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Sinteza articolului 

- Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 
din Suceava: 
Studenţi şi profesori 
oferă asistenţă 
refugiaţilor din 
Ucraina 

edumanager.ro 
14.03.22 

- Peste 500 de voluntari, studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava (USV), dar şi profesori, oferă asistenţă celor care pleacă din 
Ucraina din cauza războiului, informează instituţiei de învăţământ 
superior. 
„În prezent, peste 500 de voluntari, studenţi ai USV, dar şi profesori, 
oferă asistenţă celor care pleacă din calea războiului. Aproximativ 200 
dintre studenţii implicaţi au semnat contracte de voluntariat în cadrul 
Centrului de ajutor şi consiliere pentru refugiaţi al USV, restul fiind 
implicaţi în activităţi de voluntariat la nivelul facultăţilor. (…) În 
activităţile Centrului sunt implicaţi şi cei doi  
lectori din cadrul Lectoratelor de limba română pe care USV le are 
deschise la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi (Ioana Daniela 
Balauţă) şi Universitatea Politehnică din Odessa (Dan Nicolae Popescu). 
Un efort deosebit depun studenţii USV originari din Ucraina şi Republica 
Moldova, sarcina lor fiind aceea de a oferi consiliere cetăţenilor ucraineni 
refugiaţi pe teritoriul României, în calitate de interpreţi pentru limba 
ucraineană şi rusă”, se arată într-un comunicat transmis de USV. 
Activitatea voluntarilor se desfăşoară în mai multe zone de interes la 
nivel de municipiu, dar şi la nivelul judeţului Suceava, precum: tabăra 
mobilă de la stadionul din Siret, Punctul de trecere a frontierei Siret, 
Gara Burdujeni, Căminul BICOM, Centrul dedicat refugiaţilor de la 
Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, Iulius Mall Suceava, Aeroportul 
Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Mandachi Hotel & Spa, Murillo, 
Punctul de trecere a frontierei Rădăuţi-Prut şi Sala de Sport din 
Dumbrăveni. 
Potrivit sursei citate, în prezent, în spaţiile instituţiei de învăţământ 
superior sunt cazate 60 de persoane pe noapte, în camere cu două paturi 
(având la dispoziţie şi saltele suplimentare), care au masa asigurată la 
restaurantul universitar, pe baza unor tichete care pot fi folosite pentru 
prânz sau cină. 
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Oana Nuțu Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava, pe locul 
20 în clasamentul 
universităților din 
România, realizat de 
Ministerul Educației 

obiectivdesuceava.ro 
11.03.22 

- Ministerul Educației a publicat raportul anual privind metarankingul 
național 2021. Potrivit acestuia, au fost ierarhizate 30 de universități 
românești de stat, dintr-un total de 54, și o singură universitate privată – 
Universitatea „Titu Maiorescu” din București. Pe podium se situează 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, care ocupă locul I, urmată de 
Universitatea din Bucureşti și de niversitatea Politehnica din Bucureşti. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se poziționează pe locul 20, 
având punctajul 3.4799, în timp ce ocupanta primului loc din clasament 
are 21.8020, iar ultima clasată are 1.0087 puncte. 
Top 10 universități românești include 2 universități de medicină – 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-
Napoca, locul 4 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
din Bucureşti, locul 8; 2 universități comprehensive din consorțiul 
Universitaria (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, locul 5, și 
Universitatea de Vest din Timişoara locul 7; 2 universități 
tehnice (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pe 9, și Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, locul 10; o universitate hiper-
comprehensivă (Universitatea „Transilvania” din Braşov, de pe poziția 6, 
ce conține, pe lângă domeniile tradiționale dintr-o universitate 
comprehensivă și componentele de medicină, respectiv tehnic). 
„Creșterea sistematică anuală, în clasamentele internaționale, a 
numărului universităților românești incluse în metaranking, evidențiază 
importanța acestor clasificări pentru conștientizarea necesității creșterii 
competitivității la nivel internațional, reflectată în  performanța în 
clasamentele internaționale. Metaranking-ul reprezintă, astfel, un 
instrument de analiză și un criteriu obiectiv de evaluare în cadrul 
metodologiilor de finanțare a cercetării în sistem universitar, care 
permite asigurarea alocării de resurse financiare de la bugetul de stat, pe 
baza unor indicatori de performanță”, apreciază autorii clasamentului. 
Obiectivele specifice ale Metarankingului Național au vizat 
identificarea instituțiilor de învățământ superior reprezentative din 
România, performante la nivel științific și cu vizibilitate internațională în 
clasamentele globale ale universităților europene și occidentale; 
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11.03.22 diferențierea instituțiilor de învățământ superior din România pe baza 
punctajului obținut în urma aplicării metodologiei internaționale 
standard privitoare la realizarea exercițiului național de metaranking; să 
ofere managementului academic național un instrument de analiză 
corect și în același timp, echitabil, privitor la impactul universităților 
românești în aria academică internațională, care să furnizeze date utile 
pentru proiecția strategiei de cercetare și educaționale, inclusiv a 
componentei care vizează finanțarea cercetării în universități 

