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Sinteza articolului
Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a susținut ca
noul an universitar să se deschidă cu prezența fizică la cursuri a
studenților și profesorilor. Acest lucru s-a întâmplat cu ocazia reuniunii
Consiliului Național al Rectorilor (CNR), acțiune care s-a desfășurat la
Cluj-Napoca, în perioada 25-27 iunie. Prezent la ședință, Valentin Popa,
rectorul USV, spune că a fost un fervent susținător al revenirii la
normalitate. „Am susținut puternic deschiderea anului universitar 20212022 în condiții de normalitate. Este un aspect pe care l-am adoptat deja
în Senatul USV, ceea ce arată că ne dorim ca studenții și profesorii să-și
reia activitatea în condițiile de dinainte de pandemie. Sunt universități
care din teamă excesivă organizează și acum cursuri online, dar noi
credem că dacă regulile sanitare sunt respectate se pot relua toate
activitățile în condiții normale”, a arătat rectorul Valentin Popa.
Un punct de vedere pe această temă a fost transmis de CNR: „În condițiile
în care majoritatea universităților și-au exprimat intenția de a deschide
anul universitar, cu prezența fizică a studenților, CNR apreciază că
resursele financiare necesare pentru respectarea standardelor igienicosanitare, dar și cele necesare asigurării accesului la educație, ating valori
foarte mari. În acest context CNR solicită Guvernului să acorde atenție
finanțării universităților în anul universitar 2021 – 2022. Plenul CNR
salută includerea universităților românești în Planul Național de
Relansare și Reziliență (PNRR), dar își exprimă îngrijorarea cu privire la
sumele relativ reduse alocate învățământului superior din România,
aceste sume fiind incluse ca urmare a insistențelor CNR și ale
Ministerului Educației. De asemenea, CNR constată cu surprindere
faptul că mecanismele de finanțare prevăzute în PNRR limitează
participarea universităților ca partener al operatorilor economici și/sau
al autorităților publice locale și central”, se precizează în comunicat.
De asemenea, „având în vedere experiența trecută și faptul că autoritățile
au avut multiple ezitări și incoerențe cu privire la adoptarea cadrului
normativ necesar desfășurării în bune condiții a anului universitar”, CNR
solicită autorităților, în special Ministerului Educației și Ministerului
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Sănătății, să adopte legislația sanitară necesară astfel încât anul
universitar 2021- 2022 să se poată desfășura în condiții optime în orice
variantă epidemiologică.
Tot în urma ședinței de la Cluj, Consiliul Național al Rectorilor a
recomandat membrilor comunității academice să se vaccineze antiCOVID-19.
„Ținând cont de experiența câștigată de către universități în perioada de
pandemie, CNR recomandă Ministerului Educației să prospecteze
menținerea unor reglementări și practici de tip „blended learning” care
s-au dovedit eficiente în această perioadă, cu respectarea autonomiei
universitare. În contextul deciziei de a începe anul universitar „on-site”,
CNR recomandă tuturor membrilor comunităților academice să se
vaccineze în vederea reducerii atât a riscului de îmbolnăvire, cât și a
riscului de a dezvolta o formă severă a bolii. Astfel, vor fi create condițiile
pentru redeschiderea campusurilor universitare și înlesnirea liberei
circulații”, se mai arată în comunicatul CNR.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava i-a conferit
recent, pe 25 iunie, titlul de „Profesor Emeritus” profesorului universitar
doctor inginer Radu Leontie Cenușă, de la Facultatea de Silvicultură.
Această distincție a fost acordată pentru generoasa sa carieră didactică și
științifică, care cuprinde un număr impresionant de proiecte, cărți,
articole sau comunicări recunoscute și apreciate de comunitatea
științifică forestieră. Un proiect caracteristic spiritului optimist al
profesorului a fost renașterea revistei științifice „Bucovina Forestieră”,
sub coordonarea sa, în calitate de redactor-șef. De asemenea, prin acest
titlu onorific a fost răsplătit atât rolul de creator de școală forestieră, pe
care profesorul Radu Leontie Cenușă l-a avut în susținerea ideii de
reînființare a școlii silvice superioare în Bucovina, cât și rolul avut în
consolidarea colectivului Facultății de Silvicultură și instruirea
promoțiilor de silvicultori în spiritul respectului față de pădure.
