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Radu Lupașcu Vizită de lucru a 
delegației din USV, 
la Universitatea de 
Stat din Moldova 
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- O delegație a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a aflat 

miercuri, 17 noiembrie, într-o vizită de lucru la Chișinău, la Universitatea 

de Stat din Moldova (USM). Din delegație au făcut parte rectorul USV, 

Valentin Popa, și prorectorul cu imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană, Ștefan Purici, 

în timp ce din partea universității gazdă la discuții au participat rectorul 
USM, Igor Șarov, prim-prorectorul pentru activitate didactică și 
studențească, Otilia Dandara, prorectorul pentru management 
instituțional, Violeta Cojocaru, prorectorul pentru activitate științifică și 
relații internaționale, Aurelia Hanganu, și prorectorul pentru 
digitalizare, Sergiu Corlat. 
Vizita delegației universității sucevene la Chișinău s-a axat pe 
consolidarea colaborării academice dintre cele două instituții de 
învățământ superior, iar în intervenția sa rectorul USM, Igor Șarov, a 
mulțumit Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru efortul 
depus la realizarea cu succes a proiectelor aflate în derulare între cele 
două instituții de învățământ superior, declarând: „Numărul mare și 
interesul manifestat de studenții noștri pentru programele de master cu 
dublă diplomă ne bucură”. El a precizat că, în prezent, USV și USM 
derulează două programe de masterat cu diplomă dublă, „Teoria și 
practica traducerii”, inițiat în anul 2015 la Facultatea de Litere și Științe 
ale Comunicării, și „Audit și guvernanță corporativă”, demarat la 
Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri în anul 2017, precum și 
programul de licență „Finanțe și bănci”, în cadrul Facultății de Economie, 
Administrație și Afaceri, inițiat în anul 2020. 
Rectorul USV, Valentin Popa, a reamintit la rândul său faptul că 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost prima universitate din 
România care a identificat mijloace financiare pentru achitarea tuturor 
cheltuielilor legate de deplasarea cadrelor didactice pentru activitățile 
prevăzute în cadrul programelor de studiu cu dublă diplomă. Totodată, 
acesta a adus în discuție posibilitatea creșterii numărului programelor cu 
dublă diplomă organizate de cele două universități. 
În cadrul întâlnirii de miercuri au fost analizate și o serie de subiecte 
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conexe, precum compatibilizarea programelor de studii, realizarea 
stagiilor de practică și documentare pentru elaborarea tezelor de licență 
și masterat, participarea reciprocă la conferințele științifice și publicarea 
articolelor. 

