
Revista presei – VINERI, 25 FEBRUARIE 2022 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV anunță că va 
întreprinde toate 
eforturile necesare 
pentru a sprijini 
studenții originari 
din Ucraina și 
familiile acestora 

obiectivdesuceava.ro 
25.02.22 

- În contextul evoluției evenimentelor din Ucraina pe parcursul ultimelor 
24 de ore, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) își exprimă 
îngrijorarea cu privire la escaladarea situației și, totodată, solidaritatea 
cu națiunea vecină, care trece acum prin momente deosebit de dificile. 
Conducerea USV își exprimă cu fermitate convingerea că singura 
modalitate acceptabilă de a dezamorsa tensiunile actuale și de a ieși din 
criza care pune în pericol pacea, atât la nivel regional, cât și global, este 
cea a diplomației. 
„Comunitatea academică este alături de studenții USV originari din 
Ucraina și de familiile acestora și va întreprinde toate eforturile necesare 
pentru a-i sprijini. De asemenea, în aceste momente grele, universitatea 
suceveană va fi alături de toate universitățile partenere și de cercetătorii 
cu care colaborăm în variate proiecte europene, din țara vecină. 
Informăm opinia publică că cei doi reprezentanți ai USV în Ucraina, 
lectorii de limba română de la Cernăuți și Odesa, își desfășoară în 
continuare activitatea în condiții de siguranță, întâlnirile acestora cu toți 
cursanții fiind organizate exclusiv în regim online. Evoluția situației va fi 
monitorizată îndeaproape și, dacă va fi cazul, se vor lua noi decizii cu 
privire la funcționarea celor două lectorate”, a precizat conducerea USV, 
exprimându-și speranța că dialogul diplomatic va face posibilă încetarea 
conflictului militar în cel mai scurt timp. 
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- Universitatea 
Suceava nu mai are 
personal la 

stirilevivafm.ro 
24.02.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava nu mai are personal în cadrul 
Lectoratelor din orașele ucrainene Cernăuți și Odessa. 
Prorectorul USV Ștefan Purici a declarat astăzi, în exclusivitate postului radioimpactfm.ro 



Lectoratele din 
Cernăuți și Odessa. 

24.02.22 nostru, că activitățile didactice din ultimele 3 luni s-au desfășurat online. 
În urma discuțiilor cu colegii ucraineni, Purici  a detaliat care este situația 
în țara vecină. 
Prorectorul Ștefan Purici a mai precizat că Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava ar putea primi o parte din eventualii refugiați ucraineni. 

Valentin 
Hutanu 

Veste importantă 
pentru cele 5 mari 
universități de stat 
din Iași! În joc este 
suma de 20 de 
milioane de euro 

bzi.ro 
25.02.22 

- Cele 5 mari universități de stat din Iași ar putea primi milioane de lei 
pentru cercetare 
Metodologia privind finanțarea cercetării științifice universitare din 
cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, în 2022, prevede ca 
Ministerul Educației să constituie un fond în acest sens, cu următoarele 
obiective: creșterea resursei umane specializate în cercetarea științifică 
din universități, inclusiv implicarea studenților în cercetare, dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare și finanțarea activității 
de profil în universități, creșterea performanței și vizibilității cercetării 
românești în plan internațional. Fondul bugetar alocat este de 
100.000.000 de lei, sumă similară celei de anul trecut. Toate 
universitățile de stat sunt eligibile, iar aceste fonduri sunt considerate 
venituri proprii ale universității și sunt utilizate conform autonomiei 
universitare. 
Modul de alocare al fondurilor este următorul: 20 la sută sub formă de 
sumă fixă, repartizată în mod egal pentru toate universitățile de stat, 45 
la sută în funcție de punctajul obținut în metarankingul universităților 
pentru 2021, 20 la sută pentru programele de studii din domeniile 
prioritare și artistice, în funcție de numărul de studenți, 10 la sută- luând 
în considerare numărul de cercetători și de conducători de doctorat, 5 la 
sută pe baza scorului asociat rezultatelor științifice. 
Profesori din Iași în grupul de lucru responsabil de realizarea exercițiului 
național de metaranking 
Metodologia prevede în selectarea clasamentelor internaționale luate în 
calcul că se ține cont de „gradul de accesibilitate pentru diferite tipuri de 
universități, criteriile utilizate și de nivelul final de apreciere, ce trebuie 
să se reflecte printr-un scor global al universității”. Principiile urmărite: 
clasamentele se bazează dominant pe criterii/indicatori academici 
relevanți, oferă o evaluare globală, nu doar pe anumite domenii de 
specializare, iar clasamentele restrictive pentru minimum 50 la sută 
dintre universități sunt evitate. 
Grupul care se ocupă de metaranking pentru Ministerul Educației îi 
include pe: Carmen Chifiriuc (Universitatea din București), Marius 
Profiroiu (ASE București), Carmen Loghin (Universitatea Tehnică 



„Gheorghe Asachi” din Iași), Valentin Navrapescu (Politehnica 
București), Valentin Popa (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), 
Radu Oprean (UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj), Vasile Vântu 
(Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași), Sorin 
Crișan (Universitatea de Arte din Târgu Mureș). Astfel, cele 5 mari 
universități de stat din Iași ar putea primi o nouă finanțare, în joc fiind 
suma de 20 de milioane de euro. 

