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Sinteza articolului 

Oana Șlemco Pandemia produce 
efecte în Educație: 
cursurile se vor 
muta online la 
Universitatea din 
Suceava. 

ziare.com 
15.10.21 

-  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava trece la un sistem hibrid de 
predare, după ce în primele două săptămâni de la debutul anului 
academic toate activitățile didactice s-au desfășurat față în față. Decizia 
a fost adoptată pe fondul creșterii alarmante a numărului persoanelor 
infectate cu noul virus. Universitatea Ștefan cel Mare va adopta sistemul 
hibrid de predare în următoarele 14 zile. Asta însemnă că studenții se vor 
întâlni cu profesorii față în față doar în timpul seminarelor și 
laboratoarelor.  
Cursurile se desfășoară online. Conducerea instituției academice a 
adoptat această decizie pe fondul creșterii alarmante a numărului de 
cazuri de COVID-19. În perioada 1 – 15 octombrie, USV a desfășurat toate 
activitățile didactice în campus. „Ținând cont de faptul că incidența 
cazurilor de COVID-19 a crescut îngrijorător, atât la nivelul județului, cât 
și la nivelul municipiului Suceava, Consiliul de Administrație al USV, în 
urma ședinței desfășurate în data de 14 octombrie, a luat hotărârea de a 
reduce densitatea studenților în campus, ca măsură de prevenire a 
infecției cu SARS-CoV-2, prin trecerea la învățământul în sistem hibrid. 
Astfel, în perioada 18-31 octombrie 2021, cursurile, cât și alte activități 
didactice specifice fiecărei facultăți în parte, se vor desfășura în format 
online, urmând ca seminarele și laboratoarele să aibă loc, în continuare, 
on-site”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Universitatea 
„Ștefan cel Mare”. Pe de altă parte, în perioada următoare căminele 
studențești vor funcționa în regim normal, la fel ca în primele două 
săptămâni de studii, iar orarul actual nu va suferi modificări. Gradul de 
infectare cu noul virus a depășit pragul de 4 la mie la nivel de județ și de 
7 la mia de locuitori la nivelul municipiului Suceava.  
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Doina Cernica Cernăuțiul știrilor 
din „Glasul 
Bucovinei”, 
Cernăuțiul lui 
Mircea A. Diaconu 

crainou.ro 
15.10.21 

- Spre mijlocul secolului trecut, Școala Analelor a schimbat într-un mod 
important studiul istoriei, cercetată până atunci doar prin prisma marilor 
evenimente și ale personalităților sale, luând în considerare, aducând în 
prim-plan diversele aspecte ale vieții, mentalități, economie, societate 
ș.a.m.d. Primul exemplu care îmi vine în minte pentru ilustrarea acestui 
nou mod, proaspăt și îmbogățitor de a privi istoria, este lucrarea 



„Foametea și abundența. O istoriei a alimentației în Europa” de Massimo 
Montanari. Un alt exemplu, legat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava prin anii rodnici ai școlii sale de traducere, este „Dicționarul 
tematic al Evului Mediu occidental” de Jacques Le Goff si Jean-Claude 
Schmitt, transpus în românește de un grup de studenți ai acesteia. Am 
pomenit de Școala Analelor, deoarece la ea m-a dus gândul la prima 
răsfoire a cărții „Cernăuți. Obiecte pierdute” de Mircea A. Diaconu, 
Editura Cartier, Chișinău, 2021, o carte construită din fragmente de 
articole, știri de fapt divers, comunicate ale oficialităților, anunțuri de 
mică publicitate, apărute în anii 1923-1926 în publicația „Glasul 
Bucovinei” din Cernăuți. […] 

Radu Lupașcu Activitățile didactice 
vor trece în sistem 
hibrid la USV, până 
la sfârșitul lunii 

