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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu USV și-a menținut 
acreditarea de 
Instituție 
Organizatoare a 
Studiilor 
Universitare de 
Doctorat 

monitorulsv.ro 
11.01.22 

- În urma unui proces de evaluare periodică externă, parcurs de-a lungul 
anului trecut, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a întrunit 
condițiile de confirmare ca Instituție Organizatoare a Studiilor 
Universitare de Doctorat (IOSUD) și pentru acreditarea domeniilor de 
doctorat. Evaluarea externă făcută a reconfirmat dinamica ascendentă 
înregistrată de către USV în ultimii ani, precum și impulsionarea 
efortului de dezvoltare a resursei umane înalt calificate și a infrastructurii 
de cercetare aferente. 
Vizita comisiilor de evaluare externă s-a desfășurat în perioada 2-8 
septembrie 2021 și a cuprins în jur de 100 de întâlniri. Acestea au fost 
organizate atât on-site, cât și on-line cu studenți, cadre didactice, 
conducători de doctorat, directori de laboratoare de cercetare, 
angajatori, foști doctoranzi ai USV, reprezentanți ai conducerii USV, 
membri ai Comisiei de etică din cadrul universității și ai Comisiei pentru 
evaluarea și asigurarea calității din cadrul USV. Cu prilejul vizitării 
laboratoarelor și a centrelor de cercetare, precum și a spațiilor didactice 
și de cercetare aferente activității doctorale, comisiile de experți 
evaluatori au constatat modul de îndeplinire a criteriilor, standardelor și 
indicatorilor de performanță. La finalul amplului proces de evaluare, 
Consiliul ARACIS a decis menținerea acreditării pentru IOSUD-USV și 
pentru toate cele 14 domenii de doctorat. 
În cadrul acestora au fost acreditate 8 domenii din cadrul Școlii 
Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești (Calculatoare și tehnologia 
informației, Geografie, Ingineria produselor alimentare, Inginerie 
electrică, Inginerie electronică, Telecomunicații și tehnologii 
informaționale, Inginerie industrială, Inginerie mecanică și Silvicultură) 
și 6 domenii din cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane 
(Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filosofie și 
Istorie). 
Aceste domenii acoperă marea majoritate a programelor de studiu din 
cadrul USV, la nivel de licență și masterat, aspect care oferă fiecărui 
student, actual sau potențial, șansa de a parcurge un program complet de 
studii superioare, care să-i asigure garanția accesului spre un loc de 
muncă din domeniile enumerate. Această acreditare a celor 14 domenii 
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de doctorat nu poate decât să confirme calitatea programului de studii 
doctorale al universității sucevene și să ofere oportunități celor care 
visează la o carieră în domeniul cercetării sau în cel al învățământului 
superior. 

- Universitatea Ștefan 
cel Mare, Suceava – 
Consolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare - Valoarea 
totală : 1.419.843 lei. 

realitateadebistrita.net 
11.01.22 

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atras în 2021 fonduri 
europene în valoare de 1,5 miliarde euro prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM). 
Cristian Roman, secretar de stat: „Este o realizare importantă în 
condițiile în care ținta inițială a fost de 728 milioane euro. Vrem ca în 
anul 2022 să încasăm de la Comisia Europeană, prin POIM, și mai mult: 
1,8 miliarde euro. De altfel, am început noul an cu încredere și multă 
determinare. În această săptămână am semnat 19 noi contracte de 
finanțare pentru dotarea altor școli și spitale.” 
Contractele semnate recent în cadrul POIM: 
[...] 3. Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava – Consolidarea capacității 
de gestionare a crizei sanitare 
Valoarea totală : 1.419.843 lei [...] 
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Radu 
Cucuteanu 

Cea mai veche 
biserică de lemn din 
România este cea de 
la Putna 

radiohit.ro 
11.01.22 

- Anul trecut, un grup de cercetători de la Laboratorul de Biometrie 
Forestieră din cadrul Facultății de Silvicultură a Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava au reușit, în urma analizei dendrocronologică, să 
stabilească faptul că biserica din lemn de la Putna este cu adevărat cea 
mai veche din România. 
Lemnul de stejar care a fost folosit la construcția ei datează de la 
începutul secolului al XV-lea, adică de la 1400. Mai mult, printre grinzile 
analizate, cercetătorii au găsit și una datând de la 1295, arată 
forestmania.ro. 
„Este vorba despre o tratare dendrocronologică. Am scos probe pe care 
le-am datat folosind seriile pe care le aveam deja. Am construit o serie 
pornind de la arbori vii, stejari mai exact. Ca să prelungim seria – noi 
neavând în Moldova arbori mai bătrâni de 250 de ani –, am prelevat 
probe din situri arheologice, din alte biserici vechi din lemn. Am fost și 
în județul Neamț, am luat de la Frumoasa, Tazlău, Bârnova, din mai 
multe locuri. Ele se așază ca un puzzle și am reușit astfel să le datăm. 
Imaginați-vă un puzzle cu 800 de piese”, a declarat dr. ing. Cătălin Roibu, 
șef de lucrări și coordonatorul laboratorului. 
El ne-a mai spus că s-a mai încercat o datare, numai că aceea nu avea la 
bază o serie de referință pe Moldova, ci au folosit-o pe cea din Polonia. 
Biserica de lemn Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Putna, 
cunoscută și ca Biserica de lemn Dragoș Vodă, a fost ridicată inițial în 



