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În perioada 23 – 25 noiembrie 2017, a avut loc în Cernăuți – 

Ucraina, întâlnirea anuală a Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova, România și Ucraina (CUMRU), înființat în 

anul 2011. Tema reuniunii, găzduită de Universitatea Națională 

„Yurii Fedkovych” din Cernăuți, a fost „Realizări și perspective 

ale cooperării dintre membrii Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova, România și Ucraina”. 

Din delegația Universității „Stefan cel Mare” din Suceava au 

făcut parte prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rector al USV, 

prof. univ. dr. Stefan Purici, Prorector cu imaginea universității, 

relații internaționale și dezvoltare europeană al USV, și prof. 

univ. dr. ing. Adrian Graur, DHC al Universității Naționale 

„Yurii Fedkovych” din Cernăuți. 

Reuniunea a debutat cu discursul actualului Președinte al 

CUMRU, prof. univ. dr. Stepan Melnychuk, Rectorul 

Universității Naționale „Yurii Fedkovych”, care a lansat o 

dezbatere privind starea actuală și perspectivele cooperării în 

cadrul Consorțiului. În această etapă a întâlnirii, la dezbatere au 

participat reprezentanții celorlalte instituții partenere: prof. univ. 

dr. Gheorghe Ciocanu, rectorul Universității de Stat a Moldovei 

din Chișinău, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof univ. dr. Ion 



Gagim, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 

prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al 

Universității „Al. I. Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Anca Doina 

Ciobotaru, din partea Universității de Arte „George Enescu” din 

Iași, precum și prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, rector al USV în 

perioada 2004-2012 și unul dintre întemeietorii CUMRU. 

Dezbaterile au continuat cu prezentarea rezultatelor obținute în 

cadrul CUMRU. Prof. univ. dr. Henri Luchian, prorector, a scos 

în evidență cooperarea Universității „Al. I. Cuza” din Iași în 

cadrul Consorțiului: de la Erasmus Mundus la Erasmus^; prof. 

univ. dr. Stefan Purici, în intervenția sa, a vorbit despre 

instrumentele cooperării USV cu partenerii Consorțiului; prof. 

univ. dr. Ion Gagim a prezentat realizările Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți și felul în care au fost implementate 

principiile cooperării în cadrul CUMRU; Dr. Sergij Lukanjuk, 

Directorul Departamentului de Relații Internaționale al 

Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți, a 

informat instituțiile partenere prezente cu privire la activitatea 

internațională a universității sale; perspectiva universității de arte 

ieșene privind CUMRU a fost expusă de către prof. univ. dr. 

Anca Doina Ciobotaru, în intervenția intitulată „UNAGE Iași – 

punți de colaborare în cadrul CUMRU”; prof. univ. dr. Florentin 

Paladi, prorector al USM, a adăugat la bilanțul general al 

CUMRU date despre rezultatele cooperării internaționale ale 

Universității de Stat a Moldovei înregistrate în anul 2017 în 

cadrul trilateralei universitare. Din partea Universității Naționale 

„Yurii Fedkovych”, prof. univ. dr. Nadiia Yesypenko a completat 

tabloul reuniunii cu un material despre experiența organizării în 

comun a conferințelor științifice internaționale. 

Acestor intervenții li s-a adăugat prezentarea volumului bilingv 



româno-ucrainean „Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza”, 

realizată de prof. univ. dr. Stepan Melnychuk și de E.S. doamna 

Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuți, 

precum și de conf. univ. dr. Serhiy Nezhurbida, în calitate de 

editor și co-autor (alături de prof. univ. dr. Tudorel Toader) al 

prefeței, și de asistent univ. dr. Felicia Vrînceanu, în calitate de 

traducătoare. 

Unul dintre rezultatele tangibile ale colaborării din cadrul 

CUMRU îl constituie activitatea Lectoratului de limba română al 

USV la Universitatea Națională „Yurii Fedkovych” din Cernăuți, 

iar cu prilejul acestei reuniuni, rectorii celor două instituții 

partenere au înmânat cursanților certificatele de competență 

lingvistică obținute în urma examenului derulat în vara acestui an. 

