipamente și metode 

de noutate specifice proiectu-

lui pentru inventariere si ana-

liză. Proiectul RESFOR își 

propune să valorifice 
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gestionarea durabilă a pădu-

rilor în regiunea transfronta-

lieră a României și Ucrainei în 

beneficiul comunităților loca-

le iar ghidul armonizat de 

bune practice legate de lemnul 

mort este un rezultat important 

în acest sens. Cercetarea com-

parativa de teren între pădurile 

naturale și cele de producție a 

fost efectuata anterior în 

scopul elaborări ghidului pen-

tru a evidenția rolul lemnului 

mort în funcționarea sănătoasă 

a ecosistemelor pădurilor și 

pentru a obține lecții impor-

tante pentru gestionarea dura-

bilă a pădurilor și a lemnului 

mort și beneficiile sale pentru 

societate. Astfel, proiectul a 

demonstrat deja că rezistența 

la schimbările climatice este 

mai mare în pădurile naturale 

din cauza structurii mai com-

plexe și a abundenței mai mari 

a claselor 4 și 5 care se des-

compun din lemnul mort. 

Finanțat de către Comunitatea 

Europeană prin Instrumentul 

European de Vecinătate, Pro-

gramul Operațional Comun 

România-Ucraina 2014-2020, 

proiectul are o durată de 18 

luni, (ianuarie 2020 - iunie 

2021). Obiectivele specifice, 

activitățile și rezultatele aștep-

tate ale proiectului sunt legate 

de zona țintă a proiectului din 

România (județele Maramureș 

și Suceava) și Ucraina (regiu-

nile Ivano Frankivsk și Zakar-

pattia). 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. Înființată în 

anul 1961, WWF este una din-

tre cele mai importante orga-

nizații internaționale care de-

rulează proiecte pentru con-

servarea naturii, în peste 100 

de ţări. Misiunea WWF la 

nivel global este să oprească 

degradarea mediului înconju-

rător şi să construiască un vi-

itor în care oamenii trăiesc în 

armonie cu natura. 

www.wwf.ro 

 

Lansare de carte  

 

Biblioteca Universității ,,Ște-

fan ce Mare” din Suceava a 

organizat lansarea volumului 

de 450 de pagini, apărut anul 

acesta la Editura ,,Junimea” 

din Iași, intitulat ,,Jurnal de 

întâlniri excepționale”, de Va-

nia Atudorei, personalitate a 

lumii în domeniul microbio-

logiei farmaceutice și al far-

macologiei. Stabilit în Ca-

nada, prof. univ. dr. Vania 

Atudorei este microbiolog fe-

deral al RMCCM (Registered 

Microbiologist of Canadian 

College of Microbiologists) și 

supervizor al Departamentului 

Farmaceutic al Eurofins, 

Montreal, cu dublu doctorat în 

microbiologie  (Elveția și Ca-

nada) și cu o experiență de 

peste 40 de ani. Născut la Bo-

toșani, consacratul Acade-

mician spune: ,,Botoșanii mi-

au dat cultura si aripile care 

mi-au permis mai apoi să zbor 

în America de Nord, Africa, 

America Centrală, America de 

Sud și multe țări ale Europei.” 

Experienţa profesională a 

renumitului profesor cerce-

tător este una impresionantă, 

îndeplinind de-a lungul carie-

rei sale numeroase înalte 

responsabilități în domeniul 

cercetării științifice: Director 

General al Companiei Farma-

ceutice STERIGEN - Upton, 

Gubca, Canada; Profesor ti-

tular în Tehnologii de fa-

bricarea medicamentelor - 

Colegiul Gerald - Godin, 

Montreal, Canada; Profesor de 

Tehnologii agroalimentare la 

Universitatea Guelph - 

campusul Alfred, provincial 

Ontario; Director de Laborator 

de Microbiologie, Bodycote 
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Canada-Laval; Director de 

Laborator de Microbiologie - 

Neopharm, Canada – Blain-

ville; Director de Laborator de 

Microbiologie - Biopharm 

Canada – Laval; Director 

adjunct de Laborator de Mi-

crobiologie - Spitalul General 

Delemont, Jura, Elveţia; Mi-

crobiolog Şef în Ministerul 

Mediului, Oficiul Apelor şi 

Protecţia Naturii -Jura,Elveţia; 

