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Oana Nuțu Șapte profesori USV, 
incluși în Topul 
mondial al 
cercetătorilor 
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- Un colectiv de cercetători de la Universitatea Stanford (SUA) și Editura 
Elsevier a realizat un top al celor mai citați cercetători din lume, în care 
se regăsesc și 7 profesori ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV). Topul a fost alcătuit pe baza numărului de citări din anul 2020 
ale articolelor publicate și a altor indicatori privind vizibilitatea 
internațională a cercetării în anul 2020, informații care au fost puse la 
dispoziție de baza de date Scopus. Pentru alcătuirea clasamentului, au 
fost evaluate rezultatele a 7 milioane de oameni de știință, ale căror 
publicații au fost grupate în 22 de domenii și 176 de sub-domenii, și s-au 
luat în calcul mai mulți indicatori, cum ar fi indicele Hirsch, citările în 
baza de date Scopus, numărul de co-autori, alături de un indicator 
compus. 
Cei 7 membri ai comunității academice sucevene ale căror rezultate 
remarcabile au condus la includerea lor în acest prestigios clasament 
sunt: prof.univ.dr. Mircea Oroian (Facultatea de Inginerie Alimentară), 
profesor asociat Ian S. Evans (Facultatea de Istorie și Geografie), 
prof.univ.dr.ing. Radu-Daniel Vatavu (Facultatea de Inginerie Electrică 
și Știința Calculatoarelor), prof.univ.dr. Mihai Covașă (Facultatea de 
Medicină și Științe Biologice), șef lucr. dr.ing. Alexandru Lavric 
(Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor), 
conf.univ.dr. Oana Geman (Facultatea de Educație Fizică și Sport) și șef 
lucrări dr.ing. Alin Mihai Căilean (Facultatea de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor). 
„Acest rezultat este cu atât mai valoros dacă ne raportăm la faptul că, în 
ultimii ani, personalul de cercetare din USV, deși a reprezentat doar 0,8% 
din totalul la nivel național, a publicat mai mult de 1,30% din totalul 
articolelor indexate la nivel național”, a informat USV, precizând că, la 
nivel național, în acest clasament se regăsesc 191 de autori, care sunt 
afiliați la 30 de universități și la mai multe institute de cercetare. Cu cei 
7 cercetători incluși în top, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
are o prezență remarcabilă, ocupând poziția 6 (locul 9) între 
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14.12.21 universitățile românești, primele 3 poziții fiind ocupate de Universitatea 
Politehnica din București (14 autori), Universitatea București (13 autori) 
și Universitatea Politehnică din Timișoara (12 autori). […] 
Prezența USV în topul celor mai importanți oameni de știință din lume 
atestă rezultatele politicii susținute de stimulare a cercetării la nivelul 
cadrelor didactice și al studenților, reprezintă o nouă confirmare a valorii 
științifice ridicate a activității de cercetare din universitate și, totodată, 
demonstrează faptul că universitatea suceveană ocupă un binemeritat loc 
între universitățile de elită din România, se arata intr-un comunicat 
transmis de USV. 
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- Decanul FIA 
Suceava, Mircea 
Oroian, printre cei 
mai citați cercetători 
din lume 
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- Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a 
fost inclus în topul celor mai importanți cercetători din întreaga lume de 
către prestigioasa editură din domeniul tehnic Elsevier. Prezent în 
studioul Radio Top, profesorul a declarat: „Mă număr printre cei mai 
citați 2% cercetători ai lumii. Pentru mine este un motiv de bucurie, 
fiindcă reprezintă o recunoaștere a muncii mele. Citarea, până la urmă, 
constituie impactul științific al publicațiilor pe care reușești să le 
diseminezi în revistele de specialitate. Colegi de-ai mei din lume 
consideră că munca mea este relevantă pentru cercetările lor și, astfel, 
am putut accede în acest clasament important al editurii Elsevier”. 
Mircea Oroian a menționat că în top se regăsesc 190 de români, dintre 
care încă cinci de la USV. În România sunt aproximativ 10.000 de 
universitari și de cercetători, iar în lume sunt câteva milioane, cei mai 
mulți în țările dezvoltate, care investesc mult în cercetare. 
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Marius Boeriu Programul este 
dezvoltat în 
parteneriat cu 
Asociația 
Administratorilor de 
Păduri și 
Universitatea Ștefan 
cel Mare din 
Suceava. 
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- Odată cu încheierea campaniei de plantare de toamnă, programul de 
reîmpădurire al Fundației „Pădurea de Mâine” a ajuns la aproape 
800.000 de puieți plantați pe 186 de hectare. 
Cele cinci șantiere de plantare deschise în cursul anului 2021 au adunat 
180.000 de puieți plantați pe 40,5 hectare din cinci județe. La 
Dumbrăvița, în județul Brașov, au fost plantate anul acesta 10 hectare de 
gorun, frasin și paltin de munte, suprafața totală regenerată în comună 
ajungând la 40 de hectare. 
În contextul actual dictat de situația sanitară, plantările s-au efectuat fără 
sprijinul voluntarilor. „Sperăm ca în 2022 să putem relua această bucurie 
a comunității inimoase care s-a adunat alături de noi”, a spus Mihail 
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Caradaică, director executiv al Fundației, citat într-un comunicat 
transmis redacției. 
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. 

