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gestionare a crizei 

sanitare - Valoarea 

totală : 1.419.843 

lei. 

ziarulunirea.ro 
10.01.22 

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atras în 2021 fonduri 
europene în valoare de 1,5 miliarde euro prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM), potrivit news.ro. 
„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”, a afirmat secretarul de stat Cristian Roman, potrivit unui 
comunicat de presă al MIPE. [...] 
3. Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava – Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare – Valoarea totală : 1.419.843 lei [...] 
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Radu Lupașcu Soluții de acțiune în 
protejarea pădurii, 
prezentate de un 
profesor USV în 
publicația 
europeană „Politico” 

monitorulsv.ro 
06.01.22 

- Prezentarea unui interviu în cadrul prestigioasei publicații de analiză a 
fenomenului politic și a politicilor publice din Uniunea Europeană, 
denumită „Politico”, reprezintă cu siguranță o recunoaștere profesională 
de vârf. Prof. univ. Laura Bouriaud, cadru didactic al Facultății de 
Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost 
intervievată ca expert în privința modului în care tăierile ilegale de 
pădure interferează cu efortul european de protejare a pădurilor. 
Sub titlul „Moștenirea comunistă împiedică eforturile de conservare a 
pădurilor din Europa Centrală”, revista „Politico” a publicat, în luna 
decembrie, un articol în care comisarul european pentru mediu 
Virginijus Sinkevičius, împreună cu mai mulți experți, europarlamentari 
și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, s-a pronunțat cu 
privire la modul în care tăierile ilegale interferează cu efortul european 
de protejare a pădurilor. În cadrul interviului apărut în materialul 
publicat, prof. univ. Laura Bouriaud a arătat care ar fi cele trei direcții de 
acțiune care ar putea constitui un sprijin real pentru fostele țări 
socialiste, în efortul lor de protejare a pădurilor. 
Ea a argumentat că întărirea statului de drept ar avea un efect benefic 
inclusiv pentru protecția pădurilor, deoarece în țările foste socialiste 



implementarea legii tinde să fie mult mai slabă prin comparație cu țări 
occidentale mai puțin afectate de corupție. În al doilea rând, sunt 
necesare măsuri de combatere a sărăciei energetice, mai ales în situația 
României, unde datele statistice arătă că se consumă tot atâta lemn de 
foc cât este recoltat oficial din pădure. În sfârșit, protecția pădurilor nu 
se poate face fără o finanțare adecvată. În țările europene restricțiile de 
mediu, în cazul proprietarilor de pădure, sunt compensate adeseori din 
fonduri europene, comparativ cu proprietarii de păduri din România, 
care au primit compensații pentru pierderea de venit datorată 
restricțiilor de mediu doar începând cu anul 2016 și fără angajarea unei 
finanțări europene. La aceste probleme se mai adaugă și o tendință de 
legiferare în exces, ceea ce conduce la o birocrație sufocantă și la 
deficiențe majore în implementarea dispozițiilor legale. 
„Slăbiciunea statului de a-și implementa propriile norme juridice este o 
moștenire dificilă a regimului comunist. Nu de legi noi avem nevoie, ci 
de asistență tehnică și expertiză în simplificarea legislației și în punerea 
în aplicare a legii, pentru a fi mai eficienți în lupta împotriva tăierilor 
ilegale”, a opinat prof. univ. Laura Bouriaud.  

- Suceava va găzdui 

Congresul 

Internațional al 

Bibliotecarilor. 

Ardeleanu: „A 

aduce un asemenea 

eveniment, cu peste 

500 de participanți 

înseamnă o obligație 

majoră” 

