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Sinteza articolului 

Adriana 
Moscu 

Însă Tibor Hartel 
spune că vârsta unui 
arbore bătrân se 
poate estima cu 
ajutorul unor 
tehnologii dezvoltate 
pentru acest scop. 
„Laboratorul de 
Biometrie Forestieră 
al Universității 
Ștefan cel Mare din 
Suceava a început 
deja să dateze 
științific arborii 
bătrâni din 
România”, mai 
spune profesorul. 

mindcraftstories.ro 
10.06.21 

- Copacii de pe platforma creată de Tibor Hartel și echipa sa sunt 
cartografiați printr-o hartă satelitară online. Printr-un singur click, poți 
verifica locul unde se află arborele, aspectul și circumferința trunchiului. 
Platforma nu este încă îmbunătățită, spune biologul, pentru că se susține 
prin câțiva voluntari, însă, în curând, va fi preluată de Universitatea 
Babeș-Bolyai și va fi făcută mai „user friendly”. 
Tibor Hartel spune că cei puțin peste 5.000 de arbori din baza de date a 
platformei nu reprezintă nici pe departe multitudinea de arbori bătrâni 
ai României. În realitate, pot fi sute de mii, așa cum s-au identificat în 
Marea Britanie, bunăoară, unde zeci de mii de voluntari „vânează” 
arborii bătrâni. „La noi, sunt vreo 200 de voluntari cu totul, dintre care 
activi sunt circa 30.”  
Dar unde pot fi găsiți astfel de arbori? Peste tot, de la orașe la pășuni, în 
parcuri, în curțile bisericilor și clădirilor vechi, în cimitire vechi, în zonele 
mai inaccesibile ale pădurilor.  
Voluntarii care înregistrează arborii pe platforma online măsoară 
grosimea trunchiului pentru aproximarea vârstei. Însă Tibor Hartel 
spune că vârsta unui arbore bătrân se poate estima cu ajutorul unor 
tehnologii dezvoltate pentru acest scop. „Laboratorul de Biometrie 
Forestieră al Universității Ștefan cel Mare din Suceava a început deja să 
dateze științific arborii bătrâni din România”, mai spune profesorul.  
Tot el subliniază că există o vârstă biologică a arborilor – un stejar poate 
ajunge până la 1.200-1.300 ani, ceea ce îl face să fie încă tânăr la 400 de 
ani. În schimb, un mesteacăn trăiește mult mai puțin, între 120-150 de 
ani. Mesteacănul de 80 de ani este, deci, „bătrân”.  

Virginia 
Constantiniu 

Zilele Eminescu, 
ediția din iunie, la 
Memorialul Ipotești 

monitorulbt.ro 
11.06.21 

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” 
organizează, în perioada, 13-15 iunie 2021, ediția din iunie a Zilelor 
Eminescu. 



banulbotosanean.ro 
11.06.21 

Evenimentele vor debuta cu evocarea celui „mai aristocratic și mai 
grațios dintre editorii reali și posibili ai lui Eminescu” (P. Creția), 
Perpessicius –  de la a cărui naștere se împlinesc 130 de ani –, în cadrul 
celei de a V-a ediții a Colocviului de exegeză literară, organizat de 
Memorialul Ipotești, în parteneriat cu Biblioteca Universitară Centrală 
„Mihai Eminescu” din Iași. 
Colocviul, care își va desfășura lucrările în trei secțiuni (pe 13 iunie, între 
14:00 și 16:00, și pe 14 iunie, între 10:00 – 12:30, și 14:00 – 16:00), va 
întruni profesori, critici literari din diverse centre universitare. În prima 
secțiune a colocviului, moderată de Maria Șleahtițchi (Muzeul Național 
de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău), își vor ține 
comunicările Iulian Costache, Rodica Zafiu  (Universitatea din 
București) și Ioan Milică (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). 
La lucrările celei de-a doua secțiuni, moderată de Radu Vancu 
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), vor participa: Lucia Cifor 
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Cătălin Cioabă și Cosmin 
Ciotloș (Universitatea din București), Mircea A. Diaconu (Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava/Memorialul Ipotești). În secțiunea a treia 
vor comunica: Iulian Boldea (Universitatea „Petru Maior” din Târgu 
Mureș), Doris Mironescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), 
Maria Șleahtițchi (Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” 
din Chișinău), Lucia Țurcanu (Memorialul Ipotești). Secțiunea va fi 
moderată de Mircea A. Diaconu. 
[…]Pe 15 iunie, Memorialul Ipotești va acorda, în baza deciziei unui juriu 
național, din care au făcut parte Iulian Costache (Universitatea din 
București), Mircea A. Diaconu (Memorialul Ipotești) și Andrei Terian 
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Premiul pentru promovarea 
operei eminesciene. 
Laudatio pentru laureat va fi prezentat de Iulian Costache, președintele 
juriului. După răspunsul la Laudatio și decernarea premiului, va urma 
Un moment eminescian, cu actorul Ion Caramitru. 

