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Radu Lupașcu USV în Topul 
Internațional al 
Universităților 
privind cercetarea, 
inovarea și impactul 
social 
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- De o nouă imagine în cadrul ediției 2021 a Clasamentului SCImago 
Institutions Rankins, se bucură calitatea și dinamica activității de 
cercetare din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). 
Acest clasament plasează universitatea suceveană pe locul 11 în România, 
la egalitate cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași și 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, în urcare cu trei locuri prin 
comparație cu ediția precedentă. 
USV a urcat, de asemenea, cu un loc și în clasamentul dedicat 
universităților din Europa de Est, situându-se pe locul 113, față de 114 
anul trecut, dintr-un total de 414 universități ierarhizate în acest an. 
O analiză a clasamentului realizat la nivelul instituțiilor de învățământ 
superior ale României reliefează faptul că Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava are rezultate deosebite și se situează pe o poziție 
superioară, performanță realizată cu un corp profesoral semnificativ mai 
mic din punct de vedere numeric, prin comparație cu universități mai 
mari din România, care se clasează pe poziții inferioare. Acest aspect 
certifică atât valoarea resursei umane, cât și înalta calitate a cercetării și 
aprecierea acesteia în comunitatea academică internațională. De 
asemenea, dacă se face o analiză a clasamentului defalcat pe domenii, la 
nivel național se remarcă  poziționarea onorantă a USV între 
universitățile din România, respectiv locul 5 în domeniul Științe 
Biologice și Agricultură și în domeniul Economie, Econometrie și 
Finanțe, locul 6 în domeniile Inginerie, Știința Calculatoarelor, Chimie și 
în cel al Științei Mediului. Clasamentul arată o plasare pe locul 8 în 
domeniul Științe Sociale și în domeniul Matematică, precum și ocuparea 
locului 11 în domeniul Științele Pământului. 
Trebuie spus faptul că în clasamentul SCImago figurează doar 
universitățile și instituțiile de învățământ superior care îndeplinesc 
criteriile minimale în ceea ce privește numărul de lucrări științifice 
publicate în baza de date Scopus. Cele trei seturi de indicatori care stau 
la baza metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior au 
următoarea pondere: 50% indicatorii de cercetare, 30% indicatorii de 
inovare și 20% cei privind impactul social. 
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Plasarea onorantă a universității sucevene în topul universităților 
performante la nivel internațional confirmă progresul constant 
înregistrat de USV în ultimii ani. Acest aspect este reflectat și în cadrul 
altor evaluări realizate recent de organisme internaționale specializate în 
clasificarea instituțiilor de învățământ superior, dintre care QS 
University Rankings 2021, care a plasat universitatea suceveană pe 
poziția a 10-a între universitățile din România. 