svnews.ro 
03.01.22 

- La începutul lunii septembrie, la Suceava se va desfășura Congresul 
Internațional al Bibliotecarilor. O astfel de manifestare nu a mai avut loc 
la Suceava de mai bine de 20 de ani. Congresul este organizat de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” și Asociația Națională a Bibliotecarilor. 
Coordonatoarea Bibliotecii USV, profesorul universitar doctor Sanda-
Maria Ardeleanu, a declarat, la Radio Top: „A aduce un asemenea 
eveniment, cu peste 500 de participanți înseamnă o obligație majoră. 
Prima dată, rectorul Valentin Popa a aprobat pentru 2020 organizarea 
acestei ample manifestări. Nu s-a putut atunci din cauza pandemiei. 
Asociația Națională a Bibliotecarilor a dorit să vină la Suceava și grație 
evenimentelor pe care Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” le 
organizează pe parcursul anului, printre care se află un simpozion și 
Salonul de Carte Alma Mater Librorum. Suntem un colectiv care atrage 
evenimente la cel mai înalt nivel”. Profesoara Ardeleanu a completat: 
„Poate vom avea norocul să organizăm Congresul Internațional al 
Bibliotecarilor în format fizic, deși există formula hibrid”. 
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- Prorectorul USV, 
prof. univ. dr. Mihai 
Dimian, numit vice-
președinte al 
Comisiei 

suceava-smartpress.ro 
28.12.21 

- O veste bună, la sfârșit de an, pentru unul dintre cei mai apreciați 
universitari suceveni, pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
dar și pentru toți cei care sunt în contact  cu mediul universitar sucevean. 
Prin Decizia din 23 decembrie 2021 a președintelui Colegiului 
Consultativ Pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI), prorectorul 

radiotop.ro 
29.12.21 



permanente de 
specialitate a CCCDI 
pentru Tehnologia 
informației și 
comunicațiilor, 
spațiu și securitate 

universității sucevene, profesor universitar doctor Mihai Dimian, a fost 
investit în funcția de vice-președinte al Comisiei permanente de 
specialitate a CCCDI pentru Tehnologia informației și comunicațiilor, 
spațiu și securitate. 
„Am fost numit vice-președinte al Comisiei permanente de specialitate a 
CCCDI pentru Tehnologia informației și comunicațiilor, spațiu și 
securitate. E adevărat că ar fi util să avem și un Ministru al Cercetării, 
Inovării și Digitalizării dar noi vom încerca să ne desfășurăm activitatea 
cât mai bine și în condițiile actuale”, a transmis profesorul Mihai Dimian, 
pe pagina sa de socializare. 

Oana Nuțu „Creative HUB”, 
investiție a USV 
finalizată în preajma 
Crăciunului 

obiectivdesuceava.ro 
29.12.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a dat în folosință, în preajma 
Crăciunului, clădirea „Creative HUB”, un proiect demarat în anul 2020, 
ce a presupus o investiție de peste 1 milion de lei, fără TVA. 
„Creative HUB” este o clădire modulară ușoară, formată din 
containere metalice, care va deservi ca spațiu modern de birouri și este 
formată din parter și un etaj, cu un total de 4 încăperi. Circa 50 de oameni 
o vor putea folosi în același timp, suprafață efectivă a acesteia fiind 
de 318 mp. Prorectorul Mihai Dimian a explicat că, pe măsură ce vor fi 
finalizate celelalte spații aflate în lucru, Creative HUB va fi orientat către 
acțiunile creative și antreprenoriale ale studenților. 
Încă de la debutul noului an universitar, conducerea USV a punctat 
nevoia de a investi cât mai mult în infrastructură și în programe 
educaționale, pentru dezvoltarea instituției. Atât personalul cât și 
studenții vor putea folosi laboratoarele amenajate în această clădire.  

- Întâlnire pentru 
transformarea 
Spitalului Județean 
în Spital Clinic 

radiotop.ro 
22.12.21 

- Joi, 23 decembrie, la Suceava va avea loc o întâlnire pe marginea 
transformării Spitalului Județean de Urgență în Spital Clinic, după ce 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” a primit aviz de funcționare în toamnă. Pentru ca facultatea de 
medicină să poată funcționa este nevoie ca spitalul să fie unul clinic. 
Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a mai spus că USV a primit 
teren de la administrația județeană în curtea Spitalului Nou pentru a 
construi clădirea Facultății de Medicină. Pe de altă parte, domnul Flutur 
a arătat că are o relație foarte bună cu rectorul Valentin Popa și a 
subliniat: „Până acum am lucrat absolut în regulă cu rectorul Popa. În 
prezent avem de turat niște lucruri pe Clusterul Regional Inovativ de 
Bioeconomie Suceava-Botoșani de lângă aeroportul din Salcea, unde 
vom amenaja laboratoare împreună cu universitatea”. 