Şef de Laborator Microbi-

ologie - Uzina de Medi-

camente Terapia, Cluj- Napo-

ca, România; Expert interna-

ţional ONU şi Banca Mon-

dială pentru ţări din Africa - 

ACDI - Agenţia Canadiană de 

dezvoltare Internaţională : 

(Maroc, Mauritania, Senegal); 

Fondator al Asociaţiei AZP 

Canada pentru companiile far-

maceutice, prim-Vice Preşe-

dinte. În plan diplomatic, are 

contribuții personale la 

dezvoltarea relațiilor dintre 

România și Canada. A susținut 

comunitatea academică prin 

schimburi de studenți, înfrățiri 

de orașe și instituții de 

învățământ, de artiști, burse 

pentru studenții români ș.a. 

Întrebat despre opinia sa 

referitoare la actuala situație 

pandemică, Profesorul Atu-

dorei afirmă: ,,Nu-mi este 

teamă de acest virus pentru că 

îl cunosc foarte bine”. Pre-

zentarea volumului a fost 

realizată de prof. univ. dr. 

Lora Bostan, istoric literar de 

la Universitatea ,,Yurii 

Fedkovici” din Cernăuţi.  

 

Ziua Mondială a Alimentați-

ei la USV 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul Univer-

sității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a organizat, în avans, 

un eveniment pentru marcarea 

Zilei Mondiale a Alimentației. 

În acest an am avut plăcerea să 

îl avem ca invitat pe domnul 

prof. univ. dr. Vania Atudorei 

care a susținut o prelegere des-

pre microorganismele utile și 

patogene în produse alimen-

tare. Domnul prof. Atudorei a 

captivat auditoriul cu o scurtă 

istorie a clasificării microor-

ganismelor, evoluția cunoaș-

terii în identificarea și cuanti-

ficarea încărcăturii micro-

biene din produsele alimenta-

re, dar și cu informații legate 

de monștri sacri ai științei 

precum Louis Pasteur și Ro-

bert Koch. Printre numeroa-

sele sfaturi date de Prof. Vania 

Atudorei studenților se remar-

că următoarele: „Cea mai ren-

tabilă investiție posibilă este 

în educație! 1 leu investit în 

educație, produce (desigur, în 

timp) 8 lei!, iar știința este sin-

gurul aspect care, prin 

împărțire, nu scade ci spo-

rește, pentru că este dată mai 

departe de către fiecare per-

soană care o primește”. Ziua 

mondială a alimentaţiei este 

sărbătorită în fiecare an la data 

de 16 octombrie. Decizia de a 

marca Ziua mondială a ali-

mentaţiei la 16 octombrie a 

fost luată în cadrul celei de-a 

XX-a sesiuni a Organizaţiei 

pentru Alimentaţie şi Agri-

cultură a Naţiunilor Unite 

(FAO), care s-a desfăşurat la 

Roma, în perioada 10-28 no-

iembrie 1979, data de 16 

octombrie reprezentând ziua 

înfiinţării FAO în 1945, la 

Quebec (www.fao.org). Sco-

pul instituirii acestei zile este 

acela de a creşte gradul de 

conştientizare asupra proble-

melor alimentare ce pot apărea 

pe termen lung, de a promova 

solidaritatea naţională şi inter-

naţională în lupta împotriva 

foametei, a malnutriţiei şi a să-

răciei, de a încuraja o atenţie 

sporită asupra producţiilor 

agricole, de a promova un 

transfer de cunoştinţe, dar şi 

de echipamente către ţările în 

curs de dezvoltare, mai ales în 

sprijinul micilor fermieri, de a 

încuraja cooperarea econo-

mică şi tehnică între ţările în 
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curs de dezvoltare în domenii 

precum agricultură, silvi-

cultură, piscicultură, nutriţie şi 

dezvoltare rurală. Adunarea 

Generală a ONU a ratificat 

această decizie la 5 decembrie 

1980 şi a cerut guvernelor şi 

organizaţiilor internaţionale, 

naţionale şi locale să celebreze 

în fiecare an Ziua mondială a 

alimentaţiei, care a fost mar-

cată pentru prima dată în 1981. 

Ziua mondială a alimentaţiei 

este marcată în circa 130 de 

state ale lumii, iar în România 

a fost instituită, prin Legea nr 

47/2016, Ziua naţională a ali-

mentaţiei şi a combaterii risi-

pei alimentare la aceeaşi dată.   