monitorulsv.ro 
14.10.21 

- Creșterea îngrijorătoare a incidenței cazurilor de Covid-19, atât la nivelul 
municipiului Suceava, cât și la nivelul județului, a determinat Consiliul 
de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava de a lua 
măsura reducerii densității studenților în campusul universitar, tocmai 
ca măsură de prevenire a infecției cu SARS-Cov-2. Această decizie a putut 
fi luată și în urma faptului că activitățile care au implicat cazarea în 
căminele studențești, preluarea laptopurilor și a tabletelor de către toți 
studenții din anul I, licență zi, s-au finalizat în primele două săptămâni 
de școală. 
Astfel, în perioada 18-31 octombrie 2021, cursurile, cât și alte activități 
didactice specifice fiecărei facultăți în parte, se vor desfășura în format 
online, urmând ca seminarele și laboratoarele să aibă loc în continuare 
on-site. 
În comunicatul primit de la USV se menționează că în următoarele două 
săptămâni căminele studențești vor funcționa în regim normal, la fel ca 
în primele două săptămâni de studii. În linii mari, orarul actual, întocmit 
la începutul semestrului, nu va suferi modificări. 
O nouă decizie privind continuarea activităților didactice în sistem 
hibrid, revenirea la învățământul față în față, sau modificarea structurii 
anului universitar prin introducerea unei perioade de vacanță/concediu, 
va fi luată în data de 28 octombrie 2021, noile decizii fiind aplicate 
începând cu 1 noiembrie 2021. 
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Radu Lupașcu Ziua Mondială a 
Alimentației, cu 
prelegeri și sfaturi 
adresate studenților 
la USV 

monitorulsv.ro 
15.10.21 

- Ziua Mondială a Alimentației a fost sărbătorită miercuri la USV, sub 
bagheta organizatorică a reprezentanților Facultății de Inginerie 
Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”. Devansat cu câteva 
zile, evenimentul care se sărbătorește în fiecare an la 16 octombrie l-a 
avut invitat pe prof. univ. dr. Vania Atudorei din Canada, care, aflat în 
vizită la instituția suceveană, a susținut o prelegere despre 
microorganismele utile și patogene în produse alimentare. 
Profesorul Vania Atudorei a captivat auditoriul cu o scurtă istorie a 
clasificării microorganismelor, evoluția cunoașterii în identificarea și 
cuantificarea încărcăturii microbiene din produsele alimentare, dar și cu 
informații legate de monștri sacri ai științei precum Louis Pasteur și 
Robert Koch. În prelegerea sa științifică, profesorul a dat și numeroase 
sfaturi studenților prezenți în sală, spunându-le acestora: 
"Cea mai rentabilă investiție posibilă este în educație! Un leu investit în 
educație produce în timp 8 lei! Știința este singurul aspect care, prin 
împărțire, nu scade, ci sporește, pentru că este dată mai departe de către 
fiecare persoană care o primește". 
Experiența profesională a renumitului profesor și cercetător Vania 
Atudorei este una impresionantă, acesta îndeplinind de-a lungul carierei 
sale numeroase înalte responsabilități în domeniul cercetării științifice, 
fiind director de companii farmaceutice și fabrici de medicamente, 
profesor universitar, director de laboratoare importante de cercetare și 
având funcții de expert internațional ONU și Banca Mondială pentru țări 
din Africa. 
Decizia de a marca Ziua mondială a alimentației la 16 octombrie a fost 
luată în cadrul celei de-a XX-a sesiuni a Organizației pentru Alimentație 
și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), care s-a desfășurat la Roma, în 
perioada 10-28 noiembrie 1979. Scopul instituirii acestei zile este acela 
de a crește gradul de conștientizare asupra problemelor alimentare ce pot 
apărea pe termen lung, de a promova solidaritatea națională și 
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internațională în lupta împotriva foametei, a malnutriției și a sărăciei. De 
asemenea are rolul de a încuraja o atenție sporită asupra producțiilor 
agricole, de a promova un transfer de cunoștințe, dar și de echipamente 
către țările în curs de dezvoltare, mai ales în sprijinul micilor fermieri, de 
a încuraja cooperarea economică și tehnică între țările în curs de 
dezvoltare în domenii precum agricultură, silvicultură, piscicultură, 
nutriție și dezvoltare rurală. 

- Centru 
interdisciplinar CDI 
de tip Cloud și 
infrastructură 
masivă de date la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 