- Două studente de la 
USV, practică la 
Nurnberg, la o 
școală privată cu 
predare în limba 
engleză 

radiotop.ro 
08.01.22 

- În toamna anului trecut, două studente ale Facultății de Științe ale 
Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost în 
practică pedagogică la Nurnberg, grație profesorului Constantin Lomaca. 
Profesorul originar din Buzău a avut un prim contact cu universitatea 
suceveană în 2019, cadrul programului „Ambasador în Bucovina”, la care 
profesori români din țară și străinătate au făcut schimburi de experiență. 
Șefa Departamentului de Științe ale Educației, conferențiarul universitar 
doctor Otilia Clipa, a afirmat, la Radio Top, că ulterior s-a lucrat la un 
acord care le-a dreptul celor două studente să meargă în Germania. 
Profesoara a arătat: „Studentele noastre, una din anul II și cealaltă din 
anul III, au făcut diverse fișe de observație, dar au și stat în clasă, și-n 
învățământul preșcolar, și-n învățământul primar. Școala unde lucrează 
domnul profesor Lomaca este un consorțiu, de la grădiniță până la liceu. 
E o școală privată care funcționează după bacalaureatul internațional. 
Deci, toată predarea este în limba engleză, ceea ce le-a permis și 
studentelor noastre să meargă acolo în practică pedagogică”. Otilia Clipa 
a completat: „Pentru studentele noastre experiența de la școala din 
Nurnberg a fost extraordinară. Le-au impresionat seriozitatea, 
punctualitatea și modul cum sunt așezate lucrurile”. Pe durata stagiului 
de pregătire practică, studentele au beneficiat de burse oferite de 
universitatea suceveană. 

Mădălina 
Cocea 

6 cercetări 
românești din 2021 
de ținut minte 

mindcraftstories.ro 
04.01.22 

- [...] Biserica din lemn de la Putna a fost declarată oficial cea mai veche 
din țară, pe baza unor analize ale lemnului efectuate de specialiștii de la 
Laboratorul de Biometrie Forestieră din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. Potrivit analizelor, lemnul de stejar care a fost folosit 
la construcția ei datează de la începutul secolului al XV-lea. Printre 
grinzile analizate, cercetătorii au găsit și una datând de la 1295. Pentru a 
face această analiză, experții au comparat lemnul cu cel de la stejari vii, 
dar și din alte biserici vechi din lemn. [...] 

Oana Nuțu Două noi programe 
de studii 
universitare, la 
Facultatea de 
Economie, 
Administrație și 
Afaceri Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
27.12.21 

- Pe final de an, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat 
inițierea a două noi programe de studii, ambele în cadrul Facultății de 
Economie, Administrație și Afaceri. Potrivit hotărârii Senatului USV din 
data de 16 decembrie, a fost aprobată inițierea de principiu a unui nou 
program de studii universitare de licență, denumit Matematică-
Informatică, dar și a unui program de studii universitare de masterat, 
Digitalizare și Data Science. 
În aceeași ședință de Senat, a fost aprobată și renunțarea la două 
programe de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de 



Istorie și Geografie. Este vorba despre Studii europene și Tradiții și 
inovație în turismul cultural și religios, fiecare program având o durată 
de doi ani, în domeniul Istorie. 
Amintim că în ultimii ani oferta de școlarizare a USV a fost modificată de 
mai multe ori, în special prin introducerea de programe noi, atât la 
licență, cât și la masterat, cu precădere la facultățile de Inginerie 
Electrică și Inginerie Mecanică, dar și în cadrul Departamentului de 
Sănătate și Dezvoltare Umană. 
La concursul de admitere din acest an la USV, cele mai populare 
programe de licență, care au atras un număr mare de studenți, au fost 
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Psihologie, Asistență 
medicală generală, Educație fizică și sportivă, Poliție locală, Contabilitate 
și informatică de gestiune, Drept, Kinetoterapie și motricitate specială, 
Calculatoare și Asistență Socială. La studiile de masterat, specializările 
care s-au bucurat de cea mai mare adresabilitate au fost Drept penal și 
criminalistică, Limbă și comunicare, Managementul instituțiilor 
educaționale și Management și administrație europeană.  

