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- USV și-a menținut 
acreditarea ca 
instituție 
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studiilor 
universitare de 
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- În anul 2021, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a parcurs un 
proces de evaluare periodică externă, conform prevederilor legale, 
pentru confirmarea universității ca instituție organizatoare a studiilor 
universitare de doctorat și pentru acreditarea domeniilor de doctorat, a 
anunțat instituția academică suceveană. 
Prin parcurgerea procesului de evaluare externă, s-a dorit susținerea 
dinamicii ascendente înregistrate de USV în ultimii ani și impulsionarea 
efortului de dezvoltare a resursei umane înalt calificate și a infrastructurii 
de cercetare aferente, precizează USV. 
Sursa citată menționează că vizita de evaluare externă s-a desfășurat în 
perioada 2.09.2021 – 8.09.2021 și a cuprins în jur de 100 de întâlniri, 
organizate atât onsite, cât și online, 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, precum și vizitarea 
laboratoarelor și centrelor de cercetare și a spațiilor didactice și de 
cercetare aferente activității doctorale. 
„Cu acest prilej, 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” arată USV. 
Astfel, 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). 
„Remarcăm faptul că 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 de studii superioare complet, care să reprezinte 
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garanția accesului către locuri de muncă sau funcții specifice oricăruia 
dintre domeniile enumerate” subliniază USV. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava apreciază că acreditarea 
IOSUD și a celor 14 domenii de doctorat vine 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.  
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- Compania EGGER Romania, ca parte a comunității din Rădăuți și 
împrejurimi, a sprijinit proiecte cu impact local în valoare de 1.000.000 
Euro. EGGER Romania a direcționat aceste fonduri spre sponsorizări, 
alegând astfel să contribuie la bunăstarea întregii comunități, 
îmbunătățirea serviciilor de sănătate, a condițiilor de învățare, 
sprijinirea familiilor aflate în dificultate, dar și încurajarea activității 
sportive, se arata intr-un comunicat de presa transmis de companie. 
[...] EGGER este o companie cu viziune pe termen lung și înțelege că 
programarea și robotica sunt cursurile viitorului. Am ales să susținem 
activitatea Cluburilor de robotică de la Colegiul Național „Petru Rareș” și 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava prin dotarea cu 
echipamente în valoare de 5.000 Euro. Astfel, zeci de liceeni vor putea 
dobândi abilități care să-i ajute să facă față unui viitor smart în care 
tehnologia va domina.  
Pentru liceenii care vor continua studiile universitare în domeniu, 
Facultatea de Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor de la 
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava îi așteaptă să studieze 
echipamentele industriale sau pe echipamentele de calcul donate de 
EGGER, în valoare de peste 41.000 Euro. [...] 
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N-a fost un an 
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- [...] 2021, în pofida unor condiții deloc favorabile activității de creație, n-
a fost un an pierdut. S-au tipărit unsprezece cărți (care se adaugă celor 
238 de titluri tipărite în cei 20 de ani de la înființare), autorii fiind Anica 
Facina, Jenica Romanică (două titluri), Gheorghe C. Patza, Ovidiu 
Tomegea (proză), Aldona Ioana Patraș (proză și poezie), Paraschiva 
Abutnăriței – două titluri (publicistică și cronică literară), Mihai Valica 
– filozofie/teologie, Paul Brașcanu, Alina Andruhovici și Filon Lucău (un 
reușit album cu reproduceri ale picturilor realizate de Filon Lucău și 
expilcații ale Alinei Andruhovici), în pregătire, un volum de proză al 
Emiliei Popescu Rusu. Lansările de carte s-au realizat la Biblioteca 
Municipală „G.T. Kirileanu” (Jenica Romanică, Gheorghe C. Patza), 
Catedrala „Sfânta Treime” (Anica Facina, Aldona Patraș), la școlile 
gimnaziale nr. 2 și 4 (Anica Facina), la Casa de Cultură Vama și Sediul 



Uniunii Scriitorilor Iași (Paraschiva Abutnăriței), la Bușteni, în cadrul 
Conferinței Internaționale UNIFERO (Aldona Patraș și Paraschiva 
Abutnăriței). [...] 
În acest an s-au obținut și câteva premii: Valeria Moroșan – mențiune 
pentru epigramă la Festivalul „Mărul de aur”, ediția a XXVII-a Bistrița, 
diplome de excelență din partea Cenaclului „Nectarie” – Paul Brașcanu, 
Anica Facina, Jenica Romanică, P. Abutnăriței, Emilia Popescu Rusu, 
diplome de excelență UNIFERO – Aldona Patraș și subsemnata, diplome 
de merit din partea revistei „Însemnări bucovinene” – Gh. Patza, 
Moroșan Valeria, Anica Facina, Jenica Romanică, P. Abutnăriței. Fam. 
Abutnăriței a primit titlul „Oameni ai patrimoniului” din partea echipei 
proiectului „Port Cultural”, realizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Ordinul Arhitecților și alți colaboratori. Activăm și în alte 
entități culturale: SSFF Iași (Vasile Cristea, P. Abutnăriței, Anica Facina, 
Jenica Romanică, Vasile Panțiru, Patza Gh., Patraș Aldona), la Cenaclul 
„Nectarie” din Vama (Vasile Panțiru, Cristea Vasile, Jenica Romanică, 
Anica Facina, Emilia Popescu Rusu, Paul Brașcanu, subsemnta), în SSB 
(Gh. Patza, Anica Facina, P. Abutnăriței, Aldona Patraș, Tațiana Vlad 
Guga, Jenica Romanică, P. Abutnăriței), în filiala Vatra Dornei a SCLRB, 
în filiala „Arboroasa” a ACPBB, în Grupul „Șezătoarea” (A. Facina, P. 
Abutnăriței). [...] 
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- Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul 
Sucevei și Rădăuților, la Centrul eparhial Suceava se va organiza vineri, 
14 ianuarie, o conferință cu prilejul Zilei Culturii Naționale. 
Evenimentul, organizat de Sectorul cultural al Centrului eparhial, va fi 
transmis live pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădă-
uților. 
Vor conferenția prof. univ. dr. Mircea Diaconu, prorector al Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava și prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, de la 
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași. De asemenea, vor fi lansări de carte, precum 
și un concert de cântări cu tematică eminesciană, susținut de Grupul 
psaltic „Dimitrie Suceveanu” al catedralei arhiepiscopale. 

 


