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- De o bună bucată de timp Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV) se bucură de o creștere a prestigiului în rândul universităților din 
România și nu numai, rezultatele învățământului superior sucevean 
dobândind referințe de calitate și performanță. Dacă ar fi să privim 
retrospectiv asupra calificativelor primite de USV în cadrul unor 
clasamente precum QS University Rankings sau SCImago Institutions 
Rankings, putem lesne remarca o creștere de popularitate a instituției de 
la an la an. Au fost apreciate astfel calitatea și dinamica activității de 
cercetare din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, fapt ce 
a plasat-o printre universitățile performante din România și din zona 
europeană în care activează. 
USV, în topul universităților din România 
În cadrul unui top realizat de uniRank University Ranking, una din cele 
mai importante platforme internaționale specializate în clasificarea 
instituțiilor de învățământ superior, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava se plasa la începutul anului 2020 pe poziția 10 din 78 de 
universități românești luate în considerare, o urcare cu 4 poziții față de 
clasamentul realizat pe anul 2018, iar în ceea ce privește popularitatea pe 
Facebook se clasa pe un merituos loc 12. 
„Acest clasament publicat la aniversarea a 30 de ani de universitate și a 
57 de ani de învățământ superior la Suceava certifică inițiativele și 
eforturile constante în direcția internaționalizării, având la bază 
activitățile didactice și pe cele de cercetare, fiind o recunoaștere a 
dezvoltării instituționale pe care USV a înregistrat-o. Creșterea 
vizibilității pe plan internațional, calitatea personalului academic și 
infrastructura didactică și de cercetare modernă reprezintă factori care 
au determinat creșterea atractivității USV pentru candidații la studii din 
afara țării”, declara conducerea USV în urmă cu mai bine de un an. 
Conform clasamentului realizat de către QS University Rankings, unul 
din primele 3 topuri universitare internaționale, în cursul anului trecut 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se situa pe locul 10 în Topul 
Universităților din România, urcând o poziție față de anul precedent. 
Este remarcabil faptul că USV se situa pe poziția a doua 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 european, cu o urcare cu 12 locuri față de anul precedent. 
De asemenea este notabilă clasarea USV pe locul al treilea la nivel 
național în ceea ce privește ponderea cadrelor didactice din străinătate, 
topul reliefând scorul maxim (100) pe care USV l-a înregistrat la 
indicatorul care măsoară ponderea cadrelor didactice care dețin titlul de 
doctor, precum și locul al doilea în ceea ce privește ponderea studenților 
străini. 
Performanțe datorate dinamicii activității de cercetare în cadrul USV 
De o nouă imagine se bucură în cadrul ediției 2021 a Clasamentului 
SCImago Institutions Rankins calitatea și dinamica activității de 
cercetare din cadrul USV. Acest clasament plasează în acest an 
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 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. 
Performanțele sunt realizate cu un corp profesoral semnificativ mai mic 
din punct de vedere numeric, fapt care 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. 
Implicare și sprijin constant dat timp de un an comunității de către USV, 
în lupta împotriva pandemiei 
Pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anul care a trecut de 
la debutul pandemiei de COVID-19 a însemnat perioada în care a fost 
necesară ajustarea priorităților comunității academice, adaptarea 
activităților didactice, de cercetare și sociale noului context 
epidemiologic. Confruntată cu un sumbru scenariu în cursul primăverii 
trecute, conducerea USV a fost nevoită să ia decizii sigure și responsabile 
pentru propriii studenți și personalul propriu, vizând contracararea 



