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Oana Nuțu Rezultate excelente 
ale cercetătorilor 
USV în competiția 
națională de 
Proiecte de cercetare 
postdoctorală 
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- Potrivit rezultatelor preliminare ale competiției naționale, câțiva tineri 
cercetători din cadrul USV au ocupat locul 1 în domeniile Biologie – 
Ecologie și Științele Pământului, locul 2 în domeniile Științele vieții 
aplicate și biotehnologii și Biologie – Ecologie, precum și locul 6 în 
domeniul Informatică, poziții eligibile pentru obținerea unei finanțări de 
250.000 de lei per proiect. Competiția națională de „Proiecte de 
cercetare postdoctorală” este dedicată tinerilor cercetători, doctori în 
științe, care doresc să își dezvolte o carieră profesională în activitatea de 
cercetare științifică, în instituții de cercetare din România. 
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) a anunțat, în data de 8 
februarie a.c., rezultatele preliminare ale competiției naționale de 
„Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)”, printre care se regăsesc și 
proiecte ale unor tineri cercetători din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV). Aceștia au ocupat locul 1 în domeniile Biologie 
– Ecologie și Științele Pământului, locul 2 în domeniile Științele vieții 
aplicate și biotehnologii și Biologie – Ecologie, precum și locul 6 în 
domeniul Informatică, poziții eligibile pentru obținerea unei finanțări de 
250.000 de lei per proiect. 
Prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică al USV a 
detaliat proiectele cercetătorilor suceveni care au fost cele mai apreciate 
și au mari șanse de a obține finanțare, în cadrul acestei competiții. 
În domeniul Biologie-Ecologie, locul 1 este ocupat de Adela 
Constantinescu-Bercu, șef de lucrări în cadrul Facultății de Medicină și 
Științe Biologice din USV, doctor în medicină cardiovasculară al 
Colegiului Imperial din Londra, care a participat cu proiectul intitulat 
„Rolul trombocitelor și al leucocitelor în tromboza asociată COVID-19”. 
În același domeniu, locul 2 este ocupat tot de un tânăr cercetător USV, 
Daniel Șterbuleac, asistent universitar în cadrul Facultății de Medicină și 
Științe Biologice, cu proiectul „Identificarea unor noi căi de modulare ce 
implică canalele ionice cu potențial terapeutic antitumoral”. Pentru 
ambele proiecte, mentor a fost profesorul Mihai Covașă, decanul 
Facultății de Medicină și Științe Biologice. 
Prima poziție în domeniul Științele pământului și ale atmosferei este 
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ocupată de proiectul „Istoria variabilității climatice și impactul asupra 
societății și agriculturii în regiunile carpatice”, coordonat de către 
Carmen-Andreea Bădăluță, absolventă a USV și asistent de cercetare în 
cadrul centrului MANSiD, mentor fiind cercetătorul Ionel Popa, din 
cadrul Facultății de Silvicultură. [...] 
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Finanțare de 2,5 
milioane de lei și 
felicitări pentru 
handbaliștii CSU 
Suceava 
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- Reprezentanții Clubului Sportiv Universitatea Suceava se vor întâlni joi 
cu cei ai Primăriei Suceava, pentru a discuta despre finanțarea de 2,5 
milioane de lei alocată handbalului în bugetul local, pentru susținerea 
activităților sportive. 
„Îi felicit pentru că au pornit foarte bine în acest sezon, cu cele două 
victorii, cu Timișoara și cu Bacău, sâmbătă avem meci cu CSM București 
și cred că avem și acolo șanse de victorie. Mă bucur că au urcat pe locul 
8 la nivel național, încât obiectivul propus de noi, să se mențină în Liga 
națională, se poate atinge. 
Municipalitatea suceveană a prins și în acest an bani pentru finanțarea 
echipei de handbal – 2,5 milioane de lei, vom stabili joi concret 
demararea procedurilor și tot ce mai este nevoie, să putem asigura 
finanțarea echipei de handbal, care dorim din tot sufletul să rămână în 
Liga națională”, a spus primarul Ion Lungu, care merge deseori la 
meciuri, pentru a-i susține din tribune pe cei de pe teren. 
Handbalul se bucură de cea mai mare finanțare de la bugetul local al 
Sucevei Chiar de suma alocată la buget a fost și anul trecut egală cu cea 
de la fotbal, adică 2,5 milioane de lei de fiecare, la deconturi, sumele 
încasate efectiv de reprezentanții clubului de handbal le-au depășit pe 
cele de la fotbal. 
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Modernizări în 
corpul E al USV 
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- Universitatea Ștefan cel Mare Suceava intenționează să modernizeze 
corpul E, în care se află rectoratul și biblioteca, în baza unui proiect pe 
fonduri europene. 
Investițiile vizează sistem de climatizare și ventilare, echipamente de 
tratare a aerului și recuperatoare de căldură cu instalațiile aferente. 
Valoarea estimată a lucrărilor este de 5 milioane și jumătate lei, iar 
durata de realizare – 20 luni. 