Întâlnirea CUMRU s-a încheiat cu semnarea Protocolului anual 

de colaborare între universitățile membre, reprezentanții acestora 

reiterând obiectivul lor comun: dezvoltarea unor proiecte în 

domeniul educației, cercetării științifice, culturii, artelor și 

activităților studențești. În urma votului reprezentanților celor 

șase universități partenere, președinția anuală a CUMRU a fost 

încredințată prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul 

Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, informează un 

comunicat al USV. 
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În perioada 22 – 26 noiembrie 2017, la RomExpo București, s-a 

desfășurat cea de-a XV-a ediție a „Salonului Național de 

Inventică și Creație Stiințifică pentru Tineret”, organizat de 

Ministerul Tineretului și Sportului din România. 



 

 

În urma preselecției, la faza finală au participat peste 35 de lucrări 

ale tinerilor, elevi și studenți, împărțite pe 3 secțiuni: Tehnologii 

ale viitorului, Tehnologia informației și științe aplicate, 

informează un comunicat al USV. 

Studenții USV au fost premiați pentru următoarele lucrări: 

- „Micropompă electromecanică de vid și presiune”, autori: 

Dumitru Cernușcă, Mihaela Poienar, Sergiu Dan Pața, Bogdan 

Breabăn, coordonator prof. dr. ing. L. Dan Milici – premiul I la 

secțiunea științe aplicate; 

- „Sistem de învățare interactivă”, autori: Dumitru Andronic, 

Verginica Magdalena Bălan, coordonator conf. dr. ing. Călin 

Ciufudean – mențiune la secțiunea Tehnologia informației. 

Au fost premiate și lucrări ale elevilor suceveni: 

- „Project Calypso”, autori: Andrei Ventuneac și Ștefan Șovea de 

la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, îndrumător prof. 

Victor Șutac – premiul III la secțiunea științe aplicate; 

- „Smart Shoes” (Pantofi inteligenți), autori: Andrei Gheorghiță 

Aiuresei și Iustin Ciprian Paiu de la Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, îndrumători prof. Olivia Macovei, 

prof. Ionuț Romanu – mențiune în cadrul secțiunii Tehnologii ale 

viitorului. 

„Juriul din acest an (format din reprezentanți ai OSIM și jurnaliști 

de știință) a fost surprins de numărul mare de proiecte ale tinerilor 

și de complexitatea acestora. Participanții acestei ediții au dat 

dovadă de multă imaginație și implicare în rezolvarea unor 

probleme complexe ce preocupă, în această perioadă, societatea” 



a declarat, la final, Secretarul de Stat pentru Tineret, Gabriela 

Podașcă.  
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În perioada 23 – 25 noiembrie 2017, a avut loc în Cernăuți – 

Ucraina, întâlnirea anuală a Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova, România și Ucraina (CUMRU), înființat în 

anul 2011. Tema reuniunii, găzduită de Universitatea Națională 

„Yurii Fedkovych” din Cernăuți, a fost „Realizări și perspective 

ale cooperării dintre membrii Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova, România și Ucraina”. 

Din delegația Universității „Stefan cel Mare” din Suceava au 

făcut parte prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rector al USV, 

prof. univ. dr. Stefan Purici, Prorector cu imaginea universității, 

relații internaționale și dezvoltare europeană al USV, și prof. 

univ. dr. ing. Adrian Graur, DHC al Universității Naționale 

„Yurii Fedkovych” din Cernăuți. 

Reuniunea a debutat cu discursul actualului Președinte al 

CUMRU, prof. univ. dr. Stepan Melnychuk, Rectorul 

Universității Naționale „Yurii Fedkovych”, care a lansat o 

dezbatere privind starea actuală și perspectivele cooperării în 

cadrul Consorțiului. În această etapă a întâlnirii, la dezbatere au 

participat reprezentanții celorlalte instituții partenere: prof. univ. 

dr. Gheorghe Ciocanu, rectorul Universității de Stat a Moldovei 

din Chișinău, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul 

Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, prof univ. dr. Ion 

Gagim, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 

prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al 



Universității „Al. I. Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Anca Doina 

Ciobotaru, din partea Universității de Arte „George Enescu” din 

Iași, precum și prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, rector al USV în 

perioada 2004-2012 și unul dintre întemeietorii CUMRU. 
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 La mijlocul acestei săptămâni, a avut loc o întâlnire între 

primarul Suceveni, Ion Lungu, rectorul USV prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa și antrenorii echipei de handbal masculin CSU 

Suceava. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează, începând 

cu data de 16.09.2016, proiectul „Analiza interrelației dintre 

microbiotica intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și 

controlul diabetului de tip 2 (Acronim microDIAB)”, co-finanțat 

de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectul se 

implementează în localitatea Suceava pe o durată de 48 luni. 

