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Sinteza articolului
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul
universitar doctor Valentin Popa, consideră că USV se află între primele
zece cele mai bune universități din România. Și asta, datorită rezultatelor
de cercetare și a numărului ridicat de studenți. Rectorul a declarat, la
Radio Top: „Din punctul de vedere al articolelor și al celorlalte aspecte
conexe, 1,3% din cercetarea națională este asigurată de universitatea din
Suceava. Asta, în condițiile în care, în ultimii ani, personalul de cercetare
din USV a reprezentat doar 0,8% din totalul la nivel național. Înseamnă
că avem o eficiență mult mai bună per capita și acest lucru ne duce peste
tot în clasamentele care sînt calitative. Mă refer la clasamentele care
raportează rezultatele științifice la numărul celor care le produc. Acolo
sîntem peste tot în top. În clasamentele calitative, care folosesc rapoarte
sîntem pe locul IV în România”. Valentin Popa a mai spus că la
Universitatea „Ștefan cel Mare” numărul de studenți s-a majorat de la
7.800 în 2014 la peste 10.000 și a menționat: „Oricîtă promovare am
face, pînă la urmă universitatea este cunoscută prin absolvenți și prin
studenți. Ei sînt principalii vectori care transmit mai departe ce se
întîmplă la universitate. Noi am crescut, deși populația școlară este în
declin”.
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul
universitar doctor inginer Valentin Popa, nu regretă că a demisionat din
postul de ministru al Educației și susține că la fel ar proceda și acum
pentru motivul invocat la acea vreme. El a fost ministru în perioada 29
ianuarie-27 septembrie 2018 și și-a dat demisia după o vizită în județul
Harghita, în care a constatat că elevii nu știu să vorbească limba română,
și în contextul unei hotărîri de guvern privitoare la predarea limbii
române în școlile unde învață minorități. Rectorul a declarat, astăzi, la
Radio Top: „Nu poți să spui că regreți ceva în condițiile de astăzi. Trebuie
să te gîndești dacă regreți sau nu în condițiile din acele zile. Categoric aș
fi făcut la fel și acum așa cum am făcut-o și atunci. Sub nici o formă nu
regret decizia de a demisiona de la Ministerul Educației. În general, în
viață am făcut de multe ori o retrospectivă, dacă aș fi ales altă cale, și am
ajuns la concluzia că același lucru l-aș fi făcut. Dacă Dumnezeu m-ar
întoarce în timp la anumite răscruci tot același drum l-aș alege. Cred că
deciziile mele sînt bune”. Domnul Popa a mai spus, rîzînd: ”Am doar o
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mică îndoială la decizia de a accepta postul de ministru. Însă, cu toate
relele a fost o experiență interesantă”. Valentin Popa a mai spus: „Din
cauza pandemiei, munca unui ministru al Educației e mult mai grea decît
în 2018, dar titularul portofoliului, Sorin Cîmpeanu, se achită cu destul
de mult succes de misiunea pe care și-a asumat-o”.
14% dintre studenții Universtății „Ștefan cel Mare” din Suceava nu au
domiciliul în România. Rectorul USV, Valentin Popa, a afirmat, la Radio
Top, că în calcul este luat și învățămîntul la distanță. El a arătat că sînt
studenți din 27 de state, iar primele patru poziții sînt ocupate, în ordine,
de Republica Moldova, Ucraina, Siria și Turkmenistan. Rectorul a mai
spus că se urmărește dezvoltarea programelor de dublă diplomă, ceea ce
înseamnă că un program de studiu este recunoscut de două universități
partenere din două țări diferite. Valentin Popa a explicat: „În principiu
considerăm că putem face un program cu dublă diplomă dacă avem
aproximativ 70% din discipline comune și conținuturi comune. Diferența
pînă la 100% va fi făcută prin mobilități ale studenților la o universitate
sau la alta. Studenții se înmatriculează la ambele facultăți și obțin în final
două diplome. Studentul dă examen într-un singur loc, în țara sa. În acest
mod, românii rămîn pe teritoriul în care s-au născut și obțin ceea ce-și
doresc, adică diploma care le dă accesul oriunde pe piața muncii din
Europa și din lume, ceea ce nu se poate întîmpla cu diploma din Ucraina.
