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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în calitate de Beneficiar, în 
parteneriat cu SIVECO România S.A. București, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Universitatea din Craiova, 
Universitatea „Danubius” din Galați și Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, anunță închiderea proiectului cofinanţat de Fondul Social 
European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 
prioritară nr. 6 – Educație și competențe, cu titlul „Creșterea calității 
programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 
promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 
contract de finanțare nr. 37390/27.05.2019, cod smis POCU/379/6/21/1 
24981. 
Perioada de implementare a fost de 24 luni, începând cu data de 28 mai 
2019. 
Obiectivul general al proiectului a fost combaterea abandonului 
universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 
universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 
Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni 
unitare și corelate care a vizat perfecționarea profesională a personalului 
didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne 
de predare-învățare dar și în scopul participării la dezvoltarea unor oferte 
educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă 
aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor 
de licența axate pe formarea de competențe antreprenoriale cu ajutorul 
unor experiențe de învățare de calitate dezvoltate în parteneriat cu 
mediul privat și finalizată cu furnizarea noii oferte educaționale 
împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în 
programele de studii terțiare universitare. 
Fiecare universitate parteneră a elaborat un curs antreprenorial cu 
componentă aplicativă și l-a pilotat cu studenții din anii terminali ai 
studiilor de licență sub forma unei discipline complementare 
programelor de studii de licență. O contribuție importantă a avut-o și 
partenerul social, SIVECO România S.A. București, care s-a implicat atât 
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în elaborarea conținutului științific, cât și în proiectarea și dezvoltarea 
componentei aplicative a cursurilor, inclusiv digitalizarea acestora. De 
asemenea, partenerul social a dezvoltat și furnizat un curs de formare 
profesională a personalului didactic privind proiectarea modulară de 
cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea cursurilor în medii 
online și promovarea de medii noi de învățare, care a permis cadrelor 
didactice din grupul țintă să se familiarizeze cu utilizarea metodelor 
moderne și flexibile de predare, de tip e-learning. 
Conferința de închidere a proiectului va avea loc în data de 23 iulie 2021, 
ora 14:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în 
Strada Universității, nr. 13, județul Suceava, în Sala Senatului, Clădirea 
A. 
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- În ședința de joi – 22 iulie, consilierii locali suceveni vor aproba 
decernarea titlului de Cetățean de Onoare al orașului prof.univ.dr. 
MIHAI DIMIAN, prorector al Universității Ștefan cel Mare. 
În expunerea de motive, se precizează că – fiind o personalitate științifică 
marcantă pe plan internațional – a contribuit la realizarea a multiple 
legături științifice și economice cu efecte favorabile municipiului 
Suceava, inclusiv prin câștigarea a numeroase proiecte de cercetare și 
dezvoltare în competiții naționale și internaționale, precum și implicarea 
în atragerea și dezvoltarea industriei IT la Suceava. 
MIHAI DIMIAN a avut o implicare voluntară în acțiuni de limitare a 
pandemiei COVID în municipiul Suceava, precum inițierea și 
coordonarea dezvoltării primului laborator de diagnostic din județ, la 
Spitalul Județean Suceava, pe baza liniei semi-automate de testare 
realizată la USV și transferată temporar la spital. 
De asemenea, el a coordonat Centrul de consiliere pentru cadrele 
medicale, ce a fost extins ulterior la consilierea persoanelor afectate de 
coronavirus, precum și la inițierea proiectului de secvențiere a 
genomului coronavirusului și analizei tulpinelor circulante în România. 
În vârstă de 46 ani, MIHAI DIMIAN este prorector cu activitatea 
științifică și profesor universitar – conducător de doctorat la USV. 
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- Istoria Zidului Berlinului, prin care Germania a fost divizată, este arătată 
prin imagini din presa vremii, într-o expoziție deschisă în galeria de artă 
a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (Corp A, etajul I). În luna 
august se împlinesc 50 de ani de la construcţia Zidului, care a împărțit 
Berlinul din 1961, până în 1989. 
Expoziția „Zidul Berlinului” este formată din 20 de panouri cu fotografii 
de arhivă și explicații istorice care au fost traduse în limba română de 



