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Sinteza articolului 

N.B. Universitatea din 
Suceava, „nume de 
referință între 
universitățile din 
România” 

crainou.ro 
07.02.23 

- Ediția din ianuarie 2023 a clasamentului mondial Webometrics Ranking 
of World Universities plasează Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava pe locul 6 între instituțiile de învățământ superior din România. 
La nivel mondial, ca urmare a analizei a 31.000 de universități, USV 
ocupă poziția 1464, a anunțat Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV). 
Aflăm că Webometrics Ranking of World Universities este o inițiativă a 
laboratorului Cybermetrics, un laborator de cercetare aparținând 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cel mai mare 
organism public de cercetare din Spania, inițiată în anul 2004. 
În prezent, cea de-a XX-a ediție, aniversară (2004-2023), a 
clasamentului acoperă peste 30.000 de instituții de învățământ superior 
din întreaga lume. Obiectivul urmărit este de a cuantifica nivelul de 
vizibilitate în spațiul virtual a producției științifice a universităților și 
calitatea (impactul) cercetării la nivel global. Sunt analizați indicatori 
precum vizibilitatea în spațiul web, transparența, prin calcularea 
numărului de citări, dar și excelența, măsurată prin numărul de lucrări 
științifice situate în primele 10% cele mai citate titluri, în cadrul a 27 de 
domenii. 
„Această nouă plasare onorantă a USV în topul celor mai performante 
universități, atât la nivel național, cât și internațional, în primul 
clasament din 2023, certifică rezultatele obținute în cele mai relevante 
clasamente publicate anul trecut – Cybermetrics, Times Higher 
Education (THE), QS World University Rankings și THE WUR. 
Totodată, locul 6 la nivel național, ocupat în pragul aniversării a 60 de 
ani de învățământ superior la Suceava, confirmă faptul că, astăzi, USV 
este un nume de referință între universitățile din România și o emblemă 
a regiunii pe care o deservește” arată USV. 
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Moscu 

Schimbările 
climatice sunt 
înscrise în inelele 
copacilor 

mindcraftstories.ro 
07.02.23 

- Un studiu asupra copacilor din munții Călimani demonstrează că 
secetele care au cuprins recent Europa de Est sunt fără precedent în 
ultimii 700 de ani.  
Seceta pe care a traversat-o Europa în 2022 a fost, potrivit specialiștilor, 
cea mai severă din ultimii 500 de ani și a afectat, în grade diferite, 64% 
din teritoriul continentului. Gravitatea a fost confirmată acum de un 



studiu românesc, care a găsit dovezile în inelele arborilor.   
În luna noiembrie, o echipă condusă de Viorica Nagavciuc, profesor 
cercetător la Facultatea de Silvicultură a Universității Ștefan cel Mare din 
Suceava, a publicat în revista Nature un studiu care demonstrează că 
secetele care au cuprins recent Europa de Est sunt fără precedent în 
ultimii 700 de ani. Noua cronologie reprezintă cea mai lungă 
reconstituire pe baza compoziției izotopilor stabili din celuloza inelelor 
anuale ale arborilor din România, precum și din partea de est a Europei. 
Inelele arborilor indică variabilitatea climatică 
Cercetătorii suceveni s-au folosit de faptul că paleoclimatul poate fi 
reconstruit pe baza inelelor anuale de creștere a arborilor. Parametri 
precum lățimea inelelor anuale, densitatea maximă a acestora, procentul 
izotopilor stabili de oxigen și carbon în celuloză sunt indicii prețioase 
pentru oamenii de știință. Studiul inelelor anuale ale arborilor le permite 
să reconstituie variabilitatea climatică înregistrată în timpul unui an, de 
la un an la altul, sau chiar pe perioade de sute de ani. Iar arborii stochează 
informațiile climatice relevante de-a lungul întregii vieți.  
Cele mai longevive specii de arbori din România pot depăși câteva sute 
de ani (sunt exemplare de arbori care conțin ~700 de inele). Însă 
cronologiile bazate pe inelele anuale pot fi extinse în trecut până la mii 
de ani, folosind lemn mort (subfosil) păstrat în pereții clădirilor sau 
recuperat din pietriș, mlaștini sau sedimente lacustre. [...] 
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- În data de 07.02.2023 în incinta unui centru comercial din municipiul 
Suceava, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 
Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava prin Biblioteca 
Universității și organizațiile studențești (Elsa, A.S.U.S., G.I.R.B., 
FIRESC, Erasmus Student Network Suceava), Alianța Franceză Suceava, 
Serviciul de Probațiune Suceava, Asociația EDUMAX și Fundația 
Umanitară ASSIST au organizat o activitate de informare și 
conștientizare a publicului cu privire la vulnerabilitățile și provocările 
din mediul online, pentru a marca debutul proiectului partenerial 
Educație pentru siguranță în era digitală și Ziua Siguranței pe Internet. 
Proiectul Educație pentru siguranță în era digitală este structurat și 
gândit astfel încât să ofere cele mai bune practici de securitate 
cibernetică, să dezvolte abilitățile de navigare în siguranță online ale 
copiilor și tinerilor, să atragă atenția părinților asupra riscurilor de 
victimizare ale copiilor asociate utilizării internetului și să răspundă în 
general cetățenilor la întrebările legate de fraudele online, virușii 
cibernetici, atacurile de tip phishing sau malware. 
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Activitățile prevăzute în cadrul proiectului Educație pentru siguranță în 
era digitală răspund nevoilor permanente de informare privind riscurile 
asociate navigării pe internet și prevăd într-o primă etapă formarea unui 
număr de 30 de studenți din cadrul asociațiilor studențești partenere, în 
problematica securității online, a infracționalității cibernetice și a 
riscurilor victimale asociate acesteia.  
În cea de-a etapă se vor derula activități de informare și conștientizare în 
comunitățile școlare sucevene și punerea în scenă a unui teatru - forum, 
ca metodă de educație non formală de intervenție socială în prevenirea 
victimizării online, a violenței cibernetice și a cyberbullyingului, cu 
scopul de a testa soluții la problemele cu care se confruntă copiii și tinerii 
în mediul online în vederea creșterii gradului de responsabilitate socială 
în mediul digital. 
Antrenați-vă pentru a detecta și evita principalele amenințări online pe 
site-ul https://sigurantaonline.ro, acolo unde vă puteți testa abilitățile și 
îmbunătăți cunoștințele, inclusiv două broșuri cu benzi desenate, în 
limba română - Povești cotidiene digitale și Întâmplări de pe net, 
realizate de către Ambasada Elveției la București în care sunt prezentate 
întâmplări inspirate din situații reale din mediul online și îi învață pe 
aceștia cum să se protejeze de pericole. Broșurile pot fi accesate și citite 
online, direct de pe site-ul www.sigurantaOnline.ro sau https://websters 
.swiss 