 

Centru interdisciplinar CDI 

de tip Cloud și infrastruc-

tură masivă de date la USV  

  

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, în calitate de 

beneficiar, anunță începerea 

implementării proiectului 

„Centru interdisciplinar CDI 

de tip Cloud și infrastructură 

masivă de date la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava”. Obiectivul general 

al proiectului vizează crește-

rea capacității de cercetare a 

USV prin realizarea de inves-

tiții în infrastructura de tip 

CLOUD și integrarea acesteia 

în structuri internaționale de 

tip CLOUD și infrastructuri 

masive de date, în scopul 

ridicării nivelului de compe-

titivitate științifică. Obiective-

le specifice ale proiectului 

sunt: creșterea capacității de 

cercetare-dezvoltare și ino-

vare în scopul creșterii nive-

lului de competitivitate știin-

țifică a USV, prin achizi-

ționarea de active cu grad ma-

re de noutate (echipamente de 

ultimă generație); achiziția de 

active fixe corporale și necor-

porale, respectiv achiziția de 

echipamente, aplicații infor-

matice și licențe software spe-

cifice realizării unei infra-

structuri de tip Cloud; imple-

mentarea unei infrastructurii 

de tip Cloud capabilă să fur-

nizeze următoarele categorii 

de servicii: IaaS, PaaS, SaaS; 

facilitarea accesului cercetăto-

rilor la resurse internaționale 

de cercetare științifică prin in-

termediul infrastructurii reali-

zate și în baza acordurilor de 

cooperare semnate între Uni-

versitate și instituțiile partene-

re; creșterea nivelului de co-

operare multidisciplinară ba-

zată pe date a USV. Rezultate 

așteptate în urma imple-

mentării proiectului: o infra-

structură Cloud (hardware și 

software) achiziționată și 

funcțională; o campanie de in-

formare și publicitate; crearea 

numărului de noi cercetători 

(ENI=0,17); creșterea numă-

rului de cercetători care lu-

crează în infrastructuri 

îmbunătățite de cercetare 

(ENI=1,42); creșterea cu 2 a 

numărului instituțiilor ce be-

neficiază de serviciile infra-

structurii Cloud achiziționate; 

creșterea cu 2 a co-publica-

țiilor științifice public-private; 

creșterea cu 1 a numărul parte-

neriatelor naționale în care va 

fi implicată infrastructura. Va-

loarea totală a proiectului este 

de 4.991.731,03 lei, din care 

4.979.831,03 lei reprezintă 

asistența financiară nerambur-

sabilă, 4.232.856,38 lei fiind 

co-finanțarea Fondului Euro-

pean de Dezvoltare Regională, 

iar 746.974,65 lei fiind co-

finanțarea Guvernului Româ-

niei. Perioada de implementa-

re a proiectului: 01.09 2021 – 

28.02.2023. Cod SMIS 2014+ 

124530. Proiect co-finanţat 

din Fondul European de Dez-

voltare Regională prin Pro-

gramul Operațional Competi-

tivitate 2014-2020. Manager 

de proiect: Ovidiu-Andrei 

Schipor.  

 

USV anunță desfășurarea 

activităților didactice în sis-

tem hibrid 

 

Având în vedere că, la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, în primele două 

săptămâni ale anului univer-

sitar curent s-au încheiat acti-

vitățile care au implicat caza-

rea în căminele studențești, 

preluarea laptopurilor și a ta-

bletelor de către toți studenții 

din anul I, licență zi, ținând 

cont de faptul că incidența ca-

zurilor de COVID-19 a cres-

cut îngrijorător, atât la nivelul 

județului, cât și la nivelul mu-

nicipiului Suceava, Consiliul 

de Administrație al USV, în 

urma ședinței desfășurate în 

data de 14 octombrie, a luat 

hotărârea de a reduce densi-

tatea studenților în campus, ca 

măsură de prevenire a infecției 

cu SARS-CoV-2, prin trecerea 

la învățământul în sistem hi-

brid. Astfel, în perioada 18-31 

octombrie 2021, cursurile, cât 

și alte activități didactice spe-

cifice fiecărei facultăți în 

parte, s-au desfășurat în for-

mat online, urmând ca semina-

rele și laboratoarele să aibă 

loc, în continuare, on-site. În 

următoarele două săptămâni 

căminele studențești au func-

ționat în regim normal, la fel 

ca în primele două săptămâni 
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de studii. În linii mari, orarul 

actual, întocmit la începutul 

semestrului, nu a suferit mo-

dificări. O nouă decizie pri-

vind continuarea activităților 

didactice în sistem hibrid, re-

venirea la învățământul față în 

față sau modificarea structurii 

anului universitar prin intro-

ducerea unei perioade de 

vacanță/ concediu, se va lua în 

data de 28.10.2021, cu aplica-

bilitate începând cu data de 

01.11.2021. 