Valoarea totală a proiectului este de 9.331.538 de lei, din care 

asistența financiară nerambursabilă este de 8.377.220,16 lei, 

7.073.724,70 lei reprezentând co-finanțarea Fondului European 

de Dezvoltare Regională, iar 1.303.495,46 lei reprezentând co-

finanțarea Guvernului României, în baza contractului de finanțare 

nr. 120 din 16.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru 

Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism 

Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, 

în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

http://www.suceavalive.ro/


Operațional Competitivitate. 

Investiția este menită să contribuie la dezvoltarea unui nou 

Laborator de biologie moleculară și metagenomică (analiza 

bacteriilor intestinale), susținerea unui număr de 6 noi cercetători 

în cadrul USV, publicarea a 2 cereri de brevete și a 11 articole 

științifice, dezvoltarea a 6 parteneriate și depunerea a 4 propuneri 

de proiecte pentru Competiția Orizont 2020. 

Proiectul are urmatoarele obiective științifice principale: 

Determinarea profilului microbiotei (bacteriilor) intestinale la 

pacienții cu diabet de tip 2 folosind tehnicile moderne si 

inovatoare de analiza genomica cantitativă; 

Testarea de microorganisme probiotice specifice in scopul 

prevenirii și controlului diabetului de tip 2, folosind studii clinice 

dublu-orb, randomizate, controlate cu placebo; 

Investigarea mecanismelor fiziologice, metabolice, celulare și 

moleculare prin care probioticele acționează pentru a preveni și 

ameliora diabetul de tip 2; 

Elaborarea protocolului și a unui prototip de produs probiotic 

(alimentar sau capsule) care va fi utilizat în prevenirea și 

controlul diabetului de tip 2; 

Dezvoltarea şi elaborarea unui protocol clinic pentru transplant de 

microbiotă intestinală (TMF) în gestionarea / controlul diabetului 

de tip 2. 

Dintre activitățile desfășurate și rezultatele obținute în cadrul 

proiectului până la această dată, subliniem următoarele: 

S-au alocat spații necesare derulării primei etape a proiectului și 



au fost dotate parțial cu mobilier și echipamente existente în 

USV; 

Au fost angajați: 1 cercetător post-doctoral, 1 cercetător științific 

gr. III, 1 tehnician și 2 laboranți în cadrul echipei de 

implementare a proiectului. De asemenea, studenții de la 

programul de studii „Nutriție și dietetică” sunt împlicați în 

diferite etape din cadrul proiectului; 

Au fost recrutați un număr de 745 de pacienți cu diabet de tip 2, 

care au participat la procesul de informare organizat de echipa 

proiectului și au fost înregistrați în evidența proiectului; 

S-a încheiat un acord de parteneriat cu Spitalul clinic județean de 

urgență Sf. Spiridon din Iași pentru extinderea studiului și în 

cadrul acestui spital; 

A fost realizat un contract cu firma daneză Chr. Hansen pentru 

producerea de probiotice specifice necesare derularii studiului 

clinic din cadrul proiectului; 

A fost elaborată o propunere de proiect pentru competiția Marie 

Sklodowska Curie din cadrul Programului european de cercetare 

Orizont 2020; 

A fost prezentată o lucrare științifică la o conferință internațională 

din țară și o altă lucrare se află în faza de evaluare finală la o 

revistă internațională de prestigiu în domeniu. 

Rezultatele obținute au fost posibile prin excelenta colaborare 

dintre Universitate și Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel 

Nou” din Suceava, prin implicarea directă a domnului Manager 

Vasile Râmbu și prin coordonarea medicală atentă a domnului Dr. 

Claudiu Cobuz. 



 


