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-  Șapte profesori ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost 
incluși într-un top al celor mai citați cercetători din lume. Pentru 
alcătuirea clasamentului, au fost evaluate rezultatele a 7 milioane de 
oameni de știință. Știri pe aceeași temă Profesoara de etnie romă 
decorată de statul român. Elevii ei au monopo... Generalul Iulian 
Gherghe, iertat de închisoare pe motive de vârstă, ed... Sondaj: 96% 
dintre testele de salivă au fost administrate la domiciliu... Șapte profesori 
ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost incluși într-un top 
al celor mai importanți cercetători ai lumii, realizat de prestigioasa 
Universitate Standford din SUA. 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 
șapte membri ai comunității academice sucevene incluși în clasament 
sunt: 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) și prof.univ.dr. Mircea Oroian (Facultatea de 
Inginerie Alimentară). Mircea Oroian: „Prezența în acest clasament mă 
onorează, dar în același timp reprezintă și un imbold ca să continui 
activitatea de cercetare pe care o desfășor la USV. Acest rezultat 
reprezintă, pe de o parte, munca colectivului de cercetare pe care îl 
coordonez în domeniul autentificării produselor alimentare și depistării 
falsurilor, care a reușit să disemineze rezultate remarcabile în cele mai 
puternice reviste de specialitate din domeniu, la nivel internațional. Pe 
de altă parte, această reușită confirmă, dacă mai era nevoie, nivelul 
educațional ridicat al instituției noastre. Spun asta pentru că eu sunt un 
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produs marca USV.” Ian S. Evans: „Cu numeroasele sale lanțuri 
muntoase, fiecare cu particularitățile sale, România este o țară ideală 
pentru studiul glaciației montane. Asocierea mea cu tânăra Universitate 
din Suceava a început în 1999, când am convenit cu Maria Radoane să 
cooperăm în schimburile Erasmus de studenți. Odată cu primul student 
Erasmus care a vizitat Durham, Marcel Mîndrescu, am dezvoltat o lungă 
colaborare cu USV privind glaciația munților României, care a condus la 
o serie de lucrări, inclusiv articole în „Geomorfologie” și „Journal of 
Quaternary Science”, precum și la un curs de analiză statistică pe 
computer a datelor geografice susținut la un masterat USV.” Radu-
Daniel Vatavu: „Este o bucurie imensă să pot vedea rezultatele cercetării 
obținute în cadrul Laboratorului de Mașini Inteligente și Vizualizarea 
Informației recunoscute și confirmate astfel. Meritele aparțin în egală 
măsură tuturor colegilor, doctoranzilor și studenților care s-au implicat 
de-a lungul anilor în activitatea laboratorului. Domeniul de cercetare în 
care activăm este cel al interacțiunii om-calculator, iar eforturile noastre 
urmăresc proiectarea de interacțiuni eficiente și naturale cu toate 
sistemele informatice.” Mihai Covașă: „Această realizare este 
confirmarea și validarea faptului că, la USV, activitatea de cercetare este 
de cea mai înaltă calitate internațională. Este meritul unui efort colectiv 
al colegilor noștri, al universității și studenților deopotrivă, contribuind 
la dezvoltarea cunoașterii și științei în beneficiul general al societății.” 
Alexandru Lavric: „Prezența numelui meu în cadrul acestui clasament 
mă onorează. Am ales să-mi continui activitatea de cercetare în România, 
în cadrul USV, datorită condițiilor excelente oferite pentru o cercetare de 
prestigiu. Totul pornește de la pasiune, de la dăruire, care, alături de 
suportul Universității, generează un microclimat prielnic excelenței 
academice cu rezultate vizibile, apreciate și recunoscute la nivel 
internațional.” 
Oana Geman: „Am aflat despre publicarea acestor rezultate de la 
colaboratorii mei din străinătate. Este, desigur, o mare onoare pentru 
mine, dar aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără lucrul susținut într-o 
echipă internațională si interdisciplinară, din care fac parte. Este, apoi, 
și mândria națională, când știi că ești citit și citat de cercetători din centre 
universitare din întreaga lume.” Alin Mihai Căilean: „Sincer, am fost 
plăcut surprins să aflu că am fost inclus într-un clasament atât de 
prestigios. Oricum, scopul meu nu a fost cel de a ajunge în vreun top, ci 
de a face cercetare de calitate și de a dezvolta și promova o tehnologie 
nouă. Mă bucur să văd că atunci când fiecare dintre noi își face corect 