 

USV, confirmată ca univer-

sitate de cercetare avansată 

și educație 

 

Au fost publicate rezultatele 

raportului privind exercițiul de 

clasificare a universităților și 

de ierarhizare a programelor 

de studii, realizat în baza noii 

metodologii de evaluare a 

universităților din România, 

propusă în cadrul proiectului 

„Îmbunătățirea politicilor pu-

blice în învățământul superior 

și creșterea calității reglemen-

tărilor prin actualizarea stan-

dardelor de calitate - QAFIN”. 

La finalul acestui proces de 

ierarhizare, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) a fost recunoscută 

drept una dintre instituțiile de 

învățământ superior de top la 

nivel național, fiind inclusă în 

categoria C, în care se regă-

sesc universitățile de cercetare 

avansată și educație. Reamin-

tim faptul că, în anul 2011, la 

finalul primului proces de 

ierarhizare a universităților, 

ale cărui rezultate au generat 

numeroase controverse, USV 

fusese inclusă în categoria A, 

cea a universităților centrate 

pe educație. Exercițiul de cla-

sificare din acest an a fost 

realizat în cadrul celor șase 

Domenii Fundamentale (Ma-

tematică și științe ale naturii, 

Științe inginerești, Științe 

biologice și biomedicale, Ști-

ințe sociale, Științe umaniste 

și Domeniul vocațional: Ști-

ința sportului, educației fizice 

și arte), iar în interiorul fie-

cărui domeniu, evaluarea s-a 

realizat pe șase dimensiuni: 

Predare-învățare, Știință și 

cercetare, Internaționalizare, 

Implicare regională și socială, 

Transferul de cunoștințe și Sa-

tisfacția studenților/ absol-

venților. La nivelul USV, ex-

perții au evaluat două domenii 

în care numărul de studenți 

depășește 10% din totalul stu-

denților USV – Științe ingine-

rești și Științe sociale, ambele 

fiind incluse în categoria C. 

Această clasare în categoria 

universităților de cercetare 

avansată și educație continuă 

seria recunoașterilor de care 

USV s-a bucurat în această 

perioadă, atât la nivel național, 

cât și internațional. Este un 

rezultat care confirmă, din 

nou, că eforturile comunității 

academice sucevene din ulti-

mii ani au fost depuse în di-

recția corectă și că politicile 

adecvate și coerente de dez-

voltare instituțională, susținu-

te indiferent de context, au 

propulsat USV între universi-

tățile de elită din țara noastră. 

În plus, el vine ca o comple-

tare a rezultatelor publicate, în 

primăvară, de celebrul top QS 

University Rankings, care a 

plasat universitatea suceveană 

pe locul 6, în clasamentul ce-

lor mai bune universități din 

țară, și între cele 1300 uni-

versități de top din lume.  

 

Seminarul Eminescu, ediția 

a VIII-a 

 

Memorialul Ipotești ˗ Centrul 

Național de Studii „Mihai 

Eminescu” a organizat ediția a 

VIII-a, on-line, a Seminarului 

Eminescu. Ca și în edițiile 

anterioare, manifestarea din 

acest an a reunit studenți și 

profesori din mai multe centre 

universitare:  Universitatea 

„Al.I. Cuza” din Iași, Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Vasi-

le Alecsandri” din Bacău, 

Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehno-

logie „George Emil Palade” 

din Târgu-Mureș, Universi-

tatea Tehnică Cluj/ Centrul 

Universitar Nord din Baia Ma-

re, Universitatea de Stat „Ale-

cu Russo” din Bălți. Lucrările 

seminarului au debutat cu o 

secțiune condusă de prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu, 

Memorialul Ipotești / Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, urmată de un Mo-

ment Ion Caramitru. Secțiunea 

Lecturi în dialog a fost mo-

derată de lector univ. dr. Gina 

Puică, de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va, textul eminescian propus 

spre interpretare fiind Mortua 

est. Ziua a doua a manifes-

tărilor a început și ea sub 

semnul lecturilor poeziei 

18 octombrie 2021 

 

 

22-23 octombrie 2021 

 

 



 

 
Octombrie 2021 / Info USV /  

eminesciene: asist. univ. dr. 