- Alianța Franceză, 
dezbatere dedicată 
libertății presei în 
pandemie, la 
„Apropo Café”. 

radiotop.ro 
24.02.22 

- Pe 5 martie, începând cu ora 17.00, cafeneaua „Apropo Café” din Suceava 
va găzdui dezbaterea cu tema „Libertatea presei în pandemie. Presiuni 
exercitate de autorități și rețelele de socializare asupra presei”. 
Dezbaterea va avea loc în cadrul evenimentului internațional „Café 
Europa” și este organizată de Alianța Franceză din Suceava în parteneriat 
cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Inspectoratul Școlar, sub egida 
Ambasadei Franței în România și a Institutului Francez din București. 
Vor participa reprezentanți ai instituțiilor locale de presă, studenți și 
elevi de la specializările de comunicare și jurnalism, istorici, formatori de 
opinie, precum și invitați din spațiul francofon. Moderatorul întâlnirii va 
fi jurnalistul Sorin Avram. Tot în data de 5 martie, dezbateri pe tema 
libertății și viitorului presei vor mai avea loc la renumita cafenea „ Casa 
Capșa” din București, dar și în Brașov, Constanța, Pitești, Ploiești și în 
multe alte orașe europene precum Tours, Bruxelles, Milano, Berlin, 
Praga, Sofia, Cracovia și Viena. Manifestarea își propune să 
sărbătorească patru secole de dezbateri publice de idei într-un loc 
emblematic pentru exercitarea spiritului critic și al libertății de opinie, și 
anume cafeneaua. Evenimentul este organizat la nivel local de rețeaua 
alianțelor și institutelor franceze în aproximativ 30 de cafenele istorice 
din întreaga Europă. Franța deține președinția Consiliului Uniunii 
Europene. 
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- Decanul Facultății 
de Istorie Suceava, 
Florin Pintescu: 
Rusia deocamdată 
se va concentra pe 
Lugansk și Donețk 
sau va încerca să 
refacă așa-zisa Noua 
Rusie, teritoriile 
cucerite de 
Ecaterina cea Mare 

radiotop.ro 
24.02.22 

- În opinia decanului Facultății de Istorie din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, este 
posibil ca, deocamdată, Rusia se va concentra pe Lugansk și Donețk. A 
doua variantă ar fi, conform domnului Pintescu, că „Rusia va încerca să 
refacă așa-zisa Noua Rusie, teritoriile cucerite de Ecaterina cea Mare la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea de la Imperiul Otoman, și atunci ar mai fi 
vizate și regiunile Harkov, Herson și Odesa, și Rusia ar ajunge cu 
granițele la Republica Moldova”. 
 Despre motivele acțiunii Rusiei în Ucraina, Florin Pintescu a spus:  „Este 
vorba despre programul Rusiei de a-și reface sfera de influență, program 
bazat pe trei elemente: 1. Redobîndirea sferei de influență în republicile 



la sfîrșitul secolului 
al XVIII-lea 

ex-sovietice, ceea ce în rusă se numește în vecinătatea apropiată. 2. 
Impunerea unui oarecare control economic sau influențe economice și 
politice în statele din estul și chiar până în centrul Europei. Aceasta e 
strategia clasică a unei puteri terestre cum este Rusia de a interpune între 
ea și un posibil atacator un bloc de state tampon de state neutre, de aici 
și strategia pe care au insistat rușii ca Ucraina să nu intre în NATO și să 
rămână neutră. 3. Divizarea aliaților din cadrul NATO și diminuarea 
influenței SUA în Europa”. 
Istoricul Pintescu a mai spus că „Rusia consideră că poate limita acest 
conflict din regiunea Donbas și mai crede ea că poate rezista sancțiunilor 
economice occidentale, și își poate securiza cele două zone 
autoproclamate republici din Donețk și Lugansk. Acum se pune 
problema că dacă Rusia le recunoaște în granițele lor din anul 2014, 
liderii proruși controlează acum circa o treime din aceste regiuni, iar 
recunoașterea lor completă ar mai aduce Rusia încă două treimi, adică 
teritoriile lor complete”. 

 


