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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în calitate de 
coordonator al proiectului transfrontalier Cross-Border Cooperation 
Smart Energy – CBCSmartEnergy derulat în cadrul Programului 
Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, cod EMS ENI 
2SOFT/1.2/52, a participat, în perioada 24-26 noiembrie 2021, alături de 
Universitatea Națională Uzhgorod (UzhNU) din Ucraina și Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare Regională (IARDI) din Ucraina, la un 
workshop tematic pentru comunitățile partenere și o sesiune de instruire 
pentru grupurile de lucru și echipele de audit energetic organizate în 
Regiunea Transcarpatia din Ucraina. Scopul acestor evenimente a fost 
creșterea utilizării noilor tehnologii și inovații în domeniul energiei 
regenerabile și a eficienței energetice, oferite prin promovarea și 
sprijinirea cercetărilor și inovațiilor într-un mod durabil în regiunile de 
frontieră ale Ucrainei și României. 
În cadrul acestor întâlniri, la care au luat parte și reprezentanți din 
conducerea unităților administrativ teritoriale din regiunile de frontieră 
ale României și Ucrainei, a fost semnat un memorandum de colaborare 
pentru implementarea unor proiecte comune de cooperare 
transfrontalieră pe diverse teme prioritare de dezvoltare energetică 
durabilă a comunităților locale, prin utilizarea de surse de energie 
regenerabilă și abordări energetice inteligente. 
Printre semnatarii acestui memorandum de colaborare se numără: Ion 
LUNGU – primarul municipiului Suceava, Adrian POPOIU – primarul 
orașului Siret, Radu Constantin REZIUC – primarul comunei Mitocu 
Dragomirnei, Mugurel BOCANCEA – primarul comunei Todirești, Vasile 
ȘOIMAN – primarul comunei Bălcăuți, Vasyl HASYNETS – primarul 
comunității Neresnytsia, Ivan KOVACH – primarul comunității Tiachiv 
și Tetyana VACHYLYA – primarul comunității Kholmkivska. 
Memorandumul este deschis spre semnare și de către alte unități 
administrativ teritoriale din regiunea de frontieră româno-ucraineană și 
este valabil pe termen nelimitat. 
Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, bugetul total al 
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proiectului fiind de 331,114.00 € (1.598.055,49 LEI) din care, alocat de 
Uniunea Europeană 298,000.00 € (1.438.237,00 LEI), bugetul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava fiind de 158,114.00 € 
(763.105,59 LEI). 
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Humoreanu 

Varianta Omicron a 
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cel Mare” Suceava 
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- Noua tulpină SARS-CoV-2, Omicron, nu a fost detectată în cadrul celor 
100 de probe secvențiate în ultimele două săptămâni la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, a declarat, miercuri, prorectorul cu 
activitatea științifică al USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
Profesorul Dimian a explicat că, după ce tulpina Omicron a fost introdusă 
ca variantă îngrijorătoare în lista Centrului European de Prevenire și 
Control al Bolilor (ECDC), care monitorizează situația epidemiologică la 
nivelul Uniunii Europene, în cadrul Laboratorului de Metagenomică și 
Biologie Moleculară al universității au fost realizate, pe parcursul 
ultimelor două săptămâni, secvențieri pentru 100 probe selectate de la 
pacienți depistați pozitivi cu SARS-CoV-2, de pe raza județelor Suceava, 
Cluj, Botoșani și Neamț, în ultimele două luni. „Niciuna din probele 
analizate nu corespunde noii varianta a virusului, toate secvențele 
încadrându-se în varianta Delta (B.1.617.2)”, a precizat prorectorul 
Dimian. 
Acesta a arătat că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
secvențiat, până acum, mai mult de 1.000 de probe provenind de la 
pacienți diagnosticați pozitiv cu Sars-CoV-2, prin intermediul 
partenerilor implicați în această acțiune. Potrivit prorectorului, în baza 
acordurilor de colaborare încheiate sunt selectate probe din spitale aflate 
pe raza județelor Suceava, Timiș, Cluj, Dolj, Iași, Botoșani și Neamț. 
Menționăm că activitatea curentă de secvențiere la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava este finanțată de Unitatea Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
prin proiectul „Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza 
filogenetică a tulpinilor circulante în România”, coordonat de 
prof.univ.dr. Mihai Covașă, decan interimar Facultatea de Medicină și 
Științe Biologice, și cofinanțată de USV. 
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- HS Timber Group a încheiat un parteneriat strategic cu Fundația 
Pădurea de Mâine pentru a implementa împreună proiectele sociale și de 
mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor din 
România, în beneficiul comunităților locale. 
Suprafața proaspăt reîmpădurită aparține Obștii Composesorat „Salina” 
din Târgu Ocna, asociația micilor proprietari de pădure locali care și-au 
primit înapoi terenurile deținute de înaintași în perioada interbelică. Ca 



cel Mare din 
Suceava. 