Ioan Fărmuș, de la Univer-

sitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, a moderat secțiunea 

dedicată interpretării critice a 

textului Despărțire. Un ultim 

moment din cadrul se-mi-

narului, „Momentul Eugen 

Coșeriu, A spune lucrurile așa 

cum sunt…”, coordonat de 

conf. univ. dr. Ala Sainenco, 

manager al proiectului Memo-

rialul Ipotești, și conf. univ. 

dr. Margareta Curtescu, Mu-

zeul Național de Literatură 

,,Mihail Kogălniceanu, 

Chișinău, a reprezentat un 

omagiu prilejuit de sărbătoa-

rea centenarului de la nașterea 

lingvistului recunoscut pe plan 

mondial.   

 

Cu tomograful la tei: analiză 

pentru depistarea stării in-

terne a arborelui 

 

Un tei aflat în parcul din fața 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a fost supus 

astăzi unei analize tip tomo-

grafie. Cercetătorul Andrei 

Mursa, de la Laboratorul de 

Biometrie Forestieră, și un 

student al Facultății de Sil-

vicultură au analizat electronic 

nivelul de putregai din 

trunchiul bătrânului arbore. 

„Am identificat starea internă 

a lemnului. Putem identifica 

zonele de putregai din interior. 

Atât localizarea, cât și di-

mensiunea lor în interiorul 

trunchiului. Metoda este non-

invazivă, nu e nevoie de do-

borârea arborelui pentru a 

vedea ce este în interior și nu 

îl afectează cu nimic această 

metodă. În unele cazuri, în 

funcție de cât la sută este 

afectat, dacă mai mult de 

jumătate din suprafața 

secțiunii e afectată de putre-

gai, poate prezenta un pericol 

atât pentru trecători, cât și 

pentru bunurile din jur. Acest 

tei este la limită. Urmează alte 

analize”, a declarat Andrei 

Mursa. Teiul din curtea Uni-

versității va mai sta, cel mai 

probabil, încă cinci ani pe loc, 

după cum estimează specia-

listul. „Testăm, cu această 

ocazie și aparatul. Ca orice 

aparat, poate avea erori. Ve-

dem cum se comportă pentru 

fiecare specie în cazul acestor 

analize. Este un tomograf pen-

tru arbori, Arbotom”, a mai 

explicat Andrei Mursa. Ce es-

te și ce face mai exact un „to-

mograf pentru arbori”? Echi-

pamentele de tipul Arbotom 

sunt utilizate în evaluările a-

vansate ale riscului arborilor. 

Evaluând starea calității lem-

nului în întreaga secțiune 

transversală, se poate evalua 

pierderea de rezistență dato-

rată degradarii. Aceste date 

sunt folosite pentru a obține o 

mai bună înțelegere a ceea ce 

se întâmplă cu arborele. Arbo-

tom folosește tomografia so-

nică pentru a detecta zonele de 

lemn și starea lor – bună sau 

proastă. O serie de senzori 

sunt plasați în jurul trunchiului 

copacului, fiecare conectat la 

altul și apoi la un computer. 

Fiecare senzor este lovit, ceea 

ce trimite o undă de stres peste 

lemn către ceilalți senzori. 

Când calitatea lemnului este 

ridicată (lemnul masiv fără 

defecte), undele de stres se 

deplasează rapid. Când cali-

tatea lemnului este scăzută 

(degradare prezentă), undele 

de stres durează mai mult să se 

deplaseze prin lemn, iar dacă 

lemnul lipsește (cavitate sau 

fisurare) trebuie să se depla-

seze în jurul acelei zone, astfel 

încât să dureze mult mai mult 

pentru a ajunge la alți senzori. 

Datele produse se numesc 

tomogramă și oferă o afișare a 

timpilor de călătorie ale un-

delor de stres. Interpretarea 

tomogramei permite utiliza-

torului să obțină o mai bună 

înțelegere a locului în care ar 

putea fi prezentă degradarea, 

precum și tipul și amploarea 

acesteia. Folosit împreună cu 

modulul de pierdere a rezis-

tenței, utilizatorii pot prezice 

mai bine ce se poate întâmpla 

în interiorul arborelui. Tomo-

grafia sonică este destinată 

utilizării pe arborii pe picior. 