- Primarul Ion Lungu 
a discutat cu 
rectorul USV și cu 
reprezentanți ai 
unor unități de 
învățământ 
preuniversitar 
pregătirea de 
proiecte prin PNRR 
și POR 
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- Primarul Suceve, Ion Lungu, a anunțat, vineri, că a avut întâlniri în 
această săptămână cu reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, reprezentată de rectorul Valentin Popa, dar și cu reprezentanții 
unui număr de 12 unități de învățământ preuniversitar, liceal și 
gimnazial pentru pregătirea de proiecte pe fonduri europene finanțate 
prin PNRR-Planul Național de Redresare și Reziliență și prin Programul 
Operațional Regional. 
Lungu a spus că în ceea ce privește colaborarea cu USV, municipalitatea 
dorește să fie partener în realizarea proiectului Campus Universitar 
Moara în cadrul PNRR, pilonul III-România Educată-Învățământ dual, 
tehnic și profesional în cadrul Zonei Urbane Funcționale Suceava din 
carte face parte și comuna Moara. 
De asemenea, a precizat primarul, Primăria vrea să se asocieze cu USV și 
CJ Suceava pentru proiectul „Tehno Parc Bucovina-Parc industrial zona  
Termica”, investiție care poate fi promovată pe Programul Operațional 
Regional-Axa nr 1-„O regiune mai competitivă, mai inovativă”, folosind 
și clusterul de bio-tehnologie care a fost înființat împreună cu USV și 
Consiliul Județean. 
În ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar, Ion Lungu a 
menționat că intenția este de accesare de fonduri europene prin proiecte 
pentru reabilitarea termică a clădirilor având drept model clădirea 
Primăriei,  pe Axa de finanțare prioritară nr.5 -O regiune educată, în 
cadrul POR, inclusiv monitorizare energetică, dar și un proiect pe 
componenta de digitalizare pe PNRR, respectiv achiziționare de table 
electronice, cataloage electronice, carnete de elev electronice etc. 
„Toate aceste proiecte vor fi prinse în Strategia Integrată  de Dezvoltare 
Urbană actualizată (SIDU) a municipiului Suceava la nivelul Zonei 
Urbane Funcționale la care lucrăm în parteneriat cu Banca Mondială și 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”, a mai arătat 
Ion Lungu. 
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El a precizat că municipalitatea își propune ca până în data de 30 iunie 
2021 să aibă finalizată această strategie actualizată pentru a putea 
depune proiectele vizate. 

- Competiție 
puternică pentru 
desemnarea 
reprezentanților 
societății civile în 
proiectul Parcului 
Șipote 

 - Transformarea Parcului Șipote în zonă de agrement a stârnit foarte mult 
interes, dar și multe orgolii, vizibile atât în mediul online, cât și în ultima 
ședință de Consiliu Local, unde mai bine de o oră și ceva s-a discutat doar 
pe acest punct de pe ordinea de zi. Una dintre modificările decise atunci 
a fost ca societatea civilă să aibă nu unul, ci doi reprezentanți în Comisia 
Tehnică care va elabora tema de proiectare a viitoarei zone de agrement. 
Drept urmare, în mediul online s-a declanșat o campanie puternică de 
identificare a acestor reprezentanți ai societății civile, iscându-se chiar 
certuri și disensiuni serioase pe această temă. Dacă, inițial, discuțiile au 
avut loc pe grupul „Parcul Șipote Suceava – idei, propuneri, soluții”, 
ulterior a apărut și „Societatea civilă Suceava”, iar la inițiativa acestora, 
în baza nominalizărilor făcute, s-a făcut un sistem de votare online, care 
cuprinde șapte persoane. Comisia tehnică, formată în total din 10 
membri. Pe lângă cei doi reprezentanți ai societății civile, desemnați prin 
votul online, din Comisia Tehnică vor mai face parte trei reprezentanți ai 
Ordinului Arhitecților din România, un reprezentant al Direcției Silvice, 
un reprezentant al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, un 
reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu 
Cultural Național, precum și trei reprezentanți ai Primăriei municipiului 
Suceava (directorii Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și 
cadastru, Direcției Patrimoniu și Direcției proiecte europene, turism, 
cultură și transport). 

- INSP: 676 de cazuri 
cu variante ale 
SARS-CoV-2 ce 
determină 
îngrijorare; cele mai 
multe - cu varianta 
britanică 

fluierul.ro 
08.04.21 

- Cele cinci laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt Institutul 
„Cantacuzino”, Institutul „Matei Balș”, MedLife, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau”, 
precizează INSP în informarea săptămânală privind cazurile de COVID-
19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2. 
In total, sunt 676 de cazuri confirmate cu tulpinile mutante:  
- britanică (B.1.1.7): 670 
- sud-africană (B.1.351): 4 
- braziliană (P.1): 2 
Acestea au fost depistate din 1178 de secvențieri, realizate la 
laboratoarele: INCDMM Cantacuzino; INBI „Prof.Dr.Matei Balș”; 
MedLife; Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; Institutul de 
Virusologie „Ștefan S. Nicolau”. 
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