și în alte cazuri, terenul este o fostă pășune degradată care a fost trecută 
în fondul forestier pentru reconstituirea proprietății Obștii. 
În anii 1980 au mai fost încercări de regenerare a terenului, dar solul 
erodat și sărăcit și pășunatul intensiv din zonă au afectat grav puieții 
plantați atunci. Pentru plantația de anul acesta, Fundația Pădurea de 
Mâine a contractat un studiu pedostațional care a determinat cea mai 
bună formulă de împădurire, respectiv 75% pin, 25% amestec de foioase 
(paltin și frasin de munte). În total au fost plantați acum aproximativ 
40.000 de puieți. […] 
Fundația Pădurea de Mâine plantează un milion de puieți 
Prin programul de reîmpădurire, Fundația Pădurea de Mâine vine în 
sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de 
regenerare, care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este 
dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Obiectivul programului este 
plantarea unui milion de puieți. Lucrările de întreținere și monitorizare 
vor continua timp de cel puțin trei ani pe fiecare plantație, pentru 
instalarea cu succes a vegetației forestiere. 
De la lansarea proiectului Pădurea de Mâine în toamna anului 2017, au 
fost plantați 797.000 de puieți pe 186 ha de teren din 9 județe ale țării. 
Orice proprietar privat de păduri sau unitate administrativ-teritorială 
din România poate aplica pentru a participa la Pădurea de Mâine cu un 
proiect de reîmpădurire. 
Mai multe informații despre cum puteți înscrie un proiect se găsesc 
pe padureademaine.ro. 

Jupanu Roboții cu 
șabloanele, oamenii 
cu creativitatea 

jupanu.ro 
09.12.21 

- „Educația are probleme la nivel mondial și dau foarte des acest exemplu 
al dezvoltării creativității versus strict a gândirii critice. În general, ne 
place să fim foarte riguroși, să învățăm elevii să fie foarte riguroși, dar o 
facem în detrimentul creativității. Cea mai importantă schimbare este să 
fim foarte riguroși, însă nu în detrimentul creativității, ci pentru că în 
viitor aceasta va fi principala resursă pe care o vom avea. Restul, partea 
aceea că facem lucruri după un anumit șablon și le tot repetăm va fi 
sarcina roboților, a calculatoarelor, ș.a.m.d. Nouă ne rămâne 
creativitatea și sper ca lucrurile să se îndrepte. Oricum, trebuie acordată 
o mai mare atenție dezvoltării de laboratoare, mai ales că presiunea 
spațiului nu mai este de actualitate. Atunci când s-a renunțat la 
laboratoare se spunea că s-a făcut asta pentru că sunt mulți elevi și nu 
există săli. Au fost desființate laboratoare pentru a se amenaja săli de 
curs. Acum ar trebui totuși să se vadă că numărul de elevi a scăzut și să 



ne întoarcem la recuperarea acelor laboratoare. În felul acesta și 
mulțumirea, satisfacția elevului, va fi alta”. Mihai Dimian, prorectorul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.  