satul Volovăț, fiind ulterior strămutată în satul Putna din comuna 
omonimă aflată în județul Suceava. 
În prezent, edificiul religios se află localizat în cimitirul satului, la 
aproximativ 1 km distanță de Mănăstirea Putna. 
Biserica este compusă din două părți – prima, cea veche, fiind construită 
de Dragoș Vodă, iar a doua, prelungirea ei, a fost construită sub Imperiul 
Austro-Ungar, când a devenit biserica satului. 
Părintele Constantin Croitoru, cel care slujește de două ori pe an în mica 
biserică, tot caută susținere pentru restaurarea lăcașului, dar fără folos. 
„Au tot fost încercări de-a lungul timpului și mereu a intervenit ceva, câte 
un obstacol. Am ajuns să cred că se va face când o vrea Maica Domnului”, 
a spus el. 
Situația este cunoscută la Institutul Național al Patrimoniului și mai ales 
starea avansată de degradare în care se află. Fundația e din piatră, dar s-
a infiltrat apa și nu mai durează mult până când întreaga structură va fi 
în pericol. 

A.B. Alianța Franceză din 
Suceava își reia 
activitatea în această 
săptămână și 
pregătește 
evenimente 
culturale 
remarcabile în acest 
an 

crainou.ro 
11.01.22 

- Alianța Franceză din Suceava a reînceput activitatea de luni, 10 ianuarie 
a.c., cu o ofertă bogată de cursuri și activități. Anul acesta, programul său 
prevede atât activități culturale, științifice și de formare cunoscute și 
apreciate de comunitatea suceveană, cât și numeroase activități noi, 
inedite, care să răspundă cerințelor actuale ale unui public francofon din 
ce în ce mai numeros. 
Dintre activitățile și proiectele deja consacrate ale Alianței Franceze, care 
s-au impus de-a lungul ultimilor ani cu ajutorul Biroului Francez din 
Suceava, amintim seria activităților din cadrul „După-amiezelor 
francophone/ Les apres-midi francophones”, desfășurate în fiecare 
miercuri, stagiul de formare destinat profesorilor și viitorilor profesori 
de limba franceză „Primăvara inovării limbii franceze/ Le Printemps de 
l’Innovation du Français (PIF)” (mai 2022), Festivalul Filmului Francez 
(iunie 2022), „Sărbătoarea muzicii/ Fete de la musique” (iunie 2022), 
„Școala de vară francofonă/ Ecole d’été francophone” destinată copiilor 
de 6-14 ani (iunie-iulie). 
„Anul 2022 este anul în care Alianța Franceză continuă și dezvoltă 
proiectele sale destinate promovării teatrului francofon la Suceava și 
utilizării teatrului ca mijloc de învățare a limbii franceze. Astfel, în martie 
2022, în parteneriat cu Delegația Generală Valonia-Bruxelles la 
București, va avea loc la Suceava premiera spectacolului francofon «La 
vie de Vieuxtemps», realizat în cadrul proiectului «Clasic e Fantastic. 
Copilăria marilor muzicieni», iar în aprilie este prevăzută participarea 



unor trupe de elevi și liceeni din județul Suceava la un concurs de 
improvizație teatrală de la Craiova. 
Tot în luna martie, Luna Francofoniei, va avea loc o activitate inițiată la 
nivel european, «Cafe Europa», destinată schimburilor de opinii 
referitoare la libertatea presei între ziariști români și francezi. 
Alianța Franceză din Suceava va fi de asemenea partener în prestigioasa 
activitate organizată de Camera Franceză de Comerț și Industrie în 
România, Maratonul de Business (martie 2022) și va iniția activități de 
încurajare a turismului francofon în Bucovina, în parteneriat cu agenția 
de turism ara Autentică. 
O altă surpriză plăcută pentru sucevenii francofoni este demararea 
activității online «Cântărețul lunii/ Le chanteur du mois», începând cu 
luna februarie, prin care publicul larg va avea posibilitatea să întâlnească 
un cântăreț francez mai puțin cunoscut și să descopere cele mai 
semnificative cântece din repertoriul său. Animatorul acestei întâlniri, 
organizată la începutul fiecărei luni, va fi Frédéric Castel, un cadru 
universitar pasionat de muzică, inițiatorul a două proiecte de succes 
dedicate promovării muzicii franceze – asociația «Troyes chante» și 
emisiunea de radio «On allume des étoiles»” aflăm dintr-un comunicat 
de presă. 