Bianca Ivașcu Expo 2020 Dubai/ 
Ofertele 
educaționale a 11 
universități din 
România, prezentate 
la Expoziția 
mondială 
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- Pavilionul României la Expo 2020 Dubai a găzduit luni seminarul „Study 
in Romania”. Acest eveniment a fost organizat de Consiliul Național al 
Rectorilor pentru promovarea ofertei educaționale naționale adresate 
studenților, masteranzilor și doctoranzilor din străinătate. 
Potrivit paginii de Facebook a Pavilionului României la Expoziția 
mondială găzduită de Dubai, la seminar au participat Daniela Gîtman, 
secretarul de stat pentru relații interinstituționale, și Ferdinand Nagy, 
comisarul general al Secțiunii Române la Expo 2020. 
Președintele interimar al Consiliului Național al Rectorilor, prof. dr. Ioan 
Vasile Abrudan, a prezentat conceptul „Study in Romania”, sub umbrela 
căruia sunt promovate peste 3.500 de programe educaționale oferite de 
100 de universități din România tinerilor din străinătate. Seminarul 
cuprinde oferte educaționale din toate domeniile acoperite de 
universitățile românești: știință , medicină, farmacie, arhitectură, 
tehnologie, arte, agronomie, teatru și film etc. 
Participanților la seminar le-au fost prezentate ofertele educaționale a 11 
universități din România: 
1.Universitatea din București; 
2.Universitatea Transilvania din Brașov; 
3.Instituții de învățământ care susțin programele cultural artistice oferite 
de pavilionul național; 
4.Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; 
5.Universitatea de Vest din Timișoara; 
6.Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 
7.UAUIM Facultatea de Arhitectură; 
8.Universitatea Aurel Vlaicu din Arad; 
9.Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București; 
10.Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 
11.Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologieicină, 
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UNATC I. L. Caragiale. 
În plus, în aceeași zi, pavilionul național a găzduit vernisajul expoziției 
de fotografie „Lumina României” realizată de arhitectului Teofil 
Mihăilescu, profesor în cadrul Universității Transilvania Brașov. 
Expoziția cuprinde 40 de fotografii care surprind particularitățile 
identitare naționale, atmosfera diversificată și expresia vie a regiunilor 
țării noastre. 

- Câștigătorii 
concursului 
studențesc „25 de 
ore la USV” 

crainou.ro 
14.12.21 

- Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat, în zilele 
de 9 și 10 decembrie a.c., ediția a VII-a a concursului „25 de ore la USV” 
(25h@USV), deschis tuturor studenților facultății înscriși la studii de 
licență și masterat. 
În acest an, concursul s-a desfășurat într-un format hibrid, fizic și online, 
cu o temă de dezvoltare a aplicațiilor pentru telefoane mobile smart, care 
avertizează utilizatorii privind apariția anumitor evenimente de interes 
folosind feedback-ul multisenzorial. În acest scop, echipele de studenți 
au primit acces la o platformă software dezvoltată în cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, prin proiectul de cercetare H2020-MSCA-
ITN-2019 Multitouch. 
Proiectele echipelor USV au fost evaluate în dimineața zilei de 10 
decembrie de un juriu condus de prof. univ. dr. Dorin-Mircea Popovici, 
din partea Universității „Ovidius” din Constanța (Laboratorul de 
Cercetare în Realitate Virtuală și Augmentată) și alcătuit din prof. univ. 
dr. ing. Radu-Daniel Vatavu și drd. Mihail Terenti, din partea 
universității sucevene. Patru echipe au primit premii pentru soluțiile 
realizate: 
> locul I – echipa alcătuită din studenții Agageldi Durdyyev, Perman 
Yagmyrov și Selim Muhammetgulyyev; 
> locul II – adjudecat, la egalitate, de două echipe: cea formată din Baciu 
Florin-George, Lupăștean Daniel și Ene Mircea, respectiv Zagan Paul 
Andrei, Anisie Laurențiu și Bezușcu Alin-Eugen; 
> locul III – echipa formată din studenții Mariuc Cătălin, Batinas Bianca 
și Ursu Călin. 
Prin tematica sa, concursul 25h@USV încurajează creativitatea 
studenților în procesul dezvoltării tehnologiilor de vârf în domeniul 
interacțiunii cu sistemele informatice. 
Din partea organizatorilor, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și prof. univ. 
dr. ing. Radu-Daniel Vatavu au apreciat acest eveniment ca unul 
important în contextul actual al specificului competițiilor studențești, 



atât prin tehnologia inovativă adresată în fiecare an, cât și prin 
modalitatea specifică de implementare. 
Concursul 25h@USV este organizat în cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava din anul 2014.  

