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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Universitatea 
„Ștefan cel Mare” a 
câștigat 2 proiecte 
finanțate pentru 
cooperarea 
științifică româno- 
belgiană 

www.monitorulsv.ro 
19.12.20 

Ultima oră local În cadrul competiției de proiecte pentru cooperarea științifică între 
România și Belgia, care s-a desfășurat în perioada octombrie – 
decembrie 2020, au fost aprobate pentru finanțare, de către comisia 
româno-belgiană, un număr de 19 proiecte. Dintr-un comunicat semnat 
de către prorectorul cu activitatea științifică din USV, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, aflăm că două dintre acestea au fost câștigate de 
proiectele coordonate în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, de prof. univ. dr. Radu Vatavu și conf. univ. dr. Aurelian Rotaru. 
Primul proiect, intitulat „Algoritmi, tehnici și aplicații bazate pe 
tehnologii radar pentru noi tipuri de interacțiuni cu sisteme 
informatice” se va desfășura în cadrul Laboratorului de Mașini 
Inteligente și Vizualizarea Informației, din cadrul Centrului integrat 
MANSiD al USV, avându-i coordonatori pe prof. univ. dr. ing. Radu-
Daniel Vatavu  din cadrul USV și prof. univ. dr. Jean Vanderdonckt, de la 
Université Catholique de Louvain. Proiectul se încadrează în tendințele 
recente în cercetarea științifică pe plan internațional, axate pe utilizarea 
tehnologiilor inovatoare în scopul dezvoltării de noi generații de 
interfețe utilizator. Printre rezultatele urmărite se estimează noi tehnici 
prin care utilizatorii vor putea interacționa cu sistemele informatice 
folosind tehnologia radar pentru detecția și recunoașterea de comenzi 
naturale bazate pe mișcare și gesturi. 
Cel de-al doilea proiect intitulat „Noi materiale moleculare comutabile 
pentru aplicații cu funcții multiple”, va fi implementat în cadrul 
Laboratorului de Materiale Avansate Multifuncționale al Centrului de 
cercetare MANSiD, coordonat de către conf. univ. dr. Aurelian Rotaru  
din USV și se va derula în colaborare cu grupul de cercetare condus de 
către prof. univ. dr. Yann Garcia de la Université Catholique de Louvain. 
Cele două grupuri de cercetare, care vor derula proiectele de cercetare 
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în perioada 2021-2022, își propun dezvoltarea de noi materiale 
moleculare bistabile, care să răspundă la multipli stimuli externi, 
temperatură, presiune, lumină sau câmp electric, ce vor fi folosiți în 
modularea proprietăților electronice ale acestora. Această cercetare 
reprezintă o miză majoră în înțelegerea mecanismelor care stau la 
originea caracterului bistabil și a dinamicii de comutare a acestor 
materiale, care pot fi exploatate în dezvoltarea unei noi generații de 
dispozitive electronice multifuncționale. 

Corina 
Burduja 

B. Popoveniuc, 
profesor: 
„RESURSELE UMANE 
se află printre cele 
mai ATRACTIVE 
specializări pentru 
viitorii STUDENȚI” 
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Moldova / 
Suceava 

Astăzi, alături de noi îl avem pe Bogdan Popoveniuc, profesor dr.  
Departamentul de Științe Umane și Social-Politice, Director Școala 
doctorală de Științe Socio-umane, Universitatea „Stefan cel Mare” din 
Suceava, Expert Evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior, (ARACIS) membru în comisie de 
specialitate al Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 
Certificatelor Universitare (CNATDCU). 
Rep: Domnule Popoveniuc, de ce ar alege un candidat programul de 
Resurse Umane din cadrul „Universității Ștefan cel Mare” din Suceava? 
Universitatea „Ștefan cel mare” din Suceava este cea mai dinamică 
dintre universitățile din România 
B.P.: Universitatea „Ștefan cel mare” din Suceava este una dintre cele 
mai dinamice universități din România care își dezvoltă continuu oferta 
educațională prin propunerea de noi specializări, în acord cu 
schimbările și necesitățile societății de zi și așteptările absolvenților. 
Printre programele pe care aceasta le propune noilor candidați se 
numără și programul de Resurse Umane. 
În cadrul economiilor moderne dezvoltarea tehnologică a avut și un 
efect, paradoxal la prima vedere, evidențiind importanța esențială a 
resursei umane. Competiția dintre actorii economici a evidențiat faptul 
că pentru succesul unei afaceri, calitatea resursei umane este vitală, de 
unde și atenția crescând pe care o acordă firmele de succes selectării, 
formării și dezvoltării resursei umane.  De aici și necesitatea de 
specialiști cu studii superioare în Resurse umane pentru analiza cererii 



