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- USV, poziția 16 între 
universitățile din 
România în 
clasamentul realizat 
de Cybermetrics 

ziare.com 
07.02.22 

- Ediția din ianuarie 2022 a clasamentului mondial al universităților 
realizat de Cybermetrics (Spania) plasează Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava pe locul 16 între cele 98 instituții de învățământ 
superior din România evaluate, pe locul 158 între universitățile și 
instituțiile de învățământ superior din Europa Centrală și de Est și pe 
locul 2320 la nivel mondial, anunță instituția academică suceveană. 
USV menționează că Cybermetrics este un laborator de cercetare al 
Consiliului Superior de Investigații Științifice din Spania, dedicat 
analizei rezultatelor academice și științifice și a impactului acestora în 
mediul online, iar Clasamentul mondial al universităților realizat de 
Cybermetrics, sub denumirea Ranking Web of Universities, a fost inițiat 
în 2004 și reprezintă astăzi cel mai mare clasament academic al 
instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume, analizând peste 
31.000 de instituții. 
Cele 3 categorii de indicatori analizați pentru realizarea ediției 2022 a 
clasamentului au fost: 
- numărul de lucrări științifice situate între primele 10% cele mai citate 
titluri, în cadrul a 27 de domenii științifice, conform analizei anuale 
SCIMAGO. Acest indicator are o pondere de 40% în scorul final al 
universității. 
- numărul cumulat de citări ale primilor 210 cei mai citați profesori / 
cercetători dintr-o universitate, excluzându-i pe primii 20, conform 
informațiilor existente în baza internațională de date științifice GOOGLE 
SCHOLAR / ACADEMIC și analizei pe care compania GOOGLE o 
realizează anual. Acest indicator are o pondere de 10% în scorul final al 
universității. 
-vizibilitatea în mediul online a paginilor web ale universității, măsurată 
de companiile de analiză a impactului online AHREFS și MAJESTIC. 
Acest indicator are o pondere de 50% în scorul final al universității. 
La fel ca în anii precedenți, clasamentul este construit pe baza 
indicatorilor sintetizați în luna ianuarie 2022, scopul fiind acela de a-i 
actualiza datele constant, menținând acuratețea analizei. Rezultatele 
ierarhizării celor 98 instituții de învățământ superior considerate din 
România sunt prezentate pe pagina web: http://webometrics.info/en/ 
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Europe/Romania . 
„Prezența constantă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în 
topul celor mai performante universități la nivel internațional atestă atât 
eforturile depuse, cât și rezultatele concrete înregistrate în ultimii ani, 
reflectate și în evaluările realizate recent de alte organisme internaționale 
specializate în clasificarea instituțiilor de învățământ superior, precum 
QS University Rankings 2021, în care USV ocupă poziția 164 în topul 
universităților din Europa de Est și Asia Centrală și poziția 6 în topul 
universităților din România”, se arată în comunicatul USV. 

- Studenții și 
masteranzii din 24 
de universități vor 
putea folosi gratuit 
platforma demo de 
tranzacționare a 
BVB 

produsinardeal.ro 
07.02.22 

- Studenții și masteranzii din 24 de universități partenere ale Autorității 
de Supraveghere Financiară (ASF) vor putea folosi gratuit platforma 
demo de tranzacționare a BVB, pentru a învăța și experimenta activitatea 
de investitor. 
Programul de educație financiară al ASF va începe pe 21 martie și va 
debuta cu un seminar online de training, organizat cu scopul înțelegerii 
noțiunilor de bază ale unei investiții pe piața de capital, dar și a 
modalității de accesare și de funcționare a platformei de tranzacționare. 
Accesul la platforma demo a BVB va fi disponibil timp de patru 
săptămâni, până pe data de 15 aprilie. Pe întreaga perioadă, participanții 
vor beneficia de consultanță gratuită în cazul în care vor avea nevoie de 
ajutor sau de îndrumare. Pentru a se înscrie la acest program, studenții 
vor completa un formular online pe care îl vor primi de la universitatea 
de care aparțin. Înscrierile pot fi făcute până la data de 14 martie. 
Cele 24 de universități partenere ai căror studenți vor putea participa la 
acest program sunt: Academia de Studii Economice București, 
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Universitatea Titu Maiorescu 
București, Universitatea Româno – Americană, Universitatea Babeș-
Bolyai, Universitatea Danubius, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 
Universitatea Petru Maior, Universitatea de Vest Timișoara, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Vasile 
Alecsandri Bacău, Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, 
Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi Iași, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Valahia 
din Târgoviște, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
Universitatea Nicolae Titulescu București, Universitatea București, 
Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați, Universitatea Politehnică București și Universitatea 
Ștefan cel Mare Suceava. 
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Mihai Goțiu Fitil pentru dezastru libertatea.ro - […] Munte de gunoaie, în vârf de munte! În calea vântului Ideea în sine 



ecologic în 
Bucovina. Groapa de 
gunoi din vârful 
munților, la un pas 
de autorizare 
Citește întreaga 
știre: Fitil pentru 
dezastru ecologic în 
Bucovina. Groapa de 
gunoi din vârful 
munților, la un pas 
de autorizare 

