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- Rectorul USV, 
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Doctor Honoris 
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- Senatul Universității Tehnice a Moldovei a hotărât acordarea titlului 
onorific de Doctor Honoris Causa prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, 
rectorul USV, în semn de recunoaștere pentru contribuția definitorie la 
dezvoltarea relațiilor de cooperare academică între cele două instituții. 
In cadrul aceleiași ceremonii, care s-a desfășurat marți după-amiază, i-a 
fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa și prof.univ.dr.ing. Dan 
Cașcaval, rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași  
O delegație oficială a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), 
condusă de prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, rectorul USV, și din care fac 
parte membrii Consiliului de Administrație, se află, la începutul acestei 
săptămâni, într-o vizită de lucru la Universitatea Tehnică a Moldovei din 
Chișinău. La această reuniune, dedicată dezvoltării relațiilor de 
cooperare între universitatea gazdă și universități din România, mai 
participă și delegații ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 
și Universității „Transilvania” din Brașov. 
USV are o istorie lungă și bogată în ceea ce privește cooperarea cu 
universități din Republica Moldova, ale cărei baze au fost construite și 
dezvoltate în perioada în care prof.univ.dr.ing. Adrian Graur a ocupat 
funcția de rector al universității și care s-a materializat, în principal, prin 
schimburi de cadre didactice și studenți, conferințe științifice, stagii de 
cercetare și publicarea de articole științifice. Începând cu anul 2012, 
prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, actualul rector al USV, a militat pentru 
o politică constantă de dinamizare a efortului și implicării USV în relațiile 
de colaborare cu instituții partenere din Republica Moldova. Astfel, pe 
lângă o serie de proiecte transfrontaliere câștigate și implementate în 
această perioadă, cu rezultate concrete, USV a avut și rolul de pionierat, 
la nivel național, în dezvoltarea de programe de studiu de licență și 
masterat cu dublă diplomă, derulate în parteneriat cu instituții de 
învățământ superior din Republica Moldova. În prezent, universitatea 
suceveană se mândrește cu nu mai puțin de 15 programe integrate cu 
dublă diplomă, organizate împreună cu universități din Republica 
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Moldova, Ucraina și Spania. Cele mai multe dintre acestea, 5, sunt 
organizate împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei. 
În acest context, Senatul Universității Tehnice a Moldovei a hotărât 
acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa prof.univ.dr.ing. 
Valentin Popa, rectorul USV, în semn de recunoaștere pentru contribuția 
definitorie la dezvoltarea relațiilor de cooperare academică între cele 
două instituții. În cadrul aceleiași ceremonii, care s-a desfășurat marți 
după-amiază, i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa și 
prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval, rector al Universității Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iași. 
În alocuțiunea sa, rectorul USV a făcut referire la politica USV de atragere 
de studenți români din Republica Moldova și Ucraina, subliniind faptul 
că, în ultimii 5 ani, aceasta „s-a schimbat radical, fiind un exemplu de 
succes adoptat ulterior și de alte universități românești. În loc să 
așteptăm candidați din Republica Moldova și alte țări să aplice la 
universitatea noastră, pe baza unei selecții efectuate de minister, am 
optat pentru dezvoltarea programelor cu dublă diplomă, împreună cu 
universități prietene din străinătate. Astăzi derulăm 3 programe de 
licență și 12 programe de masterat cu dublă diplomă, cu universități din 
Republica Moldova, Ucraina și Spania”. 

- Finalizare proiect 
„Analiza interrelației 
dintre microbiota 
intestinală și gazdă 
cu aplicații în 
prevenția și 
controlul diabetului 
de tip 2” 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava(USV) anunță finalizarea 
implementării proiectului „Analiza interrelației dintre microbiota 
intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 
2”, cod SMIS 105065. Proiectul a fost implementat pe o durată de 60 de 
luni, în perioada 16.09.2016 – 15.09.2021, în localitatea Suceava.  
Proiectul finanțat în baza contractului cu nr. 120 din 16.09.2016 a avut o 
valoare totală de 9.331.538 de lei, din care 7.073.724,70 lei cofinanțarea 
Uniunii Europene (FEDR). Contractul a fost încheiat cu Autoritatea 
Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism 
Intermediar pentru Cercetare, în numele și pentru Ministerul Fondurilor 
Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020. 
Proiectul și-a propus și îndeplinit 5 obiective științifice principale: 
determinarea profilului microbiotei pacienților cu diabet tip 2 folosind 
tehnicile moderne și inovatoare de metagenomică cantitativă; testarea de 
microorganisme probiotice specifice în prevenirea și controlul diabetului 
de tip 2, folosind studii clinice dublu-orb, randomizate, controlate cu 
placebo; investigarea mecanismelor fiziologice, metabolice, celulare și 
moleculare prin care probioticele acționează pentru a preveni și ameliora 
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diabetul de tip 2; elaborarea protocolului și a unui prototip de produs 
probiotic care va fi utilizat în prevenirea și controlul diabetului de tip 2; 
dezvoltarea și elaborarea unui protocolul clinic pentru transplant de 
microbiotă intestinală în gestionarea/controlul diabetului de tip 2. 
Investiția a contribuit la crearea unui nou Laborator de metagenomică și 
biologie moleculară, susținerea unui număr de 3 noi cercetători 
(echivalent normă întreagă) în cadrul USV și atragerea unui specialist cu 
competențe avansate din străinătate angajat în proiect, dezvoltarea a 5 
parteneriate în domeniul sanitar și al industriei alimentare, depunerea a 
2 cereri de brevete de invenție și a 4 proiecte în cadrul competițiilor 
Programului cadru al UE Orizont 2020 sau alte programe internaționale 
precum și la publicarea a 13 lucrări științifice și a unei cărți de 
specialitate. 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020  