de forță de muncă, recrutarea, integrarea, consilierea, orientarea, 
dezvoltarea și formarea, evaluarea. 
Nomenclatorul național al ocupațiilor din România care necesită  studii 
de licență în acest domeniu a ajuns să cuprindă nu mai puțin de 23 de 
profesii alocate  aproape exclusiv absolvenților din domeniu: consilier 
forță de munca și șomaj; expert forță de munca și șomaj; inspector de 
specialitate forță de munca și șomaj; expert în securitate și sănătate în 
munca; referent de specialitate forță de munca și șomaj; consilier 
orientare privind cariera; fisa postului consilier orientare privind cariera; 
consultant în domeniul forței de munca; analist piața muncii; analist 
recrutare/integrare salariați; analist sisteme salarizare; consultant 
reconversie-mobilitate personal; consultant condiții de munca; 
specialist sisteme de calificare; specialist resurse umane; consilier 
vocațional; consultant în standardizare; consultant în resurse umane; 
consultant intern în resurse umane; specialist în formare; specialist în 
recrutare; specialist în compensații și beneficii; specialist în dezvoltare 
organizațională; specialist în relații de muncă; sau consilier pentru 
dezvoltare personală.[…] 

N.B.  Marek Kuchcinski a 
apreciat implicarea 
USV în proiectul 
„Europa Carpaților” 

www.crainou.ro 
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Actualitate Prin intermediul unei scrisori, Marek Kuchcinski, deputat, președinte al 
Grupului parlamentar carpatic din Parlamentul Poloniei, a mulțumit 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru implicarea valoroasă 
în derularea proiectului „Europa Carpaților” și, în mod special, prof. 
univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații 
internaționale și dezvoltare europeană al USV, cel care a reprezentat 
USV la cea de-a 30-a ediție a Conferinței „Europa Carpaților”, organizată 
în cadrul Forumului Economic, în luna septembrie, la Karpacz (Polonia). 
Potrivit USV, în scrisoarea sa, Marek Kuchcinski își exprima gratitudinea 
față de implicarea reprezentantului USV la Conferința „Europa 
Carpaților”, apreciind că devotamentul față de scopurile comune ale 
națiunilor implicate, cunoștințele și experiența profesională ale prof. 
univ. dr. Ștefan Purici au contribuit substanțial la îmbogățirea 
conținutului conferinței și la dezbaterea unor aspecte importante 



pentru viitorul regiunii carpatice și pentru întreaga Europă Centrală și 
de Est. 
Marek Kuchcinski și-a exprimat speranța că, în viitor, va fi întărită 
cooperarea parlamentară în vederea dezvoltării Europei Centrale și de 
Est și a promovării acestei regiuni din perspectiva patrimoniului 
european comun, lansând conducerii USV invitația de a participa la 
următoarea ediție a conferinței „Europa Carpaților”, care va avea loc în 
prima parte a anului 2021, dacă contextul epidemiologic va permite 
organizarea acesteia. 
Tot cu prilejul acestei scrisori, Marek Kuchcinski a anunțat și lansarea 
proiectului de înființare a unui portal web dedicat subiectelor comune 
privind „Europa Carpaților”. 