efectelor propagării virusului SARS-CoV-2. USV a avut astfel o 
contribuție decisivă la combaterea efectelor cauzate de răspândirea 
virusului, printr-o serie importantă de acțiuni. 
Printre acțiunile concrete amintim în primul rând implementarea unei 
linii complete de testare semi-automată COVID-19, care a fost 
transferată Spitalului Județean Suceava pentru dezvoltarea primului 
laborator de diagnostic COVID-19 din județ. Cadre didactice ale USV s-
au implicat voluntar în munca din cadrul laboratorului și au contribuit la 
instruirea altor specialiști în realizarea testelor și la dezvoltarea noilor 
laboratoare de testare. 
O prioritate a USV a fost să contribuie la digitalizarea activității Direcției 
de Sănătate Publică Suceava, prin dezvoltarea unui pachet de programe 
software necesar populării și gestionării bazei de date cu probele și 
rezultatele testărilor COVID. 
USV a dezvoltat o hartă interactivă online pentru autoritățile locale și 
locuitorii din județele Suceava și Botoșani, proiectul cartografic 
InfoMED oferind informații ușor accesibile, legate de grupele de vârstă 
vulnerabile, farmacii, cabinete ale medicilor de familie, unități medicale 
disponibile, distanța cea mai scurtă până la cel mai apropiat punct de 
interes. 
Chiar dacă deține o facultate de medicină aflată în formare, USV a avut 
contribuții importante pentru combaterea pandemiei prin secvențierea 
genomului virusului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor 
circulante în România. USV este de altfel singura universitate din 
România care a secvențiat genomul virusului SARS-CoV-2 și instituția 
din România cu cele mai multe probe secvențiate și acceptate în Global 
Initiative on Sharing All Influenza Data, principala bază internațională 
de secvențe SARS-CoV-2. 
Implicarea activă a universității sucevene în susținerea comunității a fost 
evidențiată și înainte de criza sanitară, de către experții Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care au numit 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava drept exemplu de „instituție 
ancoră pentru o regiune, jucând un rol cheie în comunitate și în 
ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să dezvolte o agendă 
antreprenorială”.Progresul constant înregistrat de USV în ultimii ani 
justifică așadar plasarea onorantă a universității sucevene în topul 
universităților performante la nivel internațional și ridică la rangul de 
mândrie angajarea unor studii la instituția de învățământ superior 
suceveană. 



- Prorectorul USV 
Mihai Dimian spune 
că s-a ajuns la 
actuala soluție 
pentru Facultatea de 
Medicină după ce s-
au refuzat alte 
soluții, cum ar fi 
preluarea Stațiunii 
de Cercetări Agricole 
sau construirea unui 
sediu în zona unde 
acum se ridică un 
complex imobiliar 
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Subiectul Zilei Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof.univ. dr. 
Mihai Dimian, a explicat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că 
s-a ajuns la soluția unui sediu pentru Facultatea de Medicină și Științe 
Biologice în continuarea corpului E al USV după ce mai multe alte 
propuneri și soluții propuse de USV au fost respinse. 
El a spus că USV are o nevoie urgentă de spații pentru dezvoltarea de 
specialități aferente Facultății de Medicină și Științe Biologice, arătând 
că în acest an aceste programe sunt frecventate de 300 de studenți, din 
toamnă vor fi 500 de studenți, iar anul următor, dacă nu se lărgește aria, 
vor fi 700 de studenți. 
Mihai Dimian a explicat că prin propunerea USV aceste spații vor fi 
dedicate programelor de sănătate, medicină și științe biologice, 
programe ce sunt acum în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 
„A început un demers de mai multe săptămâni cu privire la înființarea 
Facultății de Medicină și Științe Biologice. Aceste programe care vor fi 
activate începând din toamnă vor trece sub coordonarea acestei facultăți. 
Sunt cinci sute de studenți cel puțin care vor începe în toamnă cursurile 
la aceste specializări din cadrul facultății și este nevoie de o extindere a 
spațiilor universității în acest sens”, a spus Dimian care a menționat că 
s-au  închiriat și peste o mie de metri pătrați de spații didactice. 
În ceea ce privește clădirea care se propune să fie construită în parc, el a 
arătat că acum se discută de un Plan Urbanistic Zonal pentru că nu este 
niciun proiect, nicio autorizație de construire în schimb toată lumea știe 
ce este și își dă cu părerea. 
„La început era turnul din Dubai aici deși am arătat și poza de la care am 
pornit. Acum că este un restaurant panoramic. Nu! Este un laborator-
restaurant pentru că, așa cum am anunțat, s-a făcut un program de științe 
gastronomice în cadrul universității. Acest program de științe 
gastronomice se află în anul întâi și are nevoie de o bază practică. Așa 
cum la Inginerie alimentară avem laboratoare de profil, avem o micro-
cantină, aici avem laborator-restaurant. Ar fi o terasă verde din care circa 
50 de mp vor fi alocați pentru un astfel de laborator”, a spus Dimian. 
Prorectorul USV a explicat că s-a ajuns la a cincea propunere pe care 
universitatea o face, fiecare propunere  având în spate sute de ore de 
muncă. 
Astfel, Mihai Dimian a arătat că o propunere pentru construirea clădirii 
Facultății de Medicină a fost în zona Hidroterra, dar a fost respinsă 
pentru că ar exista o instalație de curățare a semințelor care ar produce 
o zonă de toxicitate pe minim o sută de metri în jur în condițiile în care 