Dan Coman Primăria Vama și 
Universitatea 
Suceava, parteneri 
într-un proiect 
pentru instruirea 
populației cu privire 
la economisirea 
energiei 
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- Primăria Vama și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava sunt parteneri 
într-un proiect transfrontalier pentru instruirea populației cu privire la 
economisirea energiei. Primarul din Vama, Nicolai Baltag, a precizat că 
este vorba despre proiectul New Energy Solutions in Carpathian area – 
NESiCA, finanțat în cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina, valoarea totală a acestuia fiind de 1,1 
milioane de euro. Tot în cadrul acestui proiect au intrat în parteneriat și 
localitățile Liteni și Șcheia. 
Primarul din Vama, Nicolai Baltag, a precizat că prin acest proiect se 
urmărește elaborarea unui plan de comunicare, realizarea de centre de 
inovație energetică și laboratoare de eficiență energetică cu personal 
calificat și echipament profesional aferent pentru audituri energetice, 
dezvoltarea de planuri de eficiență energetică ca părți principale ale 
proiectului „New Energy Solutions in Carpathian area”, stabilirea unui 
sistem eficient de măsurare a consumului de energie în clădiri, precum 
și formarea de oameni pricepuți și educați, cu cunoștințe despre 
economisirea de energie. 
Principalii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii din cele trei 
comunități locale care au nevoie de cele mai bune practici și exemple de 
economisire a energiei prin utilizarea energiei regenerabile, dar și prin 
implementarea măsurilor de eficiență energetică în cazul clădirilor, toate 
acestea fiind posibile, într-o primă etapă, prin programele de 
conștientizare desfășurate în cadrul proiectului. 

- Mulți suceveni sunt 
plecați peste hotare, 
iar mai mult de 
jumătate stau în 
rural, unde în 
general se 
vaccinează mai 
puțini, explică 
prorectorul 
Universității Ștefan 
cel Mare. 
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- La aproape un an de la startul campaniei de vaccinare, județul Suceava, 
epicentrul infectărilor de la începutul pandemiei, este pe ultimul loc. 
Sucevenii s-au bucurat că au ieșit primii din valul 4, dar proporția 
morților de Covid a fost dublă față de media națională. În toată țara, 
ritmul vaccinărilor s-a prăbușit, deși valul 5 bate la ușă, iar varianta 
Omicron e extrem de contagioasă. 
Județul Suceava are doar 29 la sută dintre cei eligibili vaccinați. Este 
ultimul din țară, deși a fost epicentrul infectărilor, la începutul 
pandemiei. 
Mulți suceveni sunt plecați peste hotare, iar mai mult de jumătate stau în 
rural, unde în general se vaccinează mai puțini, explică prorectorul 
Universității Ștefan cel Mare. 



Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector, Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava: Pe de altă parte, o anumită neîncredere în vaccin cultivată în 
timp atât în mediul politic regional, cât și în mediul religios. Există 
diverse confesiuni. Există o anumită zonă direct legată de biserica 
ortodoxă din Rusia, nu e mare, de la începutul perioadei de vaccinare s-
a exprimat direct împotriva vaccinului. 
Strategia de comunicare trebuie îmbunătățită, spune profesorul. 
DSP Suceava a refuzat un interviu. Purtătoarea de cuvânt ne-a transmis 
că angajații nu sunt agenți de promovare a vaccinurilor. Este instituția 
unde a pornit o anchetă pentru suspiciuni de vaccinare fictivă la un 
angajat DSP mort de Covid. 
Suceava a avut o rată de decese dublă față de media națională. 
Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector, Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava: Oamenii cred, uite, Suceava, cu cea mai mică rată de vaccinare, 
este prima care a ieșit din acest val al pandemiei. Însă au murit de zece 
ori mai multe persoane în România și de 20 de ori mai multe persoane 
în Suceava, comparativ cu Marea Britanie. 
Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare: Și 
pentru noua variantă, cele două doze, plus booster peste 6 luni, ne 
asigură o protecție ridicată față de forme grave și deces. 
În România, doar 46,3 la sută din populația de peste 12 ani este 
vaccinată. Dintre adulți, nici măcar jumătate nu sunt imunizați, la 
aproape un an de la startul campaniei. 
La țară, acoperirea este mult mai slabă. Doar un sfert dintre săteni s-au 
vaccinat anti-Covid, față de patru din zece orășeni. 
Dr. Catherine Smallwood, expert senior urgențe Covid-19, OMS Europa: 
Ce poate fi făcut? Unul dintre lucruri e să-i asculți și să discuți cu oamenii 
care încă nu s-au decis sau care au îndoieli. Vrem să discutăm cu oricine 
are îndoieli, să-i îndreptăm în direcția bună, spre dovezi, site-uri web de 
încredere, să-i implicăm pe liderii de opinie, pe liderii comunităților, pe 
liderii religioși. Toate aceste lucruri sunt foarte importante. 
Capitala are cel mai mare procent de vaccinări: două treimi din populația 
în vârstă de peste 12 ani. 
Doar cinci județe au peste 50 la sută acoperire vaccinală. 

 

 