__________ USV: Patrimoniul 
cultural al Bucovinei 
trebuie protejat și 
dezvoltat. Inițiative 
ale grupului local de 
protejare a 
peisajului cultural al 
Bucovinei 
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Actualitate Bogăția patrimonială a Bucovinei este valoroasă și importantă, dar în 
lipsa unei valorificări adecvate și în lipsa unei armonizări cu o viziune 
corectă de dezvoltare a zonei, riscă să fie pierdută pentru totdeauna, 
potrivit Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Acesta este motivul pentru care în cadrul proiectului „PORT Cultural” 
(PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor 
de patrimoniu și identitate culturală), implementat de către USV, a avut 
loc, în data de 2 Decembrie 2020, un webinar al grupului local de 
protejare a peisajului cultural al Bucovinei 
Această inițiativă dorește să fie începutul unui șir de întâlniri la care sunt 
invitați toți cei ce iubesc patrimoniul cultural și satele Bucovinei (grupuri 
de interes, instituții publice, organizații locale, persoane interesate). 
„Obiectivul grupului local de protejare a peisajului cultural al Bucovinei 
este acela de a aminti faptul că satele Bucovinei pot fi dezvoltate 
frumos, îmbinând modernul cu zestrea bogată pe care o avem,” a 
explicat USV. 
Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii au participat specialiști și 
persoane interesate de protejarea patrimoniului cultural al Bucovinei, 
aceștia prezentând diferite puncte de vedere din partea comunității 
locale, mediului academic și a administrației publice locale. După o 
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incursiune în inițiativele luate până în prezent pentru valorificarea 
patrimoniului cultural, au avut loc o serie de dezbateri cu privire la 
activitățile pe care participanții la grupul de lucru le consideră necesare 
a fi luate și cu privire la aportul pe care aceștia îl pot aduce în protejarea 
peisajului cultural al Bucovinei. […] 

__________ Conferință [CUM A 
FOST] Conferința 
națională „Data 
Protection – Soluții 
și responsabilități”, 
Ediția a IX-a 

www.universuljuridic.ro 
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__________ În perioada 14-15 decembrie 2020, s-a desfășurat în mediul online, 
ediția a IX-a a Conferinței naționale „Data Protection – Soluții și 
responsabilități”, evenimentul organizat de Grupul editorial Universul 
Juridic și Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu 
Caracter Personal (RRPSDCP). Conferința a beneficiat de o transmisiune 
live integrală, pe Portalul Universul Juridic, evenimentul fiind în curs de 
acreditare I.N.P.P.A. și inclus în programul de pregătire și perfecționare 
continuă a avocaților. 
Pe parcursul a două zile, conferința a reunit atât juriști consacrați, cu 
experiență în materia protecției datelor și a aplicării Regulamentului 
General privind Protecția Datelor, cât și alți specialiști în acest domeniu. 
Desfășurarea evenimentului a fost facilitată de permanenta implicare și 
susținere a comitetului de organizare format din domnul Nicolae Cîrstea 
– Președintele Grupului Editorial Universul Juridic, lect. asoc. dr. Doru 
Dorobanțu – Universitatea Politehnică din București și asist. univ. drd. 
Silviu-Dorin Șchiopu – Universitatea „Transilvania” din Brașov. 
De asemenea, în organizarea conferinței, un rol deosebit de important 
a revenit comitetului științific, alcătuit din specialiști în domeniu, după 
cum urmează: 
– Prof. univ. dr. Alina BÂRGĂOANU – Școala Națională de Științe Politice 
și Administrative; 
– Conf.univ. dr. Maria DUMITRU – Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava;[…] 

Daniela 
Micuțariu 

24.000 de lei, donați 
pentru 
achiziționarea de 
îmbrăcăminte și 
tablete, pentru 30 
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Ultima oră local Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC) România a 
lansat anul acesta proiectul „Edu Green”, o inițiativă de încurajare și 
sprijinire a cel puțin 30 de copii din mediile defavorizate din județul 
Suceava, pentru a-și continua studiile chiar și în condițiile școlii online. 
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de copii săraci din 
cătunul Țâmpoceni 