parcul USV e la circa 200 de metri de clădirea respectivă, alături este  un 
complex imobiliar. 
„Acolo a fost refuzată această propunere”, a spus prorectorul. 
El a mai declarat că USV a propus de trei ani de zile o inițiativă legislativă 
de preluare a Stațiunii de Cercetări Agricole. 
„Este o stațiune distrusă pe care o putem revitaliza și o putem dezvolta. 
Este o clădire abandonată acolo pe care o putem transforma într-un prim 
sediu al Facultății de Medicină vis-a-vis de spital. Cine ne oprește, cine 
se opune de trei ani de zile să răspundă de lucrurile astea”, a declarat 
Dimian. 
El a menționat că în mandatul de ministru al Educației al rectorului 
Valentin Popa s-au obținut avizele pentru acest transfer, dar că apoi totul 
s-a blocat și că situația este cunoscută de toate partidele parlamentare. 
Mai mult, USV a negociat și în zona privată, cu Primagra, care însă nu 
dorit să vândă jumătatea disponibilă, ci au spus că vor să închirieze. 
„Când dezvolți programe de studii nu poți să dezvolți în spații închiriate. 
Indicatorii de calitate permit doar un anumit procent de spații 
închiriate”, a declarat prorectorul. 
În ceea ce privește proiectul propus acum el a spus că USV doar întreabă 
care ar fi limitările în acest loc și că a fost declanșată o dezbatere reală 
ceea ce nu s-a mai întâmplat în Suceava de 80 de ani, respectiv 50 de ani 
de comunism și 30 de democrație. 
În ceea ce privește campusul Moara, prorectorul a spus că oamenii sunt 
revoltați că de ce nu s-a făcut nimic atâția ani, dar a explicat că acel teren 
a fost preluat într-o perioadă de boom economic, iar din 2009 a 
intervenit criza economică, scăderea numărului de studenți la nivel 
național și puține investiții în educație. 
„Din 2009 până în 2019 a scăzut numărul de studenți în țară de la 
900.000 la 400.000 de studenți, cu mai mult de 50 la sută. La USV a 
scăzut inițial cu 30 la sută și a început să crească apoi anual cu câte 10 la 
sută. Anul acesta am ajuns din nou la 10.000 de studenți”, a spus Dimian. 
El a subliniat că a fost criză economică și nu s-a investit nimic în educație, 
iar banii din educație au fost direcționați Companiei Naționale de 
Investiții care ar fi trebuit măcar să investească în căminele studențești, 
dar nici acolo nu s-a întâmplat nimic. 
Potrivit lui Dimian, clădirea pentru dezvoltarea Facultății de Medicină ar 
costa circa 10 milioane de lei dacă e construită în continuarea corpului E, 
în timp ce la campusul de la Moara doar costurile pentru utilități sunt de 



60-80 de milioane de lei, cu mențiunea că mai sunt probleme legate și de 
asigurarea necesarului de energie electrică. 
Prorectorul a mai declarat că Universitatea este a comunității și că este 
important ca toți să-și pună întrebarea în legătură cu dezvoltarea ei. 
„Trebuie să vedem ce facem cu această universitate”, a spus Dimian care 
a menționat că USV are nevoie,  pe termen scurt, de  2500 de mp dacă nu 
se vrea să se aștepte încă 30 de ani pentru Facultatea de Medicină. 
El a precizat că Facultatea de Medicină a fost aprobată la această 
universitate în 20 aprilie 1990, acum 30 de ani, dar că nu s-a făcut nimic, 
iar de opt ani s-a început încet cu înființare de programe pentru această 
facultate. 
Mihai Dimian a subliniat că dotările pentru laboratoare de medicină și 
științe biologice au fost dezvoltate cu milioane de euro, parțial cu fonduri 
europene. 
„Am muncit să dotăm laboratoare care și-au dovedit eficiența chiar în 
această pandemie când nicio altă universitate nu a mai făcut secvențierea 
virusului SARS-CoV-2, când am dezvoltat primul laborator de testare din 
această zonă și când oamenii de aici s-au oferit voluntari, luni de zile, să 
lucreze în spital”, a spus Dimian. 
El consideră că trebuie găsite soluții pentru Facultatea de Medicină. 