turdanews.net 
12.03.22 

- „Locul individului în 
sistemul şcolar 
francez : construcţia 
cetăţeanului”, tema 
dezbaterii propusă 
de Alianţa Franceză 
Suceava în această 
săptămână 

svnews.ro 
13.03.22 

- Seria activităților derulate de Alianța Franceză în cadrul Lunii 
Francofoniei la Suceava continuă cu conferința La place des individus 
dans le système scolaire français : la construction du citoyen/ Locul 
individului în sistemul școlar francez : construcția cetățeanului care va 
avea loc pe data de 16 martie 2022, ora 18.00, în Sala de lectură a 
Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, corp E. 
Invitatul acestei săptămâni este Michel Monsauret, fost Atașat de 
cooperare educativă al Ambasadei Franței în România și coordonator al 
Alianțelor franceze din România în perioada 2017-2021. Michel 
Monsauret își începe cariera în cadrul Universității din Reims 
Champagne-Ardennes ca Delegat cu relațiile europene și internaționale 
(1992-1995) și Inspector al Educației Naționale pentru Academiile din 
Lille și Reims (1998-2003). 
Cariera sa de diplomat debutează în anii ’90, fiind, pe rând, Director al 
Biroului de cooperare lingvistică și educativă al Ambasadei Franței din 
Țările de Jos (1995-1998), Atașat de cooperare educativă al Ambasadei 
Franței din Regatul Unit (2007-2010), Atașat de cooperare educativă al 
Ambasadei Franței din România (20017-2021). 
Michel Monsauret este un vechi prieten al Biroului Francez din Suceava, 
pe care l-a vizitat încă din anul 2018, când, împreună cu fosta directoare 
a Institutului Francez din România, Hélène Roos, a avut mai multe 
întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale în vederea depunerii 
dosarului înființării unei Alianțe Franceze la Suceava. 
Conferința de miercuri își propune să prezinte sistemul de învățământ 
francez precum și modalitățile prin care acesta contribuie la formarea 
cetățeanului francez de azi. Bazată pe o îndelungată experiență în cadrul 
sistemului școlar universitar și preuniversitar și pe o fină cunoaștere a 
realităților socio-economice și educative franceze, conferința se 
adresează tuturor profesorilor și studenților francofoni care doresc să 
aprofundeze aspecte referitoare la sistemul educativ francez și la modul 
de funcționare al acestuia. 
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Activitatea este organizată de Alianța Franceză din Suceava în colaborare 
cu Biblioteca USV, Centrul de Reușită Universitară, Asociația 
Profesorilor Francofoni precum și Direcția Județeană pentru Cultură 
Suceava. 

- Gheorghe Flutur: Eu 
cred că mari 
companii își vor 
instala sediile aici, în 
frontiera Uniunii 
Europene și NATO 