Este vorba, în principal, de copiii din cătunul Țâmpoceni, comuna 
Păltinoasa. 
ACDC desfășoară proiectul în parteneriat cu Asociația Institutul pentru 
Parteneriat Social Bucovina, Poliția Locală a comunei Păltinoasa, Școala 
Gimnazială din Capu Codrului și cu sprijinul Enel Energie Muntenia, 
parte a grupului Enel în România. În comunitatea Țâmpoceni, voluntarii 
Institutului Bucovina, împreună cu voluntarii de la specializarea 
„Asistență Socială” de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, au 
demarat anchete în teren și au solicitat informații de la autoritățile 
locale pentru a realiza un profil al familiilor care nu au acces la energie 
electrică. 
În Țâmpoceni locuiesc aproximativ 100 de familii în locuințe 
improvizate, fără acces la apă curentă, drumuri asfaltate și energie 
electrică prin mijloace aprobate. Prin ancheta socială desfășurată au 
fost analizate 75 de familii, unde locuiesc peste 190 de copii. Cei mai 
mulți dintre aceștia nu au resursele necesare pentru a merge la școală 
sau nu sunt înscriși în sistemul de educație.[…] 

__________ QS University 
Rankings: USV, în 
top zece universități 
românești 
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Educație Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ocupă locul 164, dintr-un 
total de 400, în topul celor mai bune instituții de învățământ superior 
din Europa de Est și Asia Centrală. Clasamentul a fost realizat de QS 
University Rankings. În topul universităților din România, USV ocupă 
locul 10, urcând o poziție comparativ cu anul precedent. Clasamentul 
QS University Rankings are la bază zece indicatori: prestigiul academic 
internațional, reputația în rândul angajatorilor, numărul de publicații 
raportat la numărul de cadre didactice, implicarea în rețele 
internaționale de cercetare, raportul dintre numărul de cadre didactice 
și cel de studenți, numărul de citări raportat la numărul de publicații, 
ponderea cadrelor didactice care dețin titlul de doctor, impactul 
instituției în mediul online, ponderea cadrelor didactice din străinătate 
și ponderea studenților străini. Într-un comunicat al universității 
sucevene se arată: „Este remarcabil faptul că USV se situează pe poziția 
a II-a la nivel național în ceea ce privește numărul de citări raportat la 
numărul de publicații, după Universitatea <Babeș-Bolyai> din Cluj-



Napoca, și pe poziția 68 la nivel regional, o urcare cu 12 locuri față de 
anul trecut, ceea ce confirmă, din nou, înalta calitate a cercetării din USV 
și aprecierea de care rezultatele cercetătorilor suceveni se bucură în 
comunitatea internațională. De asemenea, este notabilă clasarea USV 
pe locul al III-lea la nivel național în ceea ce privește ponderea cadrelor 
didactice din străinătate, primele poziții fiind adjudecate de 
Universitatea <Babeș-Bolyai> din Cluj-Napoca și Universitatea <Al.I. 
Cuza> din Iași. Constatăm, și în ediția 2021 a Topului, un rezultat scăzut 
în ceea ce privește raportul dintre numărul de cadre didactice și 
numărul de studenți, indicator care afectează negativ toate 
universitățile publice românești prezente în top. Această situație rezultă 
din finanțarea publică relativ scăzută alocată universităților din 
România, fapt ce conduce la imposibilitatea susținerii financiare a unui 
număr mai mare de cadre didactice raportat la numărul de studenți”. 
QS University Rankings este considerat unul din primele trei topuri 
universitare internaționale în ceea ce privește vizibilitatea și utilizarea 
pentru dezvoltarea de politici publice în educație. 

Gabriel 
Toderașcu 

Suceveanul 
Alexandru Rață s-a 
calificat cu Arcada 
Galați în sferturile 
de finală ale Cupei 
CEV 

www.monitorulsv.ro 
18.12.20 

Sport local Campioana României, CSM Arcada Galați, formație la care activează și 
tânărul voleibalist sucevean Alexandru Rață, în vârstă de 20 de ani, s-a 
calificat la mare luptă în sferturile de finală ale Cupei CEV la volei 
masculin, după ce a învins formația olandeză Amysoft Lycurgus 
Groningen, cu scorul de 3-2 (25-19, 26-24, 20-25, 21-25, 15-10), la 
Moscova, în optimile de finală.[…] 
Alexandru Rață este în prezent student în anul II la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 

 