- Restaurant 
panoramic și birouri 
pentru facultățile de 
Silvicultură, Sport și 
Drept, destinația 
reală a clădirii pe 
care USV vrea să o 
construiască în 
Parcul Areni 

stirisuceava.net 
21.04.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a comunicat de mai multe ori 
până acum informații contradictorii, iar unele complet false, despre 
clădirea pe care intenționează să o construiască în Parcul Areni din 
municipiul Suceava. Încercând să obțină sprijinul populației, șefii USV 
au declarat de mai multe ori că noua clădire va fi destinată Facultății de 
Medicină, dar documentele oficiale ale universității, consultate de 
StiriSuceava.net, arată că de fapt construcția va găzdui un restaurant 
panoramic și birouri pentru facultățile de Sport, Silvicultură, Drept și 
Administrație Publică. 
Primele informații contradictorii au fost lansate de șefii USV chiar în 
legătură cu regimul de înălțime al clădirii. Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava a solicitat oficial de la Primăria Suceava un certificat de 
urbanism pentru o construcție cu subsol, parter și 10 etaje, informație 
dezvăluită în premieră de StiriSuceava.net la începutul lunii februarie 
2021. 
După doar câteva zile, rectorul USV, Valentin Popa, a transmis un 
comunicat de presă în care spune că viitoarea clădirea „urmează să aibă 
maximum 8 etaje”. A doua zi, prorectorul Mihai Dimian a scris pe 
Facebook că va avea „cel mai probabil 4 etaje”. Acum, USV a depus un 



Plan Urbanistic Zonal în care cere autorizație pentru o clădire cu parter 
și cinci etaje.  
Ce nu au spus șefii USV este că terenul pe care vor să construiască 
clădirea din Parcul Areni se află integral în proprietatea Primăriei 
municipiului Suceava, fiind doar administrat de USV, iar pentru 
construirea clădirii au solicitat să mai primească în plus și alți 52 de metri 
pătrați de spațiu verde din parc. 
Deși șefii USV susțin în mod fals că nu vor afecta spațiul verde, din 
documente rezultă clar că viitoarea clădire se suprapune peste spațiile 
verzi incluse în Registrul Spațiilor Verzi din municipiul Suceava. 
O altă informație falsă vehiculată de reprezentanții USV în spațiul public 
ar fi aceea că viitoarea clădire din parc ar fi destinată Facultății de 
Medicină care ar urma să fie înființată în cadrul instituției.  
În realitate, conform documentelor USV consultate de StiriSuceava.net, 
clădirea va găzdui la ultimul etaj un restaurat panoramic, iar la nivelurile 
inferioare sunt prevăzute birouri și spații pentru Facultățile de Sport, 
Silvicultură, Drept și Administrație Publică. 
Deși majoritatea locuitorilor municipiului Suceava se declară împotriva 
construirii unei clădiri în Parcul Areni, cel mai probabil clădirea va primi 
autorizație de construire în baza unui blat politic între partidele 
reprezentate în Consiliul Local și șefii USV și ai Primăriei Suceava. 
Clădirea va include birouri și spații pentru facultățile de Sport, 
Silvicultură, Drept și Administrație Publică și pentru Departamentul de 
Relații Internaționale 

- Istoric de la granița 
de nord a României, 
despre conflictul 
Rusia - Ucraina: „Să 
sperăm că glasul 
rațiunii va învinge” 

adevarul.ro 
21.04.21 

- Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Florin Pintescu, nu crede că se va ajunge la un 
conflict militar Rusia-Ucraina. Rusia a comasat în decurs de o săptămână 
peste 120.000 de militari la frontiera Ucrainei, a anunțat marți, 20 
aprilie, ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba. 
Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” este de părere că Rusia a adus trupe la granița cu Ucraina 
pentru „a o determina să facă o greșeală, astfel încât autoproclamatele 
republici Donețk și Lugansk să obțină autonomie deplină față de 
Ucraina”. „Rușilor nu le-ar conveni să se integreze acolo din cauză că ar 
pierde mărul discordiei din mână, să rămână un fel de Transnistrie 
mărită, un fel de Kaliningrad mărit, un fel de Osetia și Abhazia de Sud la 
scară mai mare.  Iar în contextul în care rebelii din Donețk și Lugansk 
controlează 80% din resursele de cărbune ale Ucrainei ar însemna o 
pierdere imensă pentru Ucraina. Rușii așteaptă ca Ucraina să atace 