07.02.22 de a ridica un munte de gunoaie într-un vârf de munte va avea un efect 
previzibil și ușor de anticipat: substanțe și materiale poluante (hârtii, 
bucăți ori resturi de plastic și alte materiale organice uscate ușoare) 
purtate de vânt și de alți curenți de aer peste pășunile, văile, apele, 
dealurile și munții Bucovinei, pe ambii versanți ai pasului Mestecăniș, de 
la Vatra Dornei și Iacobeni la Pojorâta și Câmpulung Moldovenesc. Un 
efect asupra căruia cercetătorul Marcel Mîndrescu a avertizat în punctul 
de vedere transmis APM Suveava: „Amplasamentul este vulnerabil atât 
în raport cu condițiile meteo tipice etajului montan median (la peste 
1.000 m altitudine – n.a.), cât și față de fenomenele meteorologice 
extreme (ex. fronturi atmosferice de furtună, ploi abundente, cădere de 
zăpadă și, mai ales, vânt puternic) care se manifestă predilect pe axa vest-
est. Direcția dominantă a maselor de aer dinspre vest este potențată de 
desfășurarea văii Bistriței Aurii pe direcția est-vest, conducând la un 
efect de canalizare a maselor de aer (efectul Venturi) în lungul văii 
menționate, rezultând un impact direct major asupra pasului 
Mestecăniș. Această situație are potențialul de a genera mari probleme 
legate de mentenanța depozitului de deșeuri (colectate și depozitate 
neselectiv) în condițiile un climat montan agresiv, mai ales în sezonul 
rece prelungit specific acestei zone montane, când condițiile 
meteorologice includ un strat de zăpadă consistent, viscol, polei, îngheț 
și vânt puternic. Mai mult decât atât, chiar și în sezonul cald, condiții 
meteo tipice pentru interfluviile poziționate perpendicular pe direcția 
dominantă a maselor de aer precum și aspectul geomorfologic de 
„fereastră” (specific pasurilor montane înalte, situate la peste 1.000 m), 
vor favoriza dispersia substanțelor poluante și a unor categorii de deșeuri 
ușoare (plastic, hârtie, materiale organice uscate). Marcel Mîndrescu este 
conferențiar universitar, doctor la Universitatea Suceava, fiind titularul 
disciplinei Geomorfologie, adică exact știința care se ocupă de studierea 
formelor de relief, originea, evoluția și procesele care le modelează. 
Marcel Mîndrescu are vizibilitate internațională și este membru al 
Asociației de Geografie Aplicată Geoconcept. Așadar, e o persoană care 
nu doar spune ce știe, ci și știe ce spune. […] 
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- Vom face investiții 
în turismul de 
agrement și vom 
introduce taxă 
turistică 
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- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, vineri, după prima întâlnire 
pentru realizarea Organizației de Management al Destinației (OMD) 
Suceava – Orașul Cetății de Scaun că municipalitatea va realiza investiții 
în turismul de agrement, că va promova această destinație turistică și va 
fi introdusă o taxă turistică. 
La această primă întâlnire au participat reprezentanți ai Consiliului 



Județean, ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ai Universității 
Suceava, ai operatorilor care lucrează în domeniul  turismului, precum și 
reprezentanți ai centrelor comerciale din municipiu. 
Primarul a prezentat intenția și strategia municipalității pentru 
realizarea acestei organizații de management al destinației, demersurile 
pe care le-a făcut pentru titulatură, oportunitatea înființării acestei 
structuri și modalitatea de finanțare. 
„Am prezentat investițiile pe care le vom face pentru infrastructura de 
turism, în mod deosebit în turismul de agrement, zona de agrement parc 
Șipote, parcul de aventură în pădurea-parc Zamca, aqua park pe o 
suprafață de 3 ha în interiorul complexului sportiv, montarea unei 
fântâni arteziene cântătoare în zona de agrement Tătărași și unei roți 
panoramice în zona Cetății de Scaun” a enumerat Ion Lungu. 
Componenții OMD vor plăti o cotizație anuală, iar ponderea finanțării 
pentru aparatul de funcționare a acestei organizații  va fi finanțată din 
taxa pe turism care se va introduce în municipiul Suceava. 
Modelul de statut și modalitatea de finanțare sunt ca cele de la Oradea 
sau la Cluj-Napoca, unde funcționează de facto astfel de organizații. 
Edilul-șef a arătat că s-a stabilit ca termen de  aderare a participanților la 
acest OMD data de 28 februarie a.c.. 
„După constituirea organizației de management a destinației la nivelul 
municipiului Suceava, vom adera la Federația Asociațiilor de Promovare 
Turistică din România. Am convingerea că putem avea în municipiul 
Suceava o activitate în domeniul turismului în avantajul agenților 
economici din acest domeniu și al municipalității” a concluzionat Ion 
Lungu. 

 