- Zilele Eminescu, 
ediția ianuarie 2022 

ordineazilei.ro 
12.01.22 

- Memorialul Ipotești organizează, în data de 15 ianuarie, Zilele Eminescu. 
Manifestările  vor începe la ora 11.15 cu Te Deum la Bisericuța Familiei 
Eminovici, urmat de depuneri de flori la bustul lui Mihai Eminescu de la 
Memorialul Ipotești. 
Începând cu ora 12.00, activitățile se vor desfășura, cu respectarea 
regulilor impuse de starea de alertă, în Sala de expoziții temporare „Horia 
Bernea”. 
În deschidere, la 12.00, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu (Universitatea 
de Vest din Timișoara) va ține conferința Poetul și subconștientul 
imperial. 
Începând cu ora 12.30, vor avea loc discuții în cadrul mesei rotunde 
Poezia de debut în anul 2021, la care vor participa membrii juriului 
pentru  acordarea Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” – 
Opus Primum:  dr. Al. Cistelecan (Universitatea de Medicină, Farmacie, 
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș), dr. Mircea 
A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), dr. Alex Goldiș 
(Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj), dr. Mihai Iovănel (Institutul de 
Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București),  dr. Andrei Terian 
(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) și poeții nominalizați pentru 
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11.01.22 Premiu. Juriul va face cunoscut, în aceeași zi, numele laureatului 
Premiului de debut pentru anul 2021. 
La ora 14.00, actorii Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani vor 
susține un recital din poezia eminesciană. 
După o scurtă pauză, la ora 15.00, va avea loc lansarea proiectului de 
digitizare a edițiilor Eminescu, realizat de Biblioteca Universitară 
Centrală „Mihai Eminescu” din Iași și Memorialul Ipotești. În 
deschidere, prof. univ. dr. Ioana Bot (Universitatea „Babeș-Bolyai” din 
Cluj) va ține conferința  Eminescu – o creație a editorilor săi? La lansarea 
proiectului, vor participa: din partea Bibliotecii din Iași – dr. Ioan Milică, 
director; Lăcrămioara Chihaia, șefa departamentului Colecții 
Speciale;  din partea Memorialului Ipotești –  dr. Ala Sainenco, manager; 
Mihaela Anițului, șef serviciu. 
La 18.00, va avea loc ediția din ianuarie a întâlnirilor Poeți în dialog, 
moderată de Lucia Țurcanu. Invitații acestei ediții sunt Matei Vișniec 
(Franța) și Anca Mizumschi (SUA). 
Activitățile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Memorialului 
Ipotești. 
Pe 15 ianuarie, vor fi vernisate câteva expoziții ale Memorialului Ipotești: 
la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad – „Pe urmele lui Eminescu”, grafică 
de Spiru Vergulescu; 
la Biblioteca„T. Kirileanu” Neamț – „Ilustratori ai operei eminesciene 
din ediții Eminescu”; 
la Biblioteca Centrală Universitară „ M. .Eminescu” Iași – „Ilustrații în 
gravură la Sonete de Mihai Eminescu”. 
Pe 13 ianuarie, Memorialul Ipotești va participa, la Bistrița, la activitățile 
organizate de Biblioteca Județeană „George Coșbuc” cu genericul 
„Numai poetul/ ca păsări ce zboară…” 
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- Ziua Culturii 
Naționale la Centrul 
Eparhial Suceava 

svnews.ro 
11.01.22 

- Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al 
Sucevei și Rădăuților, la Centrul Eparhial Suceava se va organiza vineri, 
14 ianuarie 2022, o conferință cu prilejul Zilei Culturii Naționale. 
Ziua de 15 ianuarie, aleasă în semn de omagiu față de poetul național al 
românilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889), a fost 
declarată drept Ziua Culturii Naționale, prin adoptarea inițiativei 
legislative depuse în acest sens, de către  Camera Deputaților, la data de 
16 noiembrie 2010, decretul pentru promulgarea Legii fiind semnat la 6 
decembrie 2010. 
Evenimentul, organizat de Sectorul Cultural al Centrului Eparhial, va fi 
transmis LIVE pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și 



Rădăuților. 
Programul conferinței: 
10:00 Deschiderea lucrărilor Conferinței 
Constantin Oprea, Consilier Cultural – Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților; 
10:15 – 10:45 
Cuvânt despre „Ziua Culturii Naționale” – domnul Prof. univ. dr. Mircea 
Diaconu, Prorector al Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava; [...] 

 


