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Cum stăm în topul 
național al 
invențiilor? Moldova 
este în vârf, Iașul 
însă e pe locul doi. O 
mică ciudățenie la 
Suceava 
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- [...] Cum arată clasamentul universităților 
În ultimul deceniu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a depus 
360 de cereri de brevetare a invențiilor, Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi din Iași a înregistrat 267 de cereri, iar pe locul al treilea în topul 
universităților cele mai active în ce privește invențiile a fost Universitatea 
Politehnică București (232 de cereri). 
Pandemia a afectat însă și activitatea universităților. Dintr-un total de 40 
de universități din țară, care au depus 2.049 de cereri de brevet de 
invenție în deceniul 2011 - 2021, doar 28 unități de învățământ superior 
au făcut cereri în primul an de pandemie, și doar 15 în anul 2021, când 
Regiunea Nord-Est a fost campioană: din totalul de cereri, 35% (adică 57 
de cereri) au fost depuse de universități din Iași și Suceava. 
Lider al clasamentului după numărul de cereri, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, afișează vizibil pe pagina sa web faptul că „USV 
conduce topul universităților din România cu 16 brevete de invenții 
acordate și eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 
2019. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este acreditată cu 
Grad de încredere ridicat de către ARACIS, având și statutul de Unitate 
Națională de Cercetare și Dezvoltare oferit de ANCS”. 
Pandemia a urcat universitățile în top 
Pandemia a scuturat podiumul universităților care au primit brevetele de 
invenție cerute. Din totalul de 376 de brevete care au fost acordate în 
2021, 76 au aparținut universităților. Universitatea Tehnică din Iași a fost 
pe locul al doilea, cu 11 brevete acordate, după Politehnica din București 
(16 brevete), iar universitatea suceveană a ajuns pe locul al patrulea, la 
egalitate cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (câte opt brevete 
fiecare). [...] 
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- Ministrul Mediului: 
Proiectul noului Cod 
silvic, elaborat 
împreună cu 
specialiști de la USV, 
ajunge pe masa 
Guvernului în iunie 
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- Proiectul noului Cod silvic va ajunge pe masa Guvernului la începutul 
lunii iunie, după ce va fi elaborat de consorțiul de specialiști format din 
Universitatea din Suceava, cea din Brașov și Institutul de Cercetare-
Dezvoltare în Silvicultură, a anunțat, luni, ministrul Mediului, Tanczos 
Barna. 
Acesta a menționat, conform Agerpres, că elaborarea noii legislații silvice 
este un angajament luat prin PNRR, în baza strategiei în acest domeniul 
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13.03.23 realizată în ultimii ani, și a subliniat că noul cod trebuie să vină cu 
„schimbări semnificative de abordare și viziune”. 
„Am semnat, săptămâna trecută, contractul de servicii, prin PNRR, cu 
acest consorțiu, format din cele trei instituții, și draft-ul noului Cod silvic 
va fi pus pe masa guvernului la începutul lunii iunie, după ce va parcurge 
o perioadă de consultare publică, în care vom implica toate entitățile care 
au un aport sau pot veni cu unul la acest proces de elaborare a draft-ului. 
Cred că acest nou act normativ trebuie să vină cu schimbări semnificative 
de abordare și de viziune. Din punctul nostru de vedere, al ministerului, 
Codul silvic trebuie să fie o lege suplă, să fie ușor de înțeles și de aplicat, 
trebuie să protejeze pădurea, să însemne mai multă pădure pentru 
România, trebuie să aducă o nouă abordare față de proprietarul și de 
administratorul responsabil al pădurii”, a spus ministrul Mediului. 
El a mai punctat că, „dincolo de susținerea, stimularea, cointeresarea 
proprietarului de a avea o pădure sănătoasă și reziliență, pentru viitor”, 
noua legislație, cea primară și cea subsecventă, trebuie să prevadă 
„mijloace de coerciție acolo unde lucrurile nu sunt în regulă și legea nu 
este respectată”. 
La rândul său, rectorul Universității Transilvania din Brașov, prof.dr.ing. 
Ioan Vasile Abrudan, a declarat că noul Cod silvic trebuie să valorifice 
ceea ce a fost și este pozitiv și, în același timp, „să privească spre viitor”. 
„Sperăm să valorificăm ceea ce a fost bun până acum în experiența și 
practica noastră, inclusiv cea legislativă, dar să ne uităm și ce se întâmplă 
în jurul nostru, la nivel european, și chiar și internațional să venim cu o 
legislație silvică care să privească în viitor și care să fie așezată pe baze 
care înseamnă suplețe, continuitate, inovare. (…) Lucrurile s-au 
schimbat și s-au schimbat privind ceea ce doresc comunitățile și, în 
general, societatea de la pădure”. 
Luni, la Brașov, a avut loc deschiderea procesului de consultare publică 
pentru elaborarea noului Cod Silvic, în baza principiilor stabilite de 
Strategia Națională pentru Păduri. 
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- Concert al artiștilor 
elvețieni Sophie 
Loretan și Simon 
Jaccard, membrii 
grupului Sophie de 
Quay, duminică 19 
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- Duminică, 19 martie 2023, începând cu ora 17.00, în Auditoriumul 
„Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea 
loc un concert susținut de artiștii elvețieni Sophie Loretan și Simon 
Jaccard, membrii grupului Sophie de Quay. 
Sophie de Quay reprezintă un proiect de suflet și, în același timp, o voce 
unică, un spirit liber, care vorbește despre iubire și despre frumusețea 



martie, de la ora 17, 
în Auditoriumul 
„Joseph Schmidt” al 
USV 

lumii în care trăim și pe care merită să o descoperim. Fire rebelă și 
călătoare, Sophie Loretan s-a născută în Elveția, a crescut în Singapore și 
New York și a studiat la Geneva, Paris și Shanghai. Este pasionată de 
oameni și de modul lor de viață. A explorat deja 42 de țări, dintre care 13 
prin intermediul muzicii sale, un mijloc de comunicare pe care îl 
folosește pentru a construi punți între culturi și generații. [...] 
Sophie de Quay este pentru a doua oară la Suceava, după concertul 
susținut în octombrie anul trecut, când grupul a efectuat un turneu în 
România care a inclus orașele Iași, Suceava și București. Anul acesta, 
concertul din 19 martie, organizat cu ocazia Lunii Francofoniei la 
Suceava, se derulează sub semnul sărbătoririi a 140 de ani de la 
înființarea primei Alianțe Franceze din lume și a 30 de ani de la aderarea 
României la Organizația Internațională a Francofoniei. La nivel local, 
manifestarea celebrează 2 ani de existență a tinerei Alianțe Franceze din 
Suceava, ocazie cu care va fi lansat și cântecul special creat de Sophie de 
Quay pentru a sărbători francofonia bucovineană. 
Cântecul reprezintă materializarea unei inițiative lansate anul trecut de 
Alianța Franceză din Suceava și evocă elemente istorice și culturale 
specifice, care constituie marca identitară a Sucevei și a Bucovinei. 
Printre acestea amintim prezența Cetății de Scaun, diversitatea 
lingvistică a regiunii sau numele renumitului compozitor Ciprian 
Porumbescu, a cărui arie celebră Crai nou a constituit de altfel și sursa de 
inspirație pentru această nouă compoziție marca Sophie de Quay. 
Coorganizatori ai evenimentului la Suceava sunt Ambasada Elveției din 
România, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa Studenților 
din Suceava, Agenția Universitară a Francofoniei, Centrul de Reușită 
Universitară. 
Intrarea la concert este gratuită, în limita locurilor disponibile. 

 