C.P. Masteranzi din 
Franța, în practică 
pedagogică în școli 
din județul Suceava 
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- Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Suceava, continuă un amplu proiect de colaborare cu Institutul 
Național Superior al Profesoratului și Educației (INSPE) din cadrul 
Universității Champagne – Ardennes Reims, Franța, prin care 13 
masteranzi francezi vor face stagii de practică pedagogică în 11 instituții 
de învățământ din Suceava și împrejurimi. Școlile și liceele implicate în 
acest proiect sunt: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă 
„Ciprian Porumbescu”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul 
Național „Petru Rareș”, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala 
Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 4, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, 
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Școala Gimnazială 
Preutești, Școala Gimnazială Ipotești, majoritatea instituțiilor de 
învățământ fiind deja colaboratori tradiționali ai Alianței Franceze din 
Suceava. [...] 
Proiectul de colaborare a demarat în anul 2022, când 19 studenți francezi 
au susținut cursuri în nouă școli din județul Suceava și la Alianța 
Franceză și continuă în 2023, când alte două unități de învățământ vin 



să se alăture echipei de școli-gazdă pentru masteranzii străini. 
Parteneriatul dintre Alianța Franceză din Suceava și INSPE Reims a 
demarat în anul 2021, când cele două instituții au depus, împreună cu o 
echipă internațională și cu Facultatea de Științe ale Educației a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, un proiect Erasmus+ 
Teacher Academies. Colaborarea a continuat în perioada următoare cu 
vizite de lucru ale reprezentanților Alianței Franceze la Reims și ale 
INSPE Reims la Suceava, precum și cu redepunerea unui nou proiect 
Teacher Academies în 2022. 
Prin inițierea acestui proiect se dorește promovarea învățării limbii 
franceze, dar și încurajarea schimburilor de bune practici cu privire la 
metodele și tehnicile utilizate la clasă în predarea limbilor străine. 
Studenții vor sosi în Suceava duminică, 12 februarie, iar activitățile în 
școli vor demara luni, 13 februarie a.c. și vor dura două săptămâni. 

- Primăria Suceava a 
trimis un document 
purtînd sigla USV în 
care se arată că 
prima atestare 
documentară a 
orașului, și nu a 
Cetății de Scaun, 
este datată 10 
februarie 1388 
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07.02.23 

- În replică la afirmațiile directorului Muzeului Național al Bucovinei, 
Emil Ursu, Primăria Suceava, în baza unui document purtînd antetul 
Universității „Ștefan cel Mare”, spune că orașul Suceava a fost atestat 
documentar pe 10 februarie 1388. Anterior, domnul Ursu spusese că pe 
10 februarie 1388 a fost atestată documentar Cetatea de Scaun, iar orașul 
a fost atestat documentar pe 18 august 1388. În documentul USV se arată 
că „deși menționarea orașului Socava, Suceva, Scotorix, este mai veche 
de secolul al XIV-lea, localitatea este atestată într-un document din 10 
februarie 1388 emis de Petru Mușat I, prin care îl anunță pe regele polon 
Vladislav Jagello de împrumutul de 3.000 de zloți de argint (…)”. 

 