- USV a obținut 
primul loc în cadrul 
Competiției 
naționale de 
„Proiecte de 
finanțare a 
excelenței în 
cercetare, dezvoltare 
şi inovare” – 
domeniul 
Bioeconomie 
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- În data de 16 noiembrie 2021, Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării a anunțat rezultatele preliminare ale competiției naționale 
de „Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a 
excelenței în cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI)” dedicată 
universităţilor şi institutelor naţionale de cercetare şi dezvoltare, 
rezultate care pot fi consultate la adresa: 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5510/minister-comunicare-
rezultatele-evaluarii-rezultate-intermediare-ca-urmare-a-finalizarii-
etapei-de-evaluare-a-propunerilor-de-proiecte-pentru-competi-ia-
2021-pfe-cdi 
Proiectul de dezvoltare instituțională a Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, pentru creșterea performanțelor și a capacității de 
cercetare, dezvoltare și inovare interdisciplinară în domeniul 
Bioeconomie s-a clasat pe locul întâi în domeniul Bioeconomie, obținând 
scorul de 92,84 de puncte, ce asigură o finanțare în valoare de 6,4 
milioane de lei pentru următorii 3 ani. […] 
Proiectul este coordonat de prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, Prorector cu 
activitatea ştiinţifică, cu sprijinul prof.univ.dr. Mihai COVAŞĂ, Decan 
interimar al Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice, responsabil 
pentru coordonarea activităţilor suport de cercetare şi diseminare, 
prof.univ.dr. Laura BOURIAUD, Director al Consiliului Studiilor 
Universitare de Doctorat, responsabilă cu atragerea şi dezvoltarea 
resursei umane tinere pentru cercetare, prof.univ.dr. Mircea OROIAN, 
Decan al Facultăţii de Inginerie Alimentară, responsabil cu dezvoltarea 
bazei materiale, prof.univ.dr. Ghaorghe GUTT, Director al Parcului 
Industrial Bucovina, responsabil de coordonarea activităţilor suport de 
brevetare şi de inventică şi inovare şi prof.univ.dr.ing. Valentin POPA, 
Rector al Universităţii, responsabil cu dezvoltarea parteneriatelor şi 
coordonarea programului de mobilităţi. 
Pentru realizarea obiectivelor prezentate sunt implicate 50 de cadre 
didactice și cercetători științifici selectați din cadrul a 4 facultăți, care vor 
activa în 5 echipe de cercetare: (1) echipa de analiză a microbiomului şi 
aplicaţii în sănătate şi alimentaţie, coordonată de Prof. Covaşă, (2) echipa 
CDI pentru biosiguranţă şi inovare în industria alimentară, coordonată 
de Prof. Oroian, (3) echipa de dezvoltare şi inovare a politicilor de mediu 
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şi managementul forestier coordonată de Prof. Bouriaud, (4) echipa ce 
asigură suport pentru brevetare, transfer de cunoştinţe şi tehnologii, 
coordonată de Prof. Gutt şi (5) echipa de suport şi aplicaţii ale tehnologiei 
informaţionale şi de comunicaţii în bioeconomie, coordonată de Prof. 
Dimian. 

Iulia 
Badulescu 

Marile centre 
universitare ar vrea 
să înghită 
universitățile de 
„provincie” 
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- Consorțiul universitar „Academica Plus”, format din Universitatea din 
Pitești, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din Oradea, 
Universitatea din Petroșani, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a reunit recent pentru a dezbate asupra 
ultimelor evoluții din spațiul academic românesc. 
Dincolo de concluziile oficiale, în spate mocnesc nemulțumiri legate de 
anumite... pericole care pasc sistemul universitar românesc, în special 
universitățile așa-zis „provinciale”, care nu fac parte din marile centre 
cum sunt cele de la București, Iași sau Cluj. Sunt pericole ceva mai vechi 
și care reapar periodic, ne spune Dumitru Chirleșan, rectorul 
Universității din Pitești și președinte al Consorțiului universitar 
„Academica Plus”. […] 
„Având în vedere dinamica nevoilor reale de studiu ale potențialilor 
studenți, considerăm că a sosit momentul pentru a regândi finanțarea de 
către statul român după criterii precum atractivitatea programelor de 
studii, reprezentativitatea pe piața muncii locală și regională, nevoile 
reale de studiu ale studenților noștri și nu în ultimul rând nevoile de 
resursă umană înalt calificată, ale economiei românești în ansamblul ei. 
Astfel, solicităm o regândire a finanțării prin locuri subvenționate pe 
categorii de programe de studiu care să țină cont de toate cele enunțate 
anterior, cu o mai mare flexibilitate în redistribuirea locurilor 
subvenționate rămase vacante din varii motive către acele universități 
care dovedesc o atractivitate sporită sau un impact strategic deosebit al 
unor programe de studiu.” este solicitarea adresată în numele 
Consorțiului universitar „Academica Plus”. 

- Program– 
Conferințele 
Științifice 
„Inovaliment” 2021 
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- […] 25 Noiembrie – „Alimente funcționale și bioprocesare” 
1. „Dezvoltarea și implementarea de metode instrumentale, pentru 
autentificarea mierii de albine și depistarea falsificărilor” – ora 10:00 
Speaker: Prof. Mircea Oroian, Decan, Facultatea de Inginerie Alimenta-
ră, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava […] 

 