Nu funcționează bine pe 

structurile din lemn, din cauza 

lipsei de variabilitate a con-

ținutului de umiditate și poate 

da rezultate înșelătoare. 
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Conferința internațională 

Managementul integrat al 

resurselor de mediu 

 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV) 

a organizat cea de-a cincea 

ediție a conferinței inter-

naționale Managementul 

integrat al resurselor de me-

diu/ Integrated Management 

of Environmental Resources 

(IMER). Conferința a fost 

organizată în sistem on-line și 

s-a bucurat de o largă au-

diență, fiind distribuită pe ca-

nalul social-media al fa-

cultății. Evenimentul a reunit 

63 de lucrări științifice, 14 

fiind prezentate de autori stră-

ini (din Italia, Germania, 

Ucraina, Cehia, Slovacia, Ser-

bia și Moldova), iar 49 apar-

ținând cercetătorilor de la 

facultățile și institutele de cer-

cetare naționale. Sesiunea 

plenară a abordat rolul pe care 

gestionarea pădurilor îl va 

juca în contextul strategiilor 

de bioeconomie și biodiversi-

tate, integrate în noua versiune 

(din 2021) a strategiei fores-

tiere europene. Profesorul Da-

vide Pettenella, de la Uni-

versitatea din Padova, a des-

chis conferința cu o prezentare 

a provocărilor care reies din 

documentele programatice 

europene, realizând o analiză 

comparativă a modului în 

care țările membre au integrat 

aceste aspecte în finanțarea 

din planurile naționale de 

redresare și reziliență. Pre-

zentările ulterioare au de-

taliat, pe secțiuni specifice, 

diferitele provocări pe care 

atât România, cât și celelalte 

țări europene trebuie să le de-

pășească, cum ar fi: elaborarea 

unor strategii forestiere ali-

niate cerințelor europene, fo-

losirea optimă a instrumen-

telor de finanțare a sectorului 

forestier, adaptarea practicilor 

de management și protecție a 

pădurilor la schimbările cli-

matice, promovarea pădurilor 

cu structuri naturale etc. Au 

fost abordate și problemele 

specifice la nivel național, 

precum analiza coerenței le-

gislației silvice, problematica 

infracționalității silvice și ne-

cesitatea unei strategii de 

comunicare eco-silvică, fun-

damentată pe argumente ști-

ințifice. Organizarea confe-

rinței IMER arată implicarea 

Facultății de Silvicultură din 

cadrul USV în cercetarea fo-

restieră și de mediu, con-

centrându-se pe domenii de 

interes pentru comunitatea ști-

ințifică, decidenții politici și 

societate.   

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Hotărârea nr. 1050/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 

septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordonanța de urgență nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor 

categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

Hotărârea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

 

Ordinul nr. 2.024/147/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a 

triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 
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Hotărârea nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 920/2021 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere 

prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea 

unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

Ordinul nr. 5.323/2021 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții masteranzi 

înmatriculați la programele de studii de master didactic, cu finanțare de la bugetul de stat, la 

forma de învățământ cu frecvență din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru cifra de 

școlarizare aprobată anual pentru aceste programe de studii. 

 

Hotărârea nr. 1.086/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2021 privind 

domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți 

ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 și a Hotărârii Guvernului nr. 403/2021 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și 

a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Ordinul nr. 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata 

indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de 

persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, 

precum și a modelului acestora. 

 

Hotărârea nr. 1161/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordinul nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, 

efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr.91/1 octombrie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Senatului nr. 24/2021 

privind validarea rezultatelor alegerilor studenților reprezentanți în structurile de conducere ale 

universității în Consiliul Facultății de Istorie și Geografie, în Consiliul Facultății de Medicină și 

Științe Biologice și în Consiliul Facultății de Silvicultură. 

 

Hotărârea nr.92/1 octombrie 2021 cu privire la validarea rezultatelor alegerilor desfășurate în 

cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. 

 

Hotărârea nr.93/1 octombrie 2021 cu privire la aprobarea depunerii la  A.R.A.C.I.S. a raportului 

de evaluare internă pentru  evaluarea periodică a  programul de studii universitare de licență 

Management. 

 

Hotărârea nr.94/1 octombrie 2021 privind aprobarea renunțării la trei programe de studii 

universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică. 
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Hotărârea nr.95/1 octombrie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Procedurii privind acoperirea 

activităților didactice în regim de plata cu ora (PO-DAC-03). 