crainou.ro 
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- QS World University 
Rankings: 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 

crainou.ro 
10.06.21 

- Ediția 2022 a QS World University Rankings, publicată marți, 8 iunie, 
„marchează un moment istoric” în parcursul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. USV este inclusă, în premieră, în rândul instituțiilor 
de învățământ superior relevante la nivel global și face parte din eșalonul 



din Suceava, între 
cele 1300 de 
universități de top 
din lume 

universităților 1201+, fiind una dintre cele 1300 de universități de 
excelență pe plan mondial, potrivit informațiilor transmise de USV. 
„Privind retrospectiv, constatăm progresul continuu pe care USV l-a 
înregistrat în cadrul QS University Rankings: dacă în anul 2015 a fost 
inclusă pentru prima dată în analizele acestui clasament, iar în ediția 
pentru anul 2021 s-a clasat pe poziția 164 în secțiunea topului dedicată 
universităților din Europa Emergentă și Asia Centrală, în ediția 2022, 
USV face saltul din clasamentul regional în cel mondial” se arată în 
comunicat. 
Totodată, se subliniază că, în ultimii ani, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a înregistrat rezultate remarcabile în ceea ce privește 
clasările în topuri internaționale. „Astăzi, universitatea suceveană 
confirmă din nou, realizând cea mai bună clasare din istoria sa: locul 6 
între cele mai bune universități românești, ierarhizate în topul aferent 
anului 2022. Menționăm faptul că, la nivel național, în noua ediție a 
topului se regăsesc 11 universități, dintre care 4 au fost incluse în 
clasament pentru prima dată”. 
Trei universități românești, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din 
București, au fost ierarhizate în eșalonul 1001-1200. Celelalte 
universități se regăsesc în eșalonul 1201-1300, după cum urmează: 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Transilvania” din Brașov, 
Universitatea Politehnica din București și Universitatea Politehnica din 
Timișoara. 
Topul QS University Rankings, realizat pe regiuni, domenii de studiu și 
publicat începând cu anul 2004, are la bază următorii indicatori: 
prestigiul academic (40%); reputația în rândul angajatorilor (10%); 
numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice (20%); raportul 
dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți (20%); 
ponderea cadrelor didactice din străinătate (5%) și ponderea studenților 
străini (5%). Se precizează că majoritatea datelor utilizate de acest 
clasament sunt obținute independent, din baze de date și 
evaluări/sondaje internaționale, iar informațiile raportate direct de 
universități parcurg un proces de validare înainte de a fi utilizate în 
cadrul topului. 



Raportat la indicatorii menționați mai sus, la nivel mondial, cea mai bună 
clasare a USV este la ponderea studenților străini: poziția 369 în 
clasament, cu un punctaj de 16,8 raportat la media globală de 9,3. 
Referitor la ceilalți indicatori, USV se plasează după cum urmează: 
prestigiul academic (eșalonul 501+), reputația în rândul angajatorilor 
(eșalonul 501+), numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice 
(601+), raportul dintre numărul de cadre didactice și numărul de 
studenți (601+), ponderea cadrelor didactice din străinătate (601+). 
QS University Rankings este considerat unul din primele trei topuri 
universitare internaționale în ceea ce privește vizibilitatea, rezultatele 
publicate fiind valorizate pentru dezvoltarea de politici publice în 
educație.  

 

 