stirilevivafm.ro 
14.10.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță începerea 
implementării proiectului „Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și 
infrastructură masivă de date la Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava”. Beneficiarul proiectului este Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava (USV). Obiectivul general al proiectului vizează creșterea 
capacității de cercetare a USV prin realizarea de investiții în 
infrastructura de tip CLOUD și integrarea acesteia în structuri 
internaționale de tip CLOUD și infrastructuri masive de date, în scopul 
ridicării nivelului de competitivitate științifică. Obiectivele specifice ale 
proiectului sunt: 1. creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și 
inovare în scopul creșterii nivelului de competitivitate științifică a USV, 
prin achiziționarea de active cu grad mare de noutate (echipamente de 
ultimă generație); 2. achiziția de active fixe corporale și necorporale, 
respectiv achiziția de echipamente, aplicații informatice și licențe 
software specifice realizării unei infrastructuri de tip Cloud; 3. 
implementarea unei infrastructurii de tip Cloud capabilă să furnizeze 
următoarele categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS; 4. facilitarea 
accesului cercetătorilor la resurse internaționale de cercetare științifică 
prin intermediul infrastructurii realizate și în baza acordurilor de 
cooperare semnate între Universitate și instituțiile partenere; 5. 
creșterea nivelului de cooperare multidisciplinară bazată pe date a USV. 
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului: – o infrastructură 
Cloud (hardware și software) achiziționată și funcțională – o campanie 
de informare și publicitate – crearea numărului de noi cercetători 
(ENI=0,17) – creșterea numărului de cercetători care lucrează în 
infrastructuri îmbunătățite de cercetare (ENI=1,42) – creșterea cu 2 a 
numărului instituțiilor ce beneficiază de serviciile infrastructurii Cloud 
achiziționate – creșterea cu 2 a co-publicațiilor științifice public-private 
– creșterea cu 1 a numărul parteneriatelor naționale în care va fi 
implicată infrastructura. Valoarea totală a proiectului este de 
4.991.731,03 lei, din care 4.979.831,03 lei reprezintă asistența financiară 
nerambursabilă, 4.232.856,38 lei fiind co-finanțarea Fondului European 



de Dezvoltare Regională, iar 746.974,65 lei fiind co-finanțarea 
Guvernului României Perioada de implementare a proiectului: 01.09 
2021 – 28.02.2023 Cod SMIS 2014+ 124530 Proiectul este co-finanțat 
din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020. 

- Decanul FIA: 
Creșteri de prețuri la 
produsele 
alimentare de 20-
25% 

ziar.com 
14.10.21 

- Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Mircea Oroian, a declarat, la Radio Top, că, în 
2021, la nivelul județului nostru s-a obținut o producție foarte bună de 
floarea soarelui și că această cultură este una profitabilă. El a afirmat: „În 
județul Suceava este un an de top în producția de floarea soarelui. 
Majoritatea procesatorilor cumpără direct din câmp, iar pentru 
agricultor este un mare avantaj, fiindcă nu are nevoie de spațiu de 
depozitare. Cultura de floarea soarelui este una rentabilă, care generează 
venituri mai mari decât cele tradiționale, precum grâul și porumbul. La 
porumb sau la grâu e și problema depozitării, iar prețul cel mai bun nu-l 
obții neapărat în vară, ci probabil că în iarnă ori spre primăvară”. Pe de 
altă parte, decanul facultății sucevene de Inginerie Alimentară consideră 
că toamna aceasta va fi „fierbinte” din punctul de vedere al prețurilor la 
produsele alimentare. Mircea Oroian a spus: „Specialiștii au apreciat că 
doar din cauza majorării tarifelor la energie electrică și gaze, prețurile 
produselor alimentare vor crește cu 7-12%, la poarta fabricii. Adăugând 
costurile combustibililor pentru transport, cu RCA-ul, e clar că se va 
ajunge undeva la 20-25%”. Decanul a adăugat: „Există deja un produs 
scumpit cu 25%. Este cazul uleiului de floarea soarelui, unde deocamdată 
creșterea este cea mai mare dintre toate produsele alimentare”. 
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- Interviul ZILEI- 
prof.univ. dr. Aurora 
Ciucă, doctor în 
drept internațional, 
avocat în Baroul Iași 

ziarulevenimentul.ro 
15.10.21 

- Fenomenul copilelor minore care au ajuns mame ia amploare, iar 
statisticile arată îngrijorător. În fiecare an, sute de copile devin mame 
înainte de a împlini 18 ani, cea mai mică vârstă fiind 10 ani. Ca un profil 
general, tinerele provin din familii dezorganizate, cu părinți care au 
probleme similare, carențe în educație, trăiesc în condiții de subzistență. 
Cele mai multe au abandonat școala. Care sunt cauzele? Cine sunt 
responsabilii? Cine ar trebui să intervină și CUM? (la nivel 
guvernamental, neguvernamental, social), în ce mod ne putem implica 
pentru a reduce acest fenomen sunt câteva întrebări la care am încercat 
să obținem răspuns de la doamna profesor universitar Aurora Ciucă, 
avocat în Baroul Iași. 
Aurora Ciucă este Doctor în Drept internațional al Universității „Al. I. 
Cuza” din Iași, profesor la Facultatea de Drept și Științe Administrative a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, este titularul disciplinelor 



