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- Tinerii cercetători ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
ocupat locuri fruntașe la competiția națională de „Proiecte de cercetare 
postdoctorală (PD)”, 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. Anunțul a fost făcut de 
către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cursul zilei de 8 
februarie, la finalizarea evaluării proiectelor depuse. 
Tinerii cercetători ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
ocupat astfel locul 1 în domeniile Biologie – Ecologie și Științele 
Pământului și locul 2 în domeniile Științele Vieții Aplicate și 
Biotehnologii și Biologie – Ecologie. De asemenea, ei au obținut și locul 
6 în domeniul Informatică, aceste poziții fiind eligibile pentru obținerea 
unei finanțări de 250.000 de lei per proiect. 
Locul 1 a fost ocupat în domeniul Biologie-Ecologie de Adela 
Constantinescu-Bercu, șef lucr. 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”.  
Locul 2 a fost ocupat în același domeniu de Daniel Șterbuleac, as. univ. 
în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice, cu proiectul 
„Identificarea unor noi căi de modulare ce implică canalele ionice cu 
potențial terapeutic antitumoral”. Mentorul ambelor proiecte a fost 
profesorul Mihai Covașă, decanul Facultății de Medicină și Științe 
Biologice. 
Prima poziție în domeniul Științele Pământului și ale Atmosferei este 
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. 
În cadrul domeniului Științele Vieții Aplicate și Biotehnologii, USV se 
clasează pe locul 2 cu proiectul „Extracția și caracterizarea fizico-chimică 
a pectinei din subproduse din industria zahărului și utilizarea în paste 



fără gluten”, coordonat de către șef de lucrări Florina Dranca – 
absolventă a USV și cadru didactic în cadrul Facultății de Inginerie 
Alimentară, mentor fiind profesorul Mircea Oroian, decanul Facultății de 
Inginerie Alimentară. 
Pentru domeniul Informatică, proiectul „Cercetări privind îmbunătățirea 
microarhitecturii HW_nMPRA_RTOS utilizând RISC-V ISA și 
algoritmul de planificare EDF cu implementare în FPGA”, coordonat de 
către Ionel Zagan, a ocupat poziția 6, mentor fiind profesorul universitar 
Vasile Găitan. Ionel Zăgan este absolvent al USV și șef de lucrări în cadrul 
Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, cu o experiență 
de 8 ani în dezvoltare hardware și software la General Electric, sucursala 
din Florența. 
Potențial de finanțare are și proiectul depus de Andrei Cucu, doctor în 
neurochirurgie și șef de lucrări în cadrul Facultății de Medicină și Științe 
Biologice, care a propus un proiect interdisciplinar, împreună cu conf. 
univ. Dumitru Boghian, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, cu 
tema „Plasticitatea craniană și consecințele morfologice la craniile cu 
deformații intenționale din secolele 1-7 AD, în spațiul est-carpatic”. 
Rezultatele preliminare complete pot fi consultate pe pagina web a 
competiției: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetarepostdoctorala. 
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- 30 de candidați s-au înscris la concursul pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante pe perioadă nedeterminată la USV, și anume 20 de 
posturi de asistent universitar, patru de lector, 3 de profesor universitar, 
3 posturi de conferențiar și un post de șef de lucrări. Unele posturi nu au 
candidați deloc, iar altele au concurență de doi sau trei candidați pe un 
loc. Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a scos la concurs 31 
de posturi didactice vacante pe perioadă nedeterminată, pentru care s-
au înscris 30 de candidați. Este vorba despre 20 de posturi de asistent 
universitar, patru de lector, 3 de profesor universitar, 3 posturi de 
conferențiar și un post de șef de lucrări. 
Unele posturi nu au candidați deloc, iar altele au concurență de doi sau 
trei candidați pe un loc. 
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării are nevoie de doi profesori 
universitari, unul de lingvistică și unul de etnologie și folclor, dar și de un 
conferențiar, toate posturile având candidați înscriși la concurs. 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică vrea să 
angajeze un profesor pentru disciplina mecanisme și organe de mașini, 
trei asistenți și un șef de lucrări, însă are doar câte un candidat pentru 
postul de profesor și unul de asistent. Facultatea de Drept și Științe 



Administrative a scos la concurs patru posturi de asistent și unul de 
lector, având candidați pentru fiecare dintre ele, ba mai mult, în cazul a 
două posturi de asistent concurează câte doi candidați. 
Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri are vacante patru 
posturi de asistent, două dintre ele înregistrând o concurență de trei 
candidați pe loc, un post nu are niciun candidat înscris, iar pentru celălalt 
s-a înscris un candidat. 
Facultatea de Educație Fizică și Sport are nevoie de 2 lectori, având 
candidați înscriși, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor de 3 asistenți, iar pentru două dintre posturi există 
candidați, în timp ce Facultatea de Medicină și Științe Biologice caută un 
conferențiar și un asistent, însă are candidat doar pentru postul de 
asistent. 
Facultatea de Științe ale Educației vrea să angajeze cinci asistenți și un 
lector, însă s-au înscris la concurs doi candidați, unul pentru postul de 
lector și un altul pentru unul dintre posturile de asistenți universitari. 
Facultatea de Istorie și Geografie are trei candidați pentru singurul post 
de asistent universitar scos la concurs, iar cea de Silvicultură un candidat 
pentru postul de conferențiar. 
Prelegerile și examenele au avut loc între 3 și 7 februarie, iar rezultatele 
definitive, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi publicate pe 
pagina web a universității sucevene în data de 25 februarie, zi în care vor 
fi emise deciziile de încadrare. 
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- Fundația Pădurea de Mâine anunță lansarea programului de finanțări 
nerambursabile Comunitățile Pădurii de Mâine. Programul, cu un buget 
de 500.000 de Euro alocat pentru anul 2022, susține dezvoltarea 
durabilă a comunităților din zonele forestiere din România.  
Programul Comunitățile Pădurii de Mâine se adresează în primul rând 
proprietarilor sau administratorilor de păduri (și asociațiilor acestora), 
UAT-urilor, ONG-urilor cu preocupări de management sustenabil al 
pădurilor, de conservare a naturii și managementul ariilor protejate, 
ONG-urilor cu misiune socială, întreprinderilor sociale și instituțiilor de 
educație. O listă completă a entităților eligibile și a grupurilor țintă se 
găsește în Ghidul Solicitantului. 
Programul se va desfășura între 2022-2031, în limita resurselor 
financiare disponibile. Domeniile prioritare de finanțare vor fi definite 
pentru fiecare ciclu anual de finanțare, dar trebuie să urmărească 
obiectivele specifice ale programului. Pentru anul 2022, direcțiile 
recomandate de acțiune sunt următoarele: 
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- Educație: Proiectele vizează creșterea respectului față de natură prin 
educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a 
pădurilor în comunitățile forestiere. 
- Economie socială: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile 
forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează 
dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților. 
-Cercetare/inovare și transfer tehnologic: Dezvoltarea cercetării/inovării 
și transferului tehnologic în domeniile managementului forestier 
sustenabil. 
- Creșterea suprafețelor împădurite: Creșterea ponderii suprafețelor 
reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități 
forestiere. 
Dezvoltare gestionată local pentru programe cu impact real și durabil 
[…]Despre Pădurea de Mâine 
Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește 
anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, 
și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii 
responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de 
Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, 
dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. Mai multe 
detalii pe www.padureademaine.ro.  

 