Daniela 
Micuțariu 

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

monitorulsv.ro 
10.01.22 

- Alianța Franceză din Suceava organizează miercuri, 12 ianuarie 2022, la 
ora 18:00, prima activitate din acest an, conferința online „La situation 
du français au Sénégal, aujourd’hui” (Situația limbii franceze în Senegal, 
astăzi), în cadrul proiectului „După-amiezelor francofone”. 
Invitatul acestei întâlniri este Abdou FALL, doctorand în Științe ale 
Limbajului și Didactică la Universitatea „Assane Seck” din Ziguinchor, 
Senegal, în prezent student Erasmus la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din municipiul Suceava în anul universitar 2021-2022. 
Acesta va prezenta situația limbii franceze în contextul plurilingv al 
Senegalului, politicile lingvistice aplicate în această țară în favoarea 
limbii franceze, dar și în sprijinul limbilor locale, precum și alte aspecte 
referitoare la importanța și rolul jucat de limba franceză în această țară 
africană. 
Linkul de participare la această conferință va fi disponibil pe adresa de 
Facebook a Alianței Franceze din Suceava: 
https://www.facebook.com/Alliance-Francaise-de-Suceava-100509888 
805151, dar și pe site-ul Alianței Franceze din Suceava: https:// 
afsuceava.ro. 
Activitățile se adresează tuturor categoriilor de public și sunt gratuite. 
[…] 

- CSU din Suceava a 
reluat 

svnews.ro 
09.01.22 

- CSU din Suceava a reluat deja pregătirile de iarnă pentru ce a mai rămas 
din acest sezon competițional al Ligii Zimbrilor. Obiectivul formației 



antrenamentele și se 
pregătește pentru 
primele meciuri 
amicale 

obiectivdesuceava.ro 
06.01.22 

sucevene în acest an este menținerea în primul eșalon valoric. 
Un număr de 18 jucători, printre care și singura achiziție făcută de 
universitari în pauza de iarnă, interul Claudiu Lăzurcă (CSM Botoșani) 
au fost prezenți la primele antrenamente. 
Au lipsit motivat Alin Roșu, Cemal Kutahya și Irakli Kbilashvili, care 
participă cu echipele naționale ale României, Turciei, respectiv Georgiei 
la turneele preliminare de calificare la Campionatul Mondial din 2023, 
cei trei urmând să revină la Suceava după data de 20 ianuarie. 
Antrenorul principal al echipei CSU din Suceava, profesorul Petru 
Ghervan a menționat faptul că pregătirea de iarnă se dorește a fi una 
foarte bună în condițiile în care urmează opt etape de campionat în care 
fiecare punct contează. Profesorul a menționat și faptul că primul joc 
oficial este unul extrem de important, pe teren propriu contra unei echipe 
care are același număr de puncte ca și CSU din Suceava, Poli Timișoara. 
Antrenorul principal al grupării sucevene a ținut să mulțumească 
Primăriei și Consiliului Local Suceava, precum și Universității „Ștefan cel 
Mare” pentru faptul că s-au achitat în totalitate de promisiuni, jucătorii 
fiind acum cu salariile la zi. 
CSU din Suceava va disputa miercuri un joc școală cu echipa secundă, 
după care se va deplasa la Turda, unde pe 14 și 15 ianuarie, va întâlni 
gazdele de la Potaissa și divizionara secundă CSM Oradea. Pe 24-25 
ianuarie, formația antrenată de Petru Ghervan vor disputa acasă o dublă 
amicală cu CSM Vaslui, la care se vor adăuga alte două jocuri cu CSU II 
Suceava. 
Aflată pe locul 11 în clasament, CSU din Suceava va disputa primul meci 
oficial din acest an pe 3 februarie, când va primi vizita Politehnicii 
Timișoara. 
La finalul sezonului ultimele două clasate vor retrograda direct în Divizia 
A, iar ocupantele locurilor 11 și 12 vor participa la barajul pentru 
menținerea în prima ligă. 