 

Hotărârea nr.96/7 octombrie 2021 cu privire la aprobarea modificării numărului minim de credite 

obținute la disciplinele impuse (obligatorii şi opționale) din planul de învățământ necesar pentru 

promovarea în an superior și modificarea Anexei nr. 2 din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților (R05) și a Anexei nr. 4 din Regulamentul privind acordarea burselor și 

a altor forme de sprijin financiar (R53). 

 

Hotărârea nr.97/7 octombrie 2021 privind aprobarea renunțării la două  programe de studii 

universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr.98/7 octombrie 2021 privind aprobarea desfășurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, a domnului conf. 

univ. dr. habil. Dorel FÎNARU. 

 

Hotărârea nr.99/7 octombrie 2021 cu privire la aprobarea modificării organigramei Centrului de 

Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă. 

 

Hotărârea nr.100/7 octombrie 2021 cu privire la aprobarea valorii bursei pentru ajutor social 

ocazional de maternitate.  

 

Hotărârea nr.101/29 octombrie 2021 cu privire la aprobarea  înființării uneu entități de tip spin-

off în parteneriat RP-SUA în cadrul Laboratorului de Neuroestetică al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 109/5 octombrie 2021 cu privire la redistribuirea locurilor bugetate din anii 

superiori, în cadrul facultăților și la nivelul USV, pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 110/5 octombrie 2021 cu privire la aprobarea Procedurii operaționale  privind 

atribuirea contractelor de achiziţii publice de prestări servicii specifice ANEXEI NR. 2 din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Hotărârea nr. 111/5 octombrie 2021 cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru 

autorizarea lucrărilor de intervenții D.A.L.I. nr.604/2020 – extindere și reabilitare Corp J. 

 

Hotărârea nr. 112/5 octombrie 2021cu privire la acordarea unor burse conform Regulamentului 

cadru de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar. 

 

Hotărârea nr. 113/5 octombrie 2021 cu privire la decontarea testelor RT-PCR pentru depistarea 

virusului COVID-19, pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 114/12 octombrie 2021 privind acordarea unui sprijin material studenţilor în 

vederea participării la activităţile didactice / activităţile didactice desfăşurate on-line pentru anul 

universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 115/12 octombrie 2021 cu privire la transformarea postului de laborant din statul 

de funcții al Facultății de Drept și Științe Administrative în post de inginer de sistem. 
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Hotărârea nr. 116/12 octombrie 2021 cu privire la acordarea sporului pentru condiții de muncă în 

anul universitar 2021-2022 pentru trei persoane din cadrul Serviciului Reparații și Întreținere. 

 

Hotărârea nr. 117/12 octombrie 2021cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate din anul I 

studii universitare de licență, anul II studii universitare de master și anul III studii universitare de 

licență pentru locurile destinate Românilor de pretutindeni, la nivelul USV, pentru anul 

universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 118/14 octombrie 2021 cu privire la desfășurarea activităților didactice în cadrul 

USV. 

 

Hotărârea nr. 119/19 octombrie 2021 cu privire la redistribuirea unor locuri bugetate din anii II 

și III studii universitare de licență și anul II studii universitare de master la nivelul USV, pentru 

anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 120/19 octombrie 2021 cu privire la repartizarea suplimentării cifrei de școlarizare 

pentru anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 121/19 octombrie 2021 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent, poz.44, din statul de funcții al 

departamentului de Științe Biomedicale, vacant pe perioadă determinată, anul universitar 2021-

2022, in cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. 

 

Hotărârea nr. 122/26 octombrie 2021 cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 

didactice vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2021-2022. 

 

Hotărârea nr. 123/26 octombrie 2021 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit, 

disponibile în anul 2022, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și a 

calendarului de concurs. 

 

Hotărârea nr. 124/26 octombrie 2021 cu privire la numirea coordonatorului ERASMUS+ din 

cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice și completarea Hotărârii Consiliului de 

Administrație nr. 99/2021. 

 

Hotărârea nr. 125/ 28 octombrie 2021 cu privire la continuarea aplicării, pentru săptămâna 1 

noiembrie 2021 – 7 noiembrie 2021, a prevederilor Hotărârii CA nr. 118/ 14.10.2021 cu privire 

la desfășurarea activităților didactice în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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