- Conferențiarul 
universitar doctor 
Doina Schipor: „Cea 
mai tristă 
universitate e acea 
universitate în care 
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- Conferențiarul universitar doctor Doina Schipor, de la Facultatea de 
Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
a declarat, la Radio Top, că este o mare diferență între cursurile online și 
cele față în față. Doamna Schipor a spus că atât ea, cât și studenții, au fost 
încântați atunci când au revenit la activitățile onsite. Profesoara a 
afirmat: „E o mare diferență și e o diferență pe care am simțit-o și eu în 
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nu găsești studenți 
pe holuri” 
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calitate de cadru didactic. Din punctul meu de vedere, cea mai tristă 
universitate e acea universitate în care nu găsești studenți pe holuri, în 
care nu poți să te bucuri de imaginea comunicării între studenți, a 
discuțiilor care au loc, a unei atmosfere specifice de dezvoltare. La rândul 
lor, studenții mi-au mărturisit după ce s-au întors la cursuri în format 
fizic, dar chiar și-n perioada cursurilor online, că le este și le-a fost dor 
de universitate și că se bucură de faptul că pot să participe la cursuri 
onsite, cu prezență față în față. Studenții s-au bucurat de toată atmosfera, 
erau dornici să revină, își doreau foarte mult acest lucru. Au considerat 
că activitatea online le-a furat din viața de student, de fapt”. Doina 
Schipor a adăugat: „Studenților le-a lipsit foarte mult și atmosfera din 
sala de curs, dar cred că cel mai mult le-a lipsit atmosfera din cămin, 
atmosfera de pe holuri, cea în care te întâlnești cu colegii, te bucuri de 
prezența lor și construiești împreună cu ei planuri de viitor”. Doamna 
Schipor a mai spus că în online prezența la cursuri și seminarii a fost 
semnificativ mai mare și a precizat: „Asta se întâmpla în special la 
cursurile de masterat, acolo unde cei mai mulți studenți deja lucrează și 
pentru ei este mai dificil să participe fizic. Atunci s-au declarat fericiți”. 