Însă, studenții din Ucraina pot ajunge pe piața muncii din Europa cu
diploma eliberată de USV”. Totodată, rectorul a declarat că USV nu a
dezvoltat programe de studiu în limbi străine și a menționat: „Studenții
din afara României învață numai programe în limba română. Avem
aproximativ 100 de persoane în anul pregătitor. Lor li se adaugă alți 150
care studiază în lectoratele de limba română deschise de universitatea
din Suceava la Cernăuți și Odessa. În mare parte, studenții rămîn la noi
după anul pregătitor”.
În actualul semestru al anului academic, la Universitatea „Ștefan cel
Mare” din Suceava cursurile s-au ținut, în general, față în față. Decanul
Facultății de Istorie și Geografie, profesorul universitar doctor Florin
Pintescu, a declarat, la Radio Top, că au fost doar cîteva săptămîni în care
activitățile didactice s-au desfășurat în format online, însă din pricina
faptului că incidența cazurilor de COVID-19 era mare în oraș, și nu
pentru că ar fi existat probleme în campus. Decanul a afirmat: „La USV
s-a mers majoritar pe învățămîntul onsite, deși, de pildă, la universități
din Iași, București și Cluj lumea s-a speriat și a apelat la online. La Iași,
doar Medicina a mers preponderent onsite. Conducerea universității
sucevene, în special rectorul Valentin Popa, din experiența anului
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academic 2020-2021, și-a dat seama că deocamdată învățămîntul online
nu poate produce efecte pozitive și rezultate. Cum fotbalul se joacă pe
goluri, nu pe ocazii, așa e și cu învățămîntul onsite și online”. La USV,
vacanța este programată între 22 decembrie și 9 ianuarie.
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din comuna Dumbrăveni dă
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava cei mai mulți studenți din
mediul rural. Rectorul USV, profesorul universitar doctor inginer
Valentin Popa, a spus că, de aceea, a ținut să asiste la concursul pentru
ocuparea funcției de director al liceului din Dumbrăveni. Rectorul a
declarat: „Am ales liceul din Dumbrăveni pentru că este cel mai
important liceu din mediul rural sucevean, cu 1.400 de elevi. Este
principalul liceu din mediul rural din județ și poate din regiune care ne
furnizează studenți”. Valentin Popa a amintit că în 2018, cînd era
ministru al Educației, a introdus regula locurilor rezervate la facultăți
pentru absolvenții liceelor din mediul rural.
[…] Problemele regiunii sunt un mix între sancțiuni privind practicile
forestiere care încalcă legislația europeană și defrișările ilegale, care
încalcă legile locale, dar sunt arareori sancționate.
Laura Bouriaud, profesor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
studiază cauzele defrișărilor ilegale în Europa Centrală și de Est. Ea
spune că, din cauza moștenirii comuniste, procedurile sunt foarte
birocratice și punerea în aplicare a legii este foarte slabă”.
Oamenii care trăiesc în Europa Centrală și de Est tind să fie mai afectați
de sărăcia energetică decât cei din alte părți ale continentului, iar asta
sporește riscul defrișărilor ilegale, pentru că oamenii au nevoie de lemn
ca să se încălzească.
„Dar și țările vestice au trecut prin asta. E doar o chestiune de timp”,
spune ea.
Lipsa asistenței tehnice și a expertizei explică, de asemenea, de ce aceste
țări se chinuie să combată defrișările ilegale, spune ea.
„Directiva revizuită a Comisiei este menită să rezolve această problemă
și să ofere pregătire specializată pentru poliție și judecători, pentru a se
asigura că au resursele necesare, dar nu contribuie financiar la rezolvarea
problemei”, subliniază Sinkevičius.
Iar activiștii care încearcă să atragă atenția asupra acestor probleme se
lovesc de interesele locale.
În ciuda numărului mare de proceduri de infringement, situația din
România „nu a evoluat în direcția potrivită”, afirmă deputatul european
Nicolae Ștefănuță, membru în grupul Renew Europe.
„În țara noastră activiștii de mediu sunt bătuți, pentru că investighează
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defrișările ilegale”, spune el.
Sinkevičius și Comisia Europeană promit să facă mai mult pentru
activiști.
Adeseori activiștii de mediu se supun unui risc considerabil, chiar și în
Europa, fie că este vorba despre hărțuire, intimidare fizică sau altele.
Noua directivă vine cu clauze specifice pentru a susține și a asista
persoanele care raportează încălcări ale legislației de mediu sau care au
nevoie de ajutor pentru investigații.