monitorulsv.ro 
06.01.22 

- Colaborarea dintre 
FSE și Așezământul 
„Sf. Leontie” va 
continua. O tânără 
de la „Sf. Leontie”, 
studentă la FSE 

svnews.ro 
06.01.22 

- Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava nu va înceta colaborarea cu Așezământul „Sf. Leontie” din 
Rădăuți, unde sunt găzduiți aproximativ 130 de copii și tineri. Șefa 
Departamentului de Științe ale Educației, conferențiarul universitar 
doctor Otilia Clipa a declarat, la Radio Top: „Avem o colaborare bună cu 
Așezământul „Sf. Leontie” și am o slăbiciune pentru acest centru fiindcă 
știu că-i puternic. Am colaborat foarte bine și nu ne vom opri. La 
Facultatea de Științe ale Educației avem o fată de-acolo în anul I. Este 

centruldepresa.ro 
06.01.22 
ziar.com 
06.01.22 
ziarelive.ro 
06.01.22 



radiotop.ro 
05.01.22 

studentă la noi și ne bucurăm foarte mult. O altă fată din așezământ este 
studentă la Facultatea de Silvicultură. Mai e o tânără din centru la 
Asistență Socială în Iași”. 
Profesoara a mai spus că tinerele primesc sprijin constant din partea 
așezământului de la Rădăuți și a adăugat: „Te ajută foarte mult să știi că 
poți continua studiile după clasa a VIII-a sau a XII-a și că nu rămâi al 
nimănui. Faptul că acei copii și tineri pot găsi un sprijin și primesc un 
sfat le dă siguranță și îi valorizează”. De asemenea, Otilia Clipa a afirmat 
că a fost surprinsă când la Facultate a ajuns cu colindul un grup de copii 
de la Așezământul „Sf. Leontie”. Universitara a menționat: „A fost un 
grup extraordinar, foarte dinamic, foarte bine armonizat. A fost o 
surpriză. Ne-a făcut o surpriză extraordinară Maica Ecaterina, care a 
venit cu ei și care se îngrijește foarte bine de ei. Maica Ecaterina este 
deosebită și reușește cu amestec de blândețe, cu fermitate, să-i educe 
foarte, foarte bine pe copii și să le dea o stare de bine”. În urmă cu câteva 
luni, la Universitatea „Ștefan cel Mare” au fost expuse tablouri realizate 
de beneficiari ai așezământului din Rădăuți, iar multe dintre ele au fost 
cumpărate. 

- Medalii de aur 
pentru trei studente 
de la Facultatea de 
Inginerie Alimentară 
a USV 

crainou.ro 
22.12.21 

- Trei studente de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au participat la cea de a II-a 
ediție a Salonului Internațional InventCOR, obținând rezultate remarca-
bile. 
Potrivit USV, cele trei studente, înrolate la ciclurile de studii de masterat 
și doctorat, au câștigat medalii de aur pentru invențiile prezentate în 
cadrul Salonului. 
Astfel, Denisa Atudorei și Olivia Atudorei, coordonate de prof. univ. dr. 
ing. Georgiana Gabriela Codină, au fost premiate cu medalia de aur 
pentru invenția Paste tip penne rigate, fără gluten, pe bază de făinuri de 
legume și procedeu de obținere a acestora, iar Ancuța Chetrariu, 
coordonată de prof. univ. dr. ing. Adriana Dabija, a obținut medalia de 
aur pentru invenția Paste făinoase scurte din făină spelta și adaos de 
făină de borhot de malț și procedeu de obținere a acestora. 
Invențiile realizate sunt produse inovative, din categoria paste făinoase, 
care au fost obținute în cadrul laboratoarelor de cercetare ale Facultății 
de Inginerie Alimentară. 
InventCOR este un eveniment de cercetare-inovare adresat în special 
tinerilor, care a avut loc în perioada 16-17 decembrie 2021. 

 