Drept internațional public și Protecția internațională a drepturilor 
omului. 
A obținut diploma de Master „Cum laude” din partea Universității Notre 
Dame (SUA) cu o teză privind analiza violenței domestice în Statele Unite 
și a urmat stagii de specializare la Institutul Internațional pentru 
Drepturile Omului Réne Cassin (Franța), Center for Civil and Human 
Rights (SUA), Institute for Human Rights (Åbo Akademy University, 
Finlanda). 
A fost profesor invitat (in 2014) la Institute des Hautes Études 
Internationales, Université Panthéon-Assas (Paris II) și profesor 
Erasmus la Facultatea de Drept a Universității din Parma (2016). Este 
membru fondator și președinte al Asociației academice „Vespasian V. 
Pella” din Iași. 

- Facultatea de 
Silvicultură din 
cadrul USV 
implementează un 
proiect neobișnuit 
pentru România: 
Promovarea 
lemnului mort 

crainou.ro 
11.10.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează, împreună cu 
parteneri internaționali, un proiect ieșit din comun pentru regiunea 
Europei de Est. Silvicultorii de la USV implementează proiectul 
„Promovarea lemnului mort pentru creșterea rezilienței pădurilor în 
zona transfrontalieră România – Ucraina” – RESFOR. În cadrul acestui 
proiect, se dezvoltă un ghid armonizat de bune practici legate de lemnul 
mort. 
În acest sens, reprezentații USV au mers în codrii din inima Bucovinei 
pentru a observa în practică beneficiile lemnului mort și au transmis mai 
multe informații despre beneficiile lemnului mort pentru natură, dar și 
despre scopul proiectului pe care-l implementează. 
Potrivit comunicatului USV, pe care îl avem în vedere în cele ce urmează, 
World Wide Fund for Nature (WWF) România, în parteneriat cu 
Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Institutul Ucrainean de Cercetare în Silvicultură P.S. Pasternak 
– UkrRIMF și cu organizația Ecosphera din Ucraina, implementează 
acest interesant proiect. 
„Ca să putem vorbi despre bunele practici în managementul lemnului 
mort trebuie mai întâi să vorbim despre ce este lemnul mort. Lemnul 
mort, acei arbori morți în picioare sau buștenii căzuți sunt o componentă 
critică în structura și funcționarea pădurii, jucând un rol-cheie în 
menținerea productivității acesteia, regenerarea naturală, conservarea 
biodiversității, creșterea rezilienței la schimbări climatice. Pe de altă 
parte, prezența lemnului mort contribuie la furnizarea de servicii 
ecosistemice valoroase comunităților locale și publicului, în general. 
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, am decis să testăm 
recomandările pentru bune practici direct în teren, cu toți cei implicați 
în proiect. 
Așadar, în data de 5 octombrie 2021, am fost în Codrii Seculari de la 
Slătioara, una dintre cele mai mari păduri virgine din Europa. Codrii 
Seculari de la Slătioara sunt înscriși în lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO. Se află chiar în inima Bucovinei, la poalele Rarăului și în 
apropiere de Giumalău. Sunt una dintre cele mai întinse și bine 
conservate păduri virgine de fag și rășinoase (amestec) din Europa. 
Aici, participanții au putut observa și discuta beneficiile lemnului mort 
pentru o arie protejată. A doua zi, ei s-au deplasat spre aria protejată 
Humosu, unde au văzut și o pădure cultivată, pentru a avea șansa să 
compare cele două păduri și pentru a observa validitatea concluziilor din 
cercetarea realizată anterior în cadrul proiectului și care sunt transpuse 
în ghidul comun de bune practice legate de lemnul mort. (…) 
Pe parcursul acestei întâlniri, s-a realizat și transferul de cunoaștere pe 
care-l oferă cercetătorii de la Facultatea de Silvicultură din Suceava 
colegilor din Ucraina, iar practica în teren a fost completată de vizita în 
cadrul Laboratorului de Biometrie Forestieră, unul dintre cele mai mari 
laboratoare de cercetare de profil din Europa. În cadrul acestei vizite, 
colegilor din Ucraina le-au fost prezentate echipamente și metode de 
noutate specifice proiectului pentru inventariere si analiză” a transmis 
USV. 
Se precizează că proiectul RESFOR își propune să valorifice gestionarea 
durabilă a pădurilor în regiunea transfrontalieră a României și Ucrainei 
în beneficiul comunităților locale, iar ghidul armonizat de bune practice 
legate de lemnul mort este un rezultat important în acest sens. 
„Cercetarea comparativă” de teren între pădurile naturale și cele de 
producție a fost efectuată anterior în scopul elaborării ghidului, pentru a 
evidenția rolul lemnului mort în funcționarea sănătoasă a ecosistemelor 
pădurilor și pentru a obține lecții importante pentru gestionarea durabilă 
a pădurilor și a lemnului mort și beneficiile sale pentru societate. Astfel, 
proiectul a demonstrat deja că rezistența la schimbările climatice este 
mai mare în pădurile naturale din cauza structurii mai complexe și a 
abundenței mai mari a claselor 4 și 5 care se descompun din lemnul 
mort” se mai arată în comunicatul de presă. 