„Ilegalitățile legate de mediu sunt în legătură directă cu implementarea
legii”, susține Ștefănuță. Eurodeputatul a cerut Comisiei să ia în calcul
aceste probleme atunci când distribuie bani țărilor membre, mai ales sub
Mecanismul de Recuperare și Reziliență. Ungaria și Polonia deja se
confruntă cu întârzieri în primirea fondurilor, din cauza neînțelegerilor
pe care le au cu Bruxelles-ul, în ceea ce privește independența Justiției.
[…]
De teama facturilor mari stingem becul când ieşim din cameră şi setăm
temperatura din centrale la 18 grade pe perioada cât suntem plecaţi de
acasă. Sunt însă şi alte modalităţi prin care putem economisi.
Cercetătorii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava ne-au ajutat, prin
câteva experimente, să descoperim cum risipim bani fără să ne dăm
seama.
[…] Mihai Dimian, prorector USV: „Trebuie avut în vedere întreruperea
conexiunii atunci când nu le folosim de la încărcătoarele pentru
telefoane, pentru laptopuri până la echipamentele care ne am obișnuit să
le lăsăm conectate. În perioada iernii, spre exemplu în trei luni de zile, se
poate ajunge la un cost suplimentar de 200-300 de lei în funcție de
numărul de echipamente utilizate”.
Facturi mai mici la energie electrică datorită becurilor cu led
O risipă zilnică este folosirea electrocasnicelor vechi şi a becurilor clasice.
I-am rugat pe specialişti să simuleze costul pentru un apartament cu trei
camere şi şapte surse de iluminat.
Radu Pentiuc, profesor universitar USV: „Şapte becuri cu incandescenţă.
La utilizarea anuală, din calculul nostru a rezultat o valoare care este de
460 de lei. Utilizând în acelaşi apartament tot şapte lămpi, dar cu led, cu
puterea de 14 waţi, faţă de 100 de waţi, la lampa cu incandescenţă, a
rezultat o economie de 306 lei pe an”.
Ionuţ a reuşit să-şi reducă facturile apelând la tehnologie. Un termostat
smart porneşte centrala cu 15 minute înainte ca el să ajungă acasă şi o
opreşte în momentul în care pleacă la muncă. În casă are doar becuri led,
controlabile de la distanţă.
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Ionuţ: „Datorită gadget-urilor smart, mai exact senzorului smart de la
centrala termică, am economisit 50 de lei la fiecare factură, iar cu alte
echipamente smart pe partea electrică am avut o reducere de vreo 10%”.
Orice tehnologie smart sau echipament modern costă, însă, cu siguranţă,
vă veţi recupera investiţia din facturi mai mici.
La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc un eveniment
în cadrul proiectului „Multitraces” – Multidisciplinary training in
circular economy and smart valorisation of the rural area for new
business models (Formare multidisciplinară în economia circulară și
valorificarea inteligentă a zonei rurale pentru noi modele de afaceri).
Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ și cuprinde 8 parteneri
din țările: Spania, Italia, Grecia și Romania.
Coordonat de Universitatea din Bacău, proiectul dorește să dezvolte
competențe antreprenoriale ale studenților pentru afaceri din zona
industriilor agroalimentare, afaceri care să fie dezvoltate după principiile
economei circulare. În acest scop s-a derulat în cadrul proiectului un curs
internațional online la care au participat un număr de 79 de studenți din
cele patru universități partenere: Politehnica din Torino, Universitatea
din Alicante, Universitatea Internațională Elenă și Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău. Modulele de curs dezvoltate sunt utile tuturor
celor care lucrează în domeniul agroalimentar, oferind idei și soluții de
valorificare a produselor secundare și deșeurilor pe principiile economiei
circulare, de utilizare durabilă a resurselor oferite de natură și de
management al afacerilor.
La întâlnire au participat reprezentanți ai societăților comerciale,
Consiliului Județean Bacău, Agenției pentru Dezvoltare Regională NordEst, Agenției de Mediu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale
Protejate, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Primăriei Moinești. De
asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai universităților din Suceava și
Iași, membri ai corpului profesoral al colegiilor și liceelor din Bacău.
Organizată în format fizic, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, cu respectarea condițiilor de securitate sanitară impuse de
perioada prezentă, întâlnirea a fost centrată pe un dialog activ între
participanți și conturarea unor posibile proiecte viitoare, atât cu
administrația publică, cât și cu mediul privat.