monitorulapararii.ro 
21.04.21 



prima. E un punct de vedere al analiștilor Occidentali. Că Rusia e 
agresorul. Analiștii ruși spun că, dimpotrivă, NATO trebuie să lanseze în 
mai 2021 exercițiul militar de amploare „Defender Europe 2021” și să îl 
desfășoare preponderent în Albania, Kosovo și Muntenegru.  Ungaria, în 
acest exercițiu de război va sprijini logistic trupele americane. În 
România și Bulgaria vor fi doar acțiunile de apărare antiaeriană și niște 
lansări de rachete sol-sol. Avioanele britanice Typhoon vor sprijini 
dispozitivul din zona Mării Negre. Americanii vor trebui să mai aducă 
Divizia I de Cavalerie blindate și o parte din celebra Divizie 82 
aeropurtată, plus Divizia 34 Infanterie din Florida”, a declarat 
universitarul Florin Pintescu pentru Radio Top Suceava. Profesorul 
opinează că rușii se tem că după plecarea acestor trupe, armamentul va 
rămâne pe loc pentru a întări dispozitivul american. „E un fel de joacă 
de-a șoarecele și pisica. Toată lumea își arată mușchii. Probabil că marile 
cancelarii nu se gândesc la un război, însă, la un moment dat o simplă 
greșeală e suficientă și totul merge în lanț. Noi, cum suntem, vorba lui 
Miron Costin, așezați în calea tuturor răutăților, și din secolul XVII și 
până acuma nu s-a schimbat treaba, noi, ca stat din prima linie a NATO, 
bineînțeles că ne interesează ca tensiunile să se disipeze, să se calmeze, 
fiindcă altfel, dacă izbucnește, Doamne ferește, ceva, suntem primii 
afectați. Sunt atâtea complicații pe harta de șah geopolitic a lumii încât 
este suficientă o manevră greșită, o manevră care poate să aibă 
consecințe grave. (...) Să sperăm că glasul rațiunii va învinge în cele din 
urmă”, a mai spus prof.univ.dr. Florin Pintescu. Rusia a comasat în 
decurs de o săptămână peste 120.000 de militari la frontiera Ucrainei, a 
anunțat marți, 20 aprilie ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, 
care îndeamnă Occidentul să impună noi sancțiuni Moscovei - relatează 
Reuters, potrivit news.ro.  

-  Ministrul Culturii, 
Bogdan Gheorghiu, 
se va deplasa în 
județul Suceava într-
o vizită de lucru, în 
zilele de 22 aprilie 
(joi) și 23 aprilie 
(vineri). Aici va avea 
mai multe întâlniri 
cu reprezentanți ai 
administrației locale, 

monitorulsv.ro 
21.04.21 

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, se va afla într-o vizită oficială în 
județul Suceava, în zilele de joi și vineri, unde va avea o serie de întâlniri 
cu reprezentanți ai administrației locale, printre care Consiliul Județean 
Suceava, și ai instituțiilor de învățământ, precum Facultatea de 
Silvicultură a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Bogdan 
Gheorghiu va participa și la o serie de acțiuni comune cu Excelența Sa 
Ambasadorul Israelului în România, David Saranga. Vizita în județul 
Suceava va începe joi, de la ora 11:00, când Bogdan Gheorghiu va 
participa la o sesiune de lectură la Școala Gimnazială Valea Moldovei, 
localitatea Mironu, organizată de Asociația OvidiuRo în cadrul 
programului național „Citește-mi 100 de povești!”. Pentru a sărbători 
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21.04.21 
amosnews.ro 
21.04.21 
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21.04.21 
radiotop.ro 
21.04.21 
suceavalive.ro 



precum Consiliul 
Județean Suceava, și 
ai instituțiilor de 
învățământ, precum 
Facultatea de 
Silvicultură a 
Universității Ștefan 
cel Mare din 
Suceava, dar și o 
serie de acțiuni 
comune cu E.S. 
Ambasadorul 
Israelului în 
România, David 
Saranga 

21.04.21 Ziua Internațională a Pământului, ministrul Culturii le va citi copiilor de 
la grădinița din cadrul acestei școli. Tot joi, ministrul Bogdan Gheorghiu 
va participa la semnarea acord de parteneriat între Institutul Național al 
Patrimoniului și Facultatea de Silvicultură a Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava. 
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