- Expoziție de 
materiale didactice 
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- Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare“ din Suceava a organizat, în data de 4 decembrie 2021, cea de-a 
doua ediție a expoziției Resurse didactice pentru Educație Timpurie. La 
eveniment au participat studenți, masteranzi, cadre didactice din 
învățământul universitar și profesori din învățământul primar și 
preșcolar. 
Activitatea face parte dintr-un proiect mai amplu al Facultății de Științe 
ale Educației, care intenționează să dezvolte noi direcții de cercetare și 
de formare în domeniul Educației Timpurii. În acest sens, expoziția a 
avut ca obiectiv evidențierea importanței educației pentru vârstele 
timpurii și impactul acesteia în dezvoltarea personalității umane și a 
pregătirii comunităților pentru o dezvoltare sustenabilă. 
În cadrul evenimentului, studenții și-au prezentat propriile materiale 
care ar putea fi utile în educația timpurie și au explicat modalitățile 
multiple de întrebuințare a acestora în activitățile didactice. Cadrele 
didactice din cadrul facultății au coordonat realizarea unor serii de 
materiale utilizate în educația timpurie în cadrul activităților de predare 
specifice științelor (lect.univ.dr. Gabriel Cramariuc), a activităților de 
educare a limbajului, arte și teatru pentru copii (lect.univ.dr. Otilia 
Ignătescu și lect.univ.dr. Oana Ruxandra Hrișcă), a activităților de 
stimulare a creativității și a ameliorării dificultăților de învățare 
(conf.univ.dr. Doina Maria Schipor) și a educației muzicale pentru copii 
(lect.univ.drd. Cristian Doboș). 
Expoziția a fost organizată de conf.univ.dr. Otilia Clipa, care este 
coordonatoarea regională a proiectului POCU 128215 Educație timpurie 
incluzivă și de calitate, proiect care  are ca obiective creșterea interesului 
pentru cercetarea educațională  aplicativă și formarea în domeniul 
educației timpurii, conștientizarea decidenților în domeniul politicilor 
educaționale cu privire la rolul pe care ar trebui să și-l asume actorii 
educaționali în formarea profesorilor în contextul lumii contemporane, 
dezvoltarea și extinderea relațiilor de colaborare cu practicienii din 
regiune. […] 
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 Olimpiada Națională 
a Economiștilor în 
Formare Câștigătorii 
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- Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, sub egida facultăților de economie din 
România, a organizat recent faza locală a competiției de planuri de 
afaceri din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare 



competiției de 
planuri de afaceri 

(ONEF). Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Societatea 
Antreprenorială pentru Studenți (StudSA USV) și Laboratorul de 
Incubare a Afacerilor (INCUBAF) din cadrul USV, prin proiectul FDI-
SAS „Dezvoltarea abilităților pentru secolul XXI: antreprenoriat inovator 
prin învățare digitală”. 
Potrivit USV, prezentările au fost susținute în mediul online. În 
competiție s-au înscris peste 30 de studenți, dintre care 14 au prezentat 
planuri de afaceri. Juriul a urmărit coerența, pertinența și relevanța ideii 
de afacere, domeniul de activitate, viziunea și strategia, detalierea 
produselor/ serviciilor comercializate, valoarea oferită clienților, 
descrierea pieței și a structurii de management, indicarea avantajelor 
competitive, realismul previziunilor financiare. Au fost evaluate, de 
asemenea, siguranța și persuasiunea expunerii, claritatea și siguranța 
răspunsurilor la întrebări, precum și participarea studenților înscriși în 
competiție la dezbateri pe baza planurilor prezentate de ceilalți 
competitori. 
Iată câștigătorii competiției: 
Premiul I – Chiriac Iulian Vlad, specializarea Afaceri internaționale, anul 
II, și Oprișanu Alexandru, Informatică economica, anul III, pentru 
proiectul „CIVGood – Curajul de a începe o viață bună”; 
Premiul II – Gîrleanu Valeria, specializarea Afaceri internaționale, anul 
II, și Sireteanu Cătălina, Administrarea afacerilor, anul II, cu proiectul 
„Sweet 4 you – Eat sweet, stay fit!” ; 
Premiul III – Huianu Airinei Valentin, Administrarea afacerilor, anul II, 
„Atelierul de fluturi”; 
Mențiuni – Lupașcu Nicoleta, specializarea Afaceri internaționale, anul 
II, pentru proiectul „VR Royal Game – servicii creative prin intermediul 
realității virtuale”, și Vrânău Ioana Cerasela, specializarea Economia 
Comerțului Turismului și Serviciilor, anul II, pentru „CampyTour 
–  camping”. 
Câștigătorii premiilor I, II și III vor reprezenta facultatea de la Suceava 
la etapa națională, care are loc între 9 și 12 decembrie a.c., la Academia 
de Studii Economice din București. 

- „Alecsandriada”, la 
ediția a V-a 
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- Reuniunile culturale din acest an poartă genericul „Umanism – cultură 
– educație. De la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, la Gramatica 
bardului de la Mircești (500 de ani de la redactarea primului text în limba 
română)” și se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams a 
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, joi, 9 decembrie 2021, 
începând cu ora 11. 



[…]Unul dintre punctele de interes este prezentarea Gramaticii lui Vasile 
Alecsandri (scrisă în limba franceză), reeditată de Rodica Nagy, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. În final va fi lansat volumul 
de versuri „Mai presus de toate, dragostea”, de Diana-Briseis Diaconu, 
absolventă a Universității băcăuane, și va fi citită poezia lui Vasile 
Alecsandri în limbile chineză și română, în traducerea lui Cai Qing, 
mama lui Yin Yuguo (2002-2019).[…] 

 

 