Natalia 
Zgherea 

Cinci universități 
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 Patru universități din România – Universitatea Transilvania din Brașov, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică din 
Cluj Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, au 
participat marți la evenimentul dedicat Zilei Inginerului Român, 
organizat de Universitatea Tehnică din Moldova. 
Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a salutat și a felicitat 
cu prilejul sărbătorii delegațiile celor patru universități din România, 
mulțumindu-le pentru colaborarea, sprijinul și cordialitatea de care dau 
dovadă în permanență. 
În context, acesta a menționat mai multe proiecte pe care le au în comun 
cele 5 universități. Bunăoară, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a fost prima cu care UTM a deschis un program de dublă 
diplomă, urmată de POLITEHNICA din București, apoi de Universitatea 
„Gheorghe Asachi” din Iași. Astăzi UTM are în derulare 6 programe de 
dublă diplomă la ciclul II – Master, multiple programe de studii comune, 
se dezvoltă armonios doctoratul în cotutelă, existând previziuni și pentru 
inițierea unor programe de dublă diplomă la ciclul I – Licență. 
În opinia sa, aceste programe sunt foarte importante, acestea servind ca 
o alternativă pentru tinerii din Republica Moldova să rămână să-și facă 
studiile aici, acasă, și totodată să beneficieze de studii în România pe 
parcursul a 1-2 sau chiar 4 semestre. 
„Un aspect important pe care tindem să-l dezvoltăm este invitarea 
profesorilor universitari din România, unele facultăți ale UTM 
beneficiind deja de predarea unor cursuri de către profesori de peste Prut 

digipres.ro 
15.09.21 



– o inițiativă foarte actuală mai cu seamă în condițiile de pandemie”, se 
arată într-un comunicat al UTM. 
În final, rectorul UTM a amintit și de unul din cele mai frumoase 
evenimente organizate acum 2 ani – turneul de minifotbal, organizat de 
UTM în comun cu  Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea din Cernăuți –eveniment 
la care sunt invitate să adere și alte universități, cu  al căror concurs acest 
turneu ar putea evolua pe parcurs într-o Universiadă. 

- Regenerare rurală 
prin antreprenoriat 
și valorificarea 
patrimoniului 
cultural 
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- În perioada 13 – 18 septembrie a.c., Facultatea de Economie, 
Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV) derulează, în Suceava și Cacica, școala de vară 
cu tema „Regenerare rurală prin antreprenoriat și valorificarea 
patrimoniului cultural”. Aflăm că ediția din acest an continuă tradiția 
școlilor de vară organizate anterior, primele ediții (2018-2020) fiind 
axate pe teme asociate valorificării patrimoniului material și imaterial și 
pe dezvoltarea afacerilor în mediul rural. 
„Școala de vară este un eveniment așteptat de studenții de la programele 
de licență, masterat și doctorat ale FEAA, dar și de studenții invitați ai 
universităților colaboratoare, membre ale Asociației Facultăților de 
Economie din România (Academia de Studii Economice București, 
Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, Universitatea «Babeș 
Bolyai» din Cluj-Napoca, Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu, 
Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași). Programul include 
cursuri în domeniul antreprenoriatului, ateliere aplicative, activități de 
cercetare, elaborare de materiale și generare de idei care ulterior sunt 
puse în practică și testate în cadrul proiectului de cercetare PORT 
Cultural (PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea 
durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea 
elementelor de patrimoniu și identitate culturală, proiect finanțat de 
UEFISCDI și coordonat de USV” aflăm dintr-un comunicat al 
organizatorilor. 
Studenții se vor bucura de sprijinul profesorilor coordonatori ai 
activităților pe ateliere de lucru, beneficiind de instrumentele și resursele 
puse la dispoziție de facultatea noastră. 
La școala de vară din acest an participă peste 20 de studenți din țară, 15 
studenți de la USV, cadre didactice și experți pe anumite domenii de 
interes, constituind echipe active pe tematica selectată pentru atelierele 
de lucru: Antreprenoriat în turism și valorificarea resurselor naturale, 
Antreprenoriat în turism și patrimoniu, Antreprenoriat și industrii 



creative, Antreprenoriat și gastronomie, Antreprenoriat local și 
arhitectură. 
Rezultatele atelierelor vor fi expuse la „Piața Satului”, organizată în 
curtea salinei din Cacica, sâmbătă, 18 septembrie a.c., începând cu ora 
11, eveniment care va găzdui producătorii locali și evenimentul „Gastro 
Tur” al Grupului de Acțiune Locală Sucevița-Putna. 
În cadrul evenimentului vor fi promovate planșele cu propuneri de 
arhitectură pentru valorificarea și transformarea caselor tradiționale ale 
Bucovinei, realizate în cadrul proiectului PORT Cultural (www. 
portcultural.usv.ro).  

 

 

 