treaba, rezultatele și recunoașterea rezultatelor vin de la sine, și că 
succesul nu se arată celor care îl caută, ci succesul urmărește persoanele 
dedicate muncii și idealurilor lor.” „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”, a transmis USV. La nivel național, în clasament se 
regăsesc în total 191 de autori, care sunt afiliați la 30 de universități și la 
mai multe institute de cercetare. 
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- Pavilionul României la Expo 2020 Dubai a găzduit, ieri, seminarul 
„Study in Romania”, organizat de Consiliul Național al Rectorilor pentru 
promovarea ofertei educaționale naționale adresate studenților, 
masteranzilor și doctoranzilor din străinătate. 
Președintele interimar al Consiliului Național al Rectorilor, prof.dr. Ioan 
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. 
Participanților la seminar le-au fost prezentate ofertele educaționale a 11 
universități din România, printre care și  Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava. 
Secțiunea „Study in Romania” găzduită de pavilionul național cuprinde 
oferte educaționale din toate domeniile acoperite de universitățile 
românești: știință, medicină, farmacie, arhitectură, tehnologie, arte, 
agronomie, teatru și film etc. 
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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: 
(jud. Satu Mare) am plantat încă 5 hectare cu stejar pedunculat pe dune 
de nisip în situl Natura 2000. 
(jud. Brașov) am plantat încă 10 hectare de gorun, frasin și paltin de 
munte – suprafața totală regenerată în comună a ajuns la 40 de hectare. 
(jud. Bacău) am plantat 10 hectare cu pin, frasin și paltin de munte. Zona 
extrem de degradată a fost împrejmuită cu un gard de 2,6 km lungime 
pentru a proteja puieții de pășunat. 
(jud. Harghita) am regenerat alte 5,5 ha afectate de doborâturile de vânt 



din zona Lacu Roșu (2017/2018). Am plantat molid, fag și paltin de 
munte. 
(jud. Cluj) am revenit pentru al doilea an cu 10 ha plantate la 1.500 de 
metri altitudine. Plantațiile s-au efectuat cu molid. 
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 Caradaică, 
directorul executiv al Fundației. „Le mulțumim tuturor partenerilor, 
sponsorilor și donatorilor pentru încredere și sprijin și îi așteptăm pe toți 
în primăvara viitoare, să celebrăm primul milion de puieți plantați de 
Fundația Pădurea de Mâine!” 
Toți puieții vor fi îngrijiți până la instalarea stării de masiv 
De la lansarea programului de reîmpădurire în toamna anului 2017 au 
fost plantați 797.000 de puieți pe 186,6 ha de teren din 9 județe ale țării. 
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. 
vor continua timp de cel puțin trei ani pe fiecare plantație, pentru 
instalarea cu succes a vegetației forestiere. 
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 
Sursa:https://zdbc.ro/padurea-de-maine-in-2021-80-din-obiectivul-de 
-un-milion-de-puieti-plantati-la-targu-ocna-s-au-plantat-10-hectare/ 
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- Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au anunțat că cele 11 centre 
de vaccinare antiCovid din județ și-au modificat programul, acum înainte 
de Sărbătorile de iarnă. Doar centrul de vaccinare de la Spitalul 
Orășenesc din Gura Humorului va fi închis în zilele de sâmbătă și 
duminică, restul fiind deschise chiar dacă s-a micșorat intervalul orar în 
care vor funcționa. 
Centrele de vaccinare de la Iulius Mall Suceava și de la Universitatea 
Suceava vor fi deschise, în continuare, zilnic, în intervalul orar 8.00-
20.00, iar cel de la sala de sport de la Colegiul Național „ștefan cel Mare” 
va funcționa între orele 8.00-18.00. Fălticenenii se pot vaccina la centrul 



Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare” va 
funcționa între orele 
8.00-18.00. 

de vaccinare din cadrul Policlinicii, în fiecare zi, între orele 8.00-16.00, 
în timp ce la Cîmpulung Moldovenesc, centrul de vaccinare de la Colegiul 
Național „Dragoș Vodă” va fi deschis între orele 8.00-20.00, după același 
program funcționând și centrul de vaccinare din incinta parcului ZOO 
din Rădăuți. […] 

 

 


