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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Activitățile didactice 
din USV intră în 
normalitate, de la 
începutul 
săptămânii viitoare 
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- Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

a luat joi după-amiază decizia revenirii întregii activități școlare a uni-

versității la regim față în față, după ce în cursul ultimelor săptămâni 

cursurile și activitățile didactice s-au desfășurat în sistem hibrid. Noua 

decizie privind desfășurarea învățământului în regim față în față integral 

va intra în vigoare începând din data de luni, 8 noiembrie. Astfel în afara 

seminarelor și laboratoarelor care au avut loc în această perioadă de 

restricții cu prezență fizică, începând de luni și cursurile sau alte activități 

specifice vor avea loc față în față. 

De asemenea, căminele studențești vor funcționa în continuare în regim 
normal, la fel ca în săptămânile de studiu de până acum. În linii mari 
orarul actual, întocmit la începutul semestrului, nu va suferi modificări. 
O nouă decizie privind modalitatea desfășurării activităților didactice în 
cadrul universității sucevene se va lua în cursul zilei de 18 noiembrie 
2021. 
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- Prefectul de Suceava 
vrea o abordare 
științifică a 
campaniei de 
informare și 
vaccinare voluntară 
și a obținut sprijinul 

newsbucovina.ro 
04.11.21 

- Prefectura Suceava a anunțat, joi, că pentru o abordare științifică a 
campaniei de informare și vaccinare în județ a fost constituit un grup de 
suport din partea USV, iar în nucleul de coordonare a vaccinării a fost 
cooptată dr. Olga Sturza, medic primar de boli infecțioase. 
Astfel, ca urmare a invitației adresate de prefectul județului, Alexandru 
Moldovan, Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava de a se alătura 
demersurilor privind o campanie de informare a populației bazată pe 

obiectivdesuceava.ro 
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specialiștilor USV 
care vor furniza 
analize bazate pe 
date statistice 

criterii științifice, în Nucleul de coordonare a vaccinării din cadrul 
Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI) 
Suceava a fost cooptată doamna Olga Sturdza, medic primar boli 
infecțioase și Șef lucrări dr. în cadrul Facultății de Medicină și Științe 
Biologice din cadrul USV. 
Prefectura Suceava a mai anunțat că, de asemenea, a fost constituit un 
grup suport din partea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care 
va fi coordonat de către prorectorul cu activitatea științifică, prof. 
univ.dr. Mihai Dimian și de către decanul Facultății de Medicină și 
Științe Biologice, prof. univ.dr. Mihai Covașă. 
 Rolul acestui grup suport va consta în furnizarea de analize bazate pe 
datele statistice puse la dispoziție de către DSP Suceava și celelalte 
instituții publice componente ale CJCCI, astfel încât, la nivelul județului, 
să fie create premisele unei abordări științifice ale campaniei de 
informare și vaccinare voluntară a populației. 
Prefectul județului a mulțumit colectivului Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, rectorului prof. univ.dr.ing.Valentin Popa pentru 
deschiderea și totala implicare a universității sucevene în activitățile de 
gestionare a pandemiei, exemplu demn de urmat pentru instituții și 
autorități publice. 

O.N Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
organizează concurs 
studențesc in 
domeniul securității 
informatice 

obiectivdesuceava.ro 
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- În perioada 18-19 noiembrie 2021, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, împreună cu partenerii săi, organizează cea de-a șasea ediție a 
concursului studențesc în domeniul securității informatice, CTF-USV 
2021, http://ctf.usv.ro. 
Competiția este organizată într-un format de tip CTF (Capture The Flag) 
și are în vedere dezvoltarea de soluții de penetrare a unor bariere de 
securitate într-un mediu de comunicație delimitat, în scopul descoperirii 
unor breșe electronice și identificării soluțiilor și metodelor optime de 
protejare a informației împotriva accesului neautorizat. 
Potrivit organizatorilor, competiția urmărește testarea creativității și 
capacității echipelor de studenți de a utiliza cunoștințe tehnice specifice 
pentru a gestiona probleme actuale concrete de Securitate informa-
țională. 
Obiectivul principal constă în stimularea interesului studenților pentru 
problematica securității cibernetice și evaluarea potențialului acestora, 
ca viitori specialiști, de a face față provocărilor de securitate 
informațională. 
„Ediția din acest an, care este dotată cu premii, va fi organizată on-
line.  La concurs pot participa echipe alcătuite din cel mult 4 studenți, 
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coordonați de un cadru didactic. Înregistrarea on-line a participanților 
are loc in intervalul 8-12 noiembrie 2021”, au transmis reprezentanții 
USV. 
Rezultatele vor fi evaluate de un juriu, care va furniza o clasificare bazată 
pe rezultatele obținute. Cele mai bune echipe vor fi premiate. Soluțiile 
dezvoltate de participanți vor fi prezentate public, la finalul concursului. 