studenții Secției de Germanistică a Facultății de Litere și Științe ale 
Comunicării a Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, sub 
coordonarea conf. univ. dr. Raluca Dimian. Conf. Raluca Dimian a 
declarat că acesta este al doilea proiect cultural din seria evenimentelor 
organizate în cadrul Zilelor Germanisticii / 2021, de Secția de 
Germanistică, în colaborare cu Centrul Cultural German din Iași și 
Administrația Regiunii Schwaben. Vernisajul a fost un prilej de discuții 
despre experiența comunismului în rândul minorității germane din 
România și despre comunicarea germanilor din România cu rudele din 
fostele RFG și RDG. Potrivit conf. Raluca Dimian, dintre cei 120 de 
studenți la Germanistică, 40 au fost implicați în proiect iar opt dintre ei 
au făcut traducerile: Irina Burca, Carolyn Mitric, Ion Lunga, Raluca Foca, 
Loredana Simionovici, Emilia Roșcăneanu, Alexandrina Croitoru, Alina 
Spoială (promoția 2016), Andreea Iftode, (promoția 2016). Ei au fost 
coordonați de conf. Raluca Dimian și asist. univ. dr. Anca Elisabeta 
Turcu. 
Proiectul „Zidul. O graniță de-a lungul Germaniei” a fost realizat de 
Fundaţia pentru prelucrarea dictaturii Est-Germane, împreună cu 
editura Axel Springer. Imaginile fac parte din arhiva editurii Axel 
Spriger, iar autorii fotografiilor sunt jurnaliştii Ralph-Georg Reuth, de la 
publicaţia „Bild” şi Felix Kellerhoff, de la cotidianul „Die Welt”. 
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- WWF România, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Institutul de Cercetare în Silvicultură PS Pasternak- UkKRIMF 
și cu organizația Ecosphera din Ucraina, lansează un raport consolidat 
legat de managementul lemnului mort. Acesta a fost realizat în mod 
participativ în cadrul proiectului „Promovarea lemnului mort pentru 
creșterea rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră România-
Ucraina”. 
Ca să putem vorbi despre managementul lemnului mort, trebuie mai 
întâi să clarificăm ce este lemnul mort. Lemnul mort, adică acei arbori 
morți în picioare sau buștenii căzuți, este o componentă critică în 
structura și funcționarea pădurii datorită rolului cheie pe care îl are în 
menținerea productivității, regenerarea naturală, conservarea 
biodiversității și creșterea rezilienței la schimbări climatice ale pădurilor. 
Totodată, prezența lemnului mort contribuie la furnizarea de beneficii, 
așa-zise servicii ecosistemice, valoroase comunităților locale. 
De ce a fost nevoie de un raport consolidat dezvoltat în România și 
Ucraina?  
Deoarece gestionarea lemnului mort în aceste două țări este un concept 



de conservare relativ nou, promovat abia începând cu anii 2000 și care 
nu este, cel mai adesea, bine înțeles în practică. Timp de zeci de ani, 
autoritățile competente din România și Ucraina au considerat că lemnul 
mort este un „inamic al pădurii” și au depus eforturi pentru a-l scoate 
sistematic din păduri prin operațiuni forestiere, în conformitate cu 
normele și reglementările silvice. Acest lucru a dus la dispariția anumitor 
specii valoroase din ecosistemele forestiere, dezechilibrând ecosistemul 
și ducând la vulnerabilități legate de capacitatea de regenerare naturală 
a pădurilor, asigurarea nutrienților din sol, rezistența la schimbările 
climatice, contribuind astfel la un impact economic negativ. 
În cadrul proiectului, a fost dezvoltat un raport consolidat, prin care se 
prezintă rezultatele cercetării lemnului mort, atât din pădurile naturale, 
virgine, cât și din pădurile gospodărite. 
Cercetarea a constat în amplasarea randomizată a 80 de suprafețe de 
probă, în zona transfrontalieră România- Ucraina. Inventarierea acestor 
suprafețe de probă s-a realizat după un protocol de inventariere comun, 
datele obținute fiind prelucrate în vederea obținerii de informații despre: 
diversitate structurală, cantitatea de lemn mort, precum și cuantificarea 
gradul de reziliență a pădurilor la schimbările climatice. […] 
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- România Educată este numele unui proiect pe care președintele Iohannis 
l-a lansat la apă în 2014. România Educată a fost proiectul de căpătâi al 
campaniei electorale care i-a adus primul mandat.[…] 
„Raportul e plin de banalități solemne”, a spus zilele trecute Mircea 
Miclea, fost ministru al învățământului, cercetător și profesor de 
psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Profesorul 
Miclea mai spune că documentul e plin de erori și se vede că este un 
„document politicianist” care are rol în promovarea imaginii 
președintelui. Iar acest lucru se vede limpede și din faptul că în proiect 
apar 24 de fotografii ale lui Klaus Iohannis, dar nu apare numele niciunei 
persoane care a lucrat la proiect. 
Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Iohannis și publicată de 
România literară, profesorul Nicolae Manolescu critică sever proiectul și 
își încheie textul cu un îndemn incredibil: „n-ați menționat nici o dată în 
discursul dv. învățarea și educarea limbii române. Profesorul de limba și 
literatura română din mine nu vă iartă pentru această omisiune. Limba 
română este principalul bun național, începutul și sfârșitul a toate.” 
Un alt profesor universitar, Marian Drăgoi, de la Facultatea de 
Silvicultură a Universității Ștefan cel Mare din Suceava notează cu 
amărăciune: „Am primit link spre raportul România Educată – mare 



proiect de țară. Ca să-mi fac o impresie, totdeauna dau spre căutare niște 
cuvinte-cheie. Prost obicei, pentru că rezultatul este următorul: istorie, 
literatură, geografie, gramatică, biologie, chimie, muzică – zero apariții 
(căutarea am făcut-o pe câte un cuvânt, nu pe sintagme).”[…] 

 