- Premii în valoare de 
10.000 lei și o 
rampă de lansare în 
carieră, pentru 
studenții suceveni 
care participă la cel 
mai mare concurs de 
programare 
organizat de ASSIST 
Software 
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- SSIST Software a dat startul înscrierilor la ASSIST Tech Challenge 2022. 
Aflat la cea de-a doua ediție, acesta este cel mai mare concurs de 
programare pe echipe organizat de compania suceveană pentru studenții 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Pasionații de tehnologie sunt invitați să se înscrie în echipe de 3 până la 
5 persoane pentru a dezvolta o aplicație full-stack pe o temă oferită de 
organizator, pe parcursul a trei săptămâni. La final, pe lângă cunoștințele 
dobândite, câștigătorii vor fi răsplătiți cu premii în valoare totală de 
10.000 lei și șansa de a-și asigura un loc în cadrul echipei ASSIST 
Software. Pe parcursul competiției, concurenții vor avea șansa de a 
simula modul de lucru al echipelor de proiect dintr-o companie de 
software development, experimentând procese complexe și 
interacționând direct cu specialiștii din domeniu. 
Studenții interesați se pot înscrie pe pagina dedicată ASSIST Tech 
Challenge (https://assist-software.net/assist-tech-challenge) până pe 23 
februarie 2022. Concurenții sunt invitați să își asume roluri precum 
Back-end developer, Front-end developer, QA tester sau designer. 
Studentul desemnat ca fiind coordonatorul echipei de către colegii cu 
care plănuiește să participe va avea responsabilitatea de a înscrie echipa 
în concurs. Organizatorii vin în sprijinul studenților care nu au încă o 
echipă, oferindu-le șansa de a se înscrie individual, lăsând în sarcina 



organizatorilor responsabilitatea de a le găsi coechipieri. [...] 
- Activitatea centrelor 

de vaccinare de la 
CN „Ștefan cel 
Mare” și USV va fi 
suspendată, anunță 
Ion Lungu. 
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- Primarul Ion Lungu a anunțat, miercuri, că de la 1 martie se va suspenda 
activitatea centrelor de vaccinare împotriva Covid-19 de la Colegiul 
Național „Ștefan cel Mare” și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” pentru 
că numărul persoanelor care se vaccinează la aceste două centre este 
foarte mic, cu o medie de 20 de persoane pe zi. 
Această măsură vine după ce săptămâna trecută primarul a anunțat 
reducerea programului de funcționare din cele două centre de vaccinare 
din municipiu. 
„Vom suspenda activitatea. Nu le vom închide. În măsura în care va fi 
necesar vom relua. Nu se justifică astăzi, la 20 de persoane pe zi, atâtea 
persoane care stau acolo și cheltuielile care sunt”, a explicat primarul. 
El a arătat că va rămâne funcțional, probabil, centrul de vaccinare de la 
Iulius Mall, unde „cât de cât” se mai vaccinează. 
„Vom lua o decizie finală împreună cu DSP”, a spus Lungu. 
El a făcut un nou apel populației să se vaccineze susținând că persoanele 
vaccinate trec mai ușor prin boală. 
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- Taxa de turism pe 
care vrea să o 
impună Primăria 
Sucevei: 3% din 
tarifele percepute 
turiștilor de către 
hoteluri 
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- Municipalitatea suceveană va institui o taxă de turism reprezentând 3% 
din tarifele percepute turiștilor de către unitățile de cazare. Primarul Ion 
Lungu a declarat că sumele încasate vor fi folosite pentru finanțarea 
activității viitoarei Organizații de Management al Destinației – OMD. El 
a afirmat: „Nu inventăm roata. Am luat modelul de la Cluj și de la Oradea 
și vom introduce taxa de turism, o taxă specială de promovare turistică 
care se plătește de turiști pentru întreaga perioadă de ședere și se 
colectează prin intermediul unităților  de cazare. Taxa propusă va fi de 
3%. Banii vor fi puși la dispoziția Organizației de Management al 
Destinației în așa fel încât să se poată finanța cheltuielile de 
funcționare, cheltuielile de promovare și participarea la târguri. 
Diferența la ceea ce nu se închide va fi asigurată de municipalitate, pentru 
că avem tot interesul să dezvoltăm activitatea de turism din orașul 
nostru”. Primarul a ținut să mulțumească instituțiilor reprezentate la 
prima întâlnire pe tema înființării OMD, în speță Consiliului Județean, 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Universității „Ștefan cel Mare” și 
Muzeului Național al Bucovinei. 

 