Radu Lupașcu Întâlniri cu 
personalități 

monitorulsv.ro 
12.10.21 

- Profesori și studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
precum și iubitori ai scrisului s-au adunat ieri în cadrul bibliotecii 



românești marcante, 
într-un volum lansat 
la Biblioteca USV 

instituției de învățământ superior sucevene, la lansarea unui volum ce 
poartă semnătura prof. univ. dr. Vania Atudorei. Apărută la Editura 
„Junimea” din Iași, cartea intitulată „Jurnal de întâlniri excepționale” 
adună între coperțile sale interviuri realizate de autor de-a lungul 
timpului cu mari personalități românești de pretutindeni. 
Reprezentând o importantă personalitate din domeniul microbiologiei 
farmaceutice și al farmacologiei, profesorul Vania Atudorei s-a stabilit de 
ani buni în Canada, fiind astăzi microbiolog federal al RMCCM 
(Registered Microbiologist of Canadian College of Microbiologists) și 
supervizor al Departamentului Farmaceutic al Eurofins, Montreal, cu 
dublu doctorat în microbiologie, în Elveția și Canada, și cu o experiență 
de peste 40 de ani. 
Amfitrionul acestei întâlniri și ce-a care a vorbit audienței despre 
volumul realizat de invitat a fost prof. univ. DHC Sanda-Maria 
Ardeleanu, care în deschiderea evenimentului a spus: „Eu văd această 
carte ca un pretext al întâlnirii noastre de astăzi, care depășește cu mult 
barierele paginilor unei cărți, pentru că interesele noastre comune 
depășesc conținutul acestei cărți superbe.” După prezentarea 
copleșitoarei bibliografii a autorului, care a realizat multe, în spații 
diferite, având o experiență  profesională impresionantă și îndeplinind 
de-a lungul carierei sale numeroase înalte responsabilități în domeniul 
cercetării științifice, descrierea s-a îndreptat asupra volumului lansat de 
prof. univ. Vania Atudorei. 
O carte adresată tuturor generațiilor de cititori 
Autorul a reunit în această carte, fără a le ierarhiza, valori ale spațiului 
românesc și canadian în egală măsură, care i-au marcat existența. 
„Sufletul savantului Vania Atudorei se dezvăluie cititorului în această 
carte de literatură, deoarece stilul și cele 100 de personaje te trimit 
obligatoriu la literatură, ceea ce se spune aici fiind strict autentic. E ca o 
carte de istorie și memorialistică, deoarece aceste personaje au trăit în 
această perioadă de 50 de ani. Ea reprezintă un ghid cultural românesc 
cu personalități unele neștiute, altele uitate și poate reprezenta un 
discurs științific până la urmă, prin organizarea ei extrem de riguroasă, 
modelele fiind grupate pe domenii artistice, religioase, prezențe 
românești și canadiene, interpreți străini, mari descoperiri științifice, 
printre politicieni și diplomați și altele. Această carte reprezintă un 
minunat studiu pe un corpus de limbă, de interviuri, pe care o voi oferi 
spre studiu studenților noștri. Profesorul Atudorei se adresează în 
această carte celor tineri sau mai puțin tineri, generațiilor actuale, dar și 



generațiilor viitoare, pentru că această carte este o carte a modelelor”, a 
spus moderatorul evenimentului, prof. univ. DHC Sanda-Maria 
Ardeleanu. 
O carte scrisă în manieră optimistă, pozitivă, care reprezintă un ecou 
demn de urmat de către tinerii aflați în formare. Se vorbește despre 
reușită, despre succes, despre educația solidă și rezultatele ei, fiind un 
exemplu de îndemn pentru noua generație. O carte a modelelor 
românești și canadiene, o punte între cele două spații, România și 
Canada. 

 

 