Din datele furnizate de reprezentanții USV Suceava, de-a lungul
activității sale, prof. univ. dr. ing. Radu Leontie Cenușăa fost răsplătit cu
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diverse premii, dintre ele remarcându-se Premiul „Leopold Pfeil” al
Fundației Freiherr von Stein, Hamburg, în 1984; Premiul „Traian
Săvulescu” al Academiei Române, în 1990; Premiul „Progresul Silvic”, în
1992.
În prelegerea susținută, profesorul Radu Leontie Cenușă a făcut o nouă
demonstrație de elocvență și energie, discursul său cultivat, deși rațional,
împărtășind emoția specifică celor care promovează cu adevărat
profesionalismul și onestitatea puse în slujba pădurii. „Îimulțumim
domnului profesor pentru exemplul oferit în acești ani și îi urăm multă
sănătate și putere de muncă în continuare”, au completat reprezentanții
universității sucevene.
A XV-a ediție a Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice ale
Studenților ELSTUD 2021 a avut loc zilele trecute la Universitatea
„Ștefan cel Mare” Suceava. La competiția din acest an au fost înscrise
peste 50 de lucrări din domeniul Ingineriei electrice, Energeticii și
managementului energiei, Calculatoarelor și al Ingineriei aplicate.
Lucrările au fost realizate de studenți de la ciclurile de studiu de licență,
masterat și doctorat din România, Republica Moldova și Rusia.
Organizator al ELSTUD 2021 a fost Facultatea de Inginerie Electrică și
Știința Calculatoarelor, iar manifestarea a fost finanțată de Ministerul
Educației Naționale.
„Ingineria este o profesie pragmatică. Ne lovim zilnic de ea, ea generează
confort și influențează cultura societății, deci creează civilizație.
Tehnologia a cuprins planeta, iar inginerii sunt cei care o pot pune în
slujba fiecărui om. Din acest motiv, în această ediție s-a organizat o
secțiune nouă, dedicată ingineriei aplicate, la care au participat studenți
de la inginerie medicală și ingineria autovehiculelor din diferite centre
universitare, precum și cinci lucrări din domeniul energeticii ale
studenților de la Universitatea din Kazan”, a precizat prof. dr. ing. L. Dan
Milici, coordonatorul comitetului de organizare.
Volumele vor fi lansate la 1 iulie a.c., la USV
Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează o
multiplă lansare de carte, în cadrul căreia vor fi prezentate cele mai
recente titluri aparţinând scriitorului sucevean Andrei Breabăn. Este
vorba despre „La porţile destinului” (I. Cărări tenebroase, II. Zori
însângeraţi), roman istoric, Editura Salonul Literar Vrancea, 2020;
„Domnii paralele” (I. Două săbii într-o teacă, II. Cavalerul negru), roman
istoric, Editura Semne, 2021; „Vitejii Măriei Sale” (I. Cneaghina
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Maruşca, II. Stăpân în Ţara Moldovei), roman istoric, Editura Timpul,
Iaşi 2020; „Şi dacă mâine ar veni…”, eseuri, Editura Timpul, Iaşi 2021.
Volumele vor fi prezentate de Cassian Maria Spiridon, preşedintele
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, director al revistei
Convorbiri literare, director al Editurii Timpul.
Invitaţii speciali ai acestui eveniment sunt: prof. univ. dr. Mircea A.
Diaconu – prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Alexandru Ovidiu Vintilă – preşedintele Societăţii Scriitorilor
Bucovineni, redactor-şef al revistei Bucovina literară; Gellu Dorian –
redactor-şef al revistei Hyperion – Caiete botoşănene.
Potrivit unui comunicat de presă, „La Porţile Destinului”, prezintă
perioada copilăriei lui Ştefan cel Mare, înfăţişând o frescă a Moldovei
medievale din vremea Voievodului Bogdan al II-lea, cu conflictele şi
intrigile ce au avut loc în contextul luptelor pentru putere între urmaşii
lui Alexandru cel Bun. Acţiunea se încheie cu asasinatul de la Reuseni,
crimă care se petrece sub privirile înspăimântate ale lui Ştefan şi care
avea să-l marcheze pentru toată viaţa.
Lansarea se va încheia cu un moment artistic susţinut de corul de copii
al Parohiei Adormirea Maicii Domnului din Comăneşti, dirijor: pr.
Teodor Popescu.
Evenimentul va avea loc joi, 1 iulie a.c., începând cu ora 13.30, în sala
Auditorium „Joseph Schmidt” (corp F) a USV. Intrarea liberă. (C.P.)