radiotop.ro 
10.03.22 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră 
că Suceava va obține „certificatul de încredere” și va atrage investitori de 
anvergură, pentru modul cum se descurcă în actuala situație de criză. El 
a declarat, la Radio Top: „Eu cred că mari companii își vor instala sediile 
aici, în frontiera Uniunii Europene și NATO. Faptul că Suceava s-a mișcat 
bine și are o imagine foarte bună și pe buzele comisarilor europeni 
reprezintă un «certificat de încredere», certificat care va fi și pentru 
viitorii investitori. Investitorii vin, e de reconstruit în Ucraina, sînt de 
făcut business-uri fel de fel”. Președintele Flutur apreciază că din ecuație 
nu trebuie omisă Universitatea „Ștefan cel Mare” și a precizat: „Trebuie 
să implicăm și USV. Trebuie o unitate de lobby mult mai puternică și îmi 
doresc foarte mult un parteneriat cu universitatea, dar și cu primăriile. 
Cu primăriile care să dea niște terenuri cu utilități pentru investitori. 
Suceava devine cumva o zonă interesantă și cu «certificat de bună 
purtare și de siguranță». Șeful administrației județene a subliniat că a 
rămas impresionat, aseară, la Hub-ul umanitar de lîngă Aeroportul 
Suceava, cînd a observat că un comisar european, și anume cel pentru 
gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, știa că între Suceava și Cernăuți este 
cel mai sigur culoar. Gheorghe Flutur a continuat spunînd: „Ca și 
comportament al autorităților, ca și organizare, faptul că avem proiecte 
transfrontaliere în valoare de 20 de milioane de euro cu Cernăuțiul de 
mulți ani, pe spitale, pe cultură, pe drumul de la Izvoarele Sucevei, pe 
turism, astea ne-au legat pe noi. Noi nu sîntem străini, ne uităm unii la 
alții și nu ne cunoaștem”. 

- Ambasadorul 
Franţei, vizită cu 
interese economice 
la Botoşani: Nu 
suntem singuri în 
faţa crizei umanitare 
cauzată de război 

agerpres.ro 
12.03.22 

- Doina Federovici, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani şi primarul 
municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, s-au întâlnit, vineri seară, cu E.S. 
Laurence Auer, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Radu Grădinaru, 
consulul onorific al Franţei la Iaşi, antreprenorul Gerard Losson, care 
deţine societatea Formens, şi reprezentanţii celorlalte societăţi cu capital 
francez din judeţ. 
Principalele teme discutate au fost coordonarea eforturilor europene 
pentru gestionarea crizei umanitare generate de războiul din Ucraina, 
dezvoltarea relaţiilor economice dintre judeţul Botoşani şi Franţa, 
precum şi proiectele de dezvoltare pe termen mediu şi lung pe care le are 
Consiliul Judeţean Botoşani.  
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12.03.22 E.S. Laurence Auer a subliniat că nu suntem singuri în faţa crizei 
umanitare provocate de războiul din Ucraina, că Franţa, care deţine 
preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, este angajată într-
un proces comun cu celelalte state membre UE pentru a prelua din 
persoanele refugiate şi că autorităţile locale au gestionat exemplar 
situaţia de la graniţa estică a blocului comunitar. De asemenea, domnia 
sa a reiterat statutul european al României şi susţinerea pe care Parisul 
şi celelalte capitale europene o au faţă de ţara noastră. E.S. Laurence 
Auer a ţinut să transmită mesajul ministrului de Interne al Franţei, 
Gerald Darmanin, şi implicit al Guvernului francez, de susţinere a 
aderării cât mai rapide a României la Spaţiul Schengen. 
Pe palierul economic, discuţiile au vizat oportunităţile de afaceri pe care 
companiile franceze le au în judeţul Botoşani şi proiectele Consiliului 
Judeţean Botoşani de dezvoltare a infrastructurii, care sunt în diferite 
stadii de implementare. „Decizia preluării de către autorităţile locale a 
realizării unui drum de mare viteză între Botoşani şi Suceava, care să lege 
municipiul de A7 şi implicit de Aeroportul Salcea, intrarea Consiliului 
Judeţean Botoşani în Clusterul de Bioeconomie creat în jurul 
Universităţii «Ştefan cel Mare» în vederea modernizării Aeroportului 
Salcea, prin construirea unui terminal cargo care să permită operaţiuni 
de import-export, precum şi dezvoltarea infrastructurii de drumuri 
judeţene şi naţionale din Botoşani au fost apreciate de către 
reprezentanţii mediului de afaceri francez care activează la noi în judeţ”, 
a declarat Doina Federovici, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. 
Din cauza situaţiei generate de conflictul armat din Ucraina, un maraton 
de business, ce urma a fi organizat săptămâna viitoare, de către Camera 
de Comerţ Franceză în România şi Formens, a fost amânat pentru finalul 
lunii mai, în speranţa unei normalizări a situaţiei geopolitice din zonă. 
Împreună am convenit să facem totul ca relaţiile româno-franceze să se 
dezvolte la cel mai înalt nivel. 
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