- Conferința 
internațională 
Managementul 
integrat al resurselor 
de mediu, organizată 
de Facultatea de 
Silvicultură Suceava 

radioas.ro 
04.11.21 

- Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a organizat vineri, 29 octombrie 2021, a cincea ediție a 
conferinței internaționale Managementul integrat al resurselor de mediu 
/ Integrated Management of Environmental Resources (IMER). 
Conferința a fost distribuită prin intermediul mijloacelor de comunicare 
on-line, pe paginile de social media ale facultății.  
În cadrul evenimentului au fost prezentate 63 de lucrări științifice, 14 
aparținând autori din Italia, Germania, Ucraina, Cehia, Slovacia, Serbia 
și Moldova, iar celelalte 49, cercetătorilor de la facultățile și institutele de 
cercetare din România. 
„Sesiunea plenară a abordat rolul pe care gestionarea pădurilor îl va juca 
în contextul strategiilor de bioeconomie și biodiversitate, integrate în 
noua versiune (din 2021) a strategiei forestiere europene. Profesorul 
Davide Pettenella, de la Universitatea din Padova, a deschis conferința 
cu o prezentare a provocărilor care reies din documentele programatice 
europene, realizând o analiză comparativă a modului în care țările 
membre au integrat aceste aspecte în finanțarea din planurile naționale 
de redresare și reziliență.”, au declarat organizatorii. 
Prezentările ulterioare au fost împărțite pe secțiuni specifice, abordând 
diferitele provocări pe care le întâmpină atât România, cât și celelalte țări 
europene. S-a discutat despre elaborarea unor strategii forestiere aliniate 
cerințelor europene, folosirea optimă a instrumentelor de finanțare a 
sectorului forestier, adaptarea practicilor de management și protecție a 
pădurilor la schimbările climatice, promovarea pădurilor cu structuri 
naturale, precum și despre alte teme de interes comun. Totodată, au fost 
dezbătute și anumite situații specifice identificate la nivel național, 
precum analiza coerenței legislației silvice, problematica infracționa-
lității silvice și necesitatea unei strategii de comunicare eco-silvică, 
fundamentată pe argumente științifice. 
Organizarea conferinței IMER de către Facultatea de Silvicultură din 
cadrul USV confirmă implicarea acesteia domeniul cercetării forestiere 
și de mediu, concentrându-se pe domenii de interes pentru comunitatea 
științifică, decidenții politici și societate. 



Daniela 
Micuțariu 

Eleve de la Liceul 
Teoretic Filadelfia 
Suceava, premiate la 
concursul național 
ROSEF 
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- Două eleve din clasa a IX-a de la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, 
Emanuela Tucaliuc și Teona Șerban, au obținut premiul al II-lea la 
concursul național ROSEF (Romanian Science Engineering Fair), 
coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, desfășurat online. 
Elevele s-au prezentat pe 30 octombrie cu lucrarea „Secretele 
telomerilor”. 
Regulamentul concursului a prevăzut trimiterea fișei de înscriere, un 
rezumat de maxim zece pagini al lucrării, un poster și un film de 
prezentare, precum și răspunsurile la întrebările adresate de juriu. „Cine 
nu își dorește să îmbătrânească mai târziu și mai frumos? Nu însă mulți 
dintre noi știu că responsabili de acest proces sunt telomerii, întinderi de 
AND aflate la capetele cromozomilor. Dacă am compara cromozomii cu 
șireturile, telomerii sunt capetele care poartă informația genetică. Când 
vârfurile protectoare se uzează prea mult, șireturile nu mai sunt 
utilizabile. Poți să le arunci. Ceva similar se întâmplă și cu celulele. Când 
telomerii ajung prea scurți, diviziunea celulară  ajunge la o etapă numită 
de <senescență>  și  încetează cu totul”, au explicat coordonatorii lucrării 
și a elevilor, profesorii Valerica Ignătescu și Elisabeta Gherasim. 

- Zeci de școli din 
Botoșani nu au 
niciun candidat 
înscris în concursul 
pentru funcția de 
director. 

ziarebotosani.ro 
05.11.21 

- La concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în 
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Botoșani, din 202 
candidați înscriși, au fost prezenți 191, din care 145 au obținut note mai 
mari de 7 cu o promovabilitate de 77%, comparativ cu media națională 
care a fost de 65,8%, ceea ce demonstrează o bună pregătire teoretică și 
reale competențe de management educațional.[…] 
Toate unitățile de învățământ au desemnat în comisiile de evaluare câte 
3  profesori, 2 cadre didactice titulare plus o rezervă. 
În ceea ce privește unitățile de învățământ universitar, menționăm că 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași a desemnat 3 profesori universitari, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a desemnat 33 de cadre 
didactice universitare în comisiile de concurs, iar Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură Botoșani a desemnat un reprezentant al 
instituției. 
Lista cu situațiile problemă, cuprinse în Anexa 2 la Procedura de interviu 
nr. 34362/25.10.2021, este postată pe site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Botoșani, la adresa https://isjbotosani.ro/management/ma-
nagement-institutional/concurs-directori-directori-adjuncti.html. 
Această listă va fi completată cu situațiile problemă realizate de membri 
comisiei județene de organizare a concursului și vor fi publicate pe site-
ul ISJ pe data de 8 noiembrie 2021, conform calendarului. 


