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Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava continuă miercuri, 7 noiembrie, la 

ora 17:00, la Biroul Francez din Suceava, cursul de limbă 

franceză pentru copii „Le français, c’est facile!”. Activitatea face 

parte din proiectul Francofonia în comunitate, un proiect inițiat 

de CRU Suceava și sprijinit de Agenția Universitară a 

Francofoniei, și își propune să  aducă franceza mai aproape de 

micii locuitori ai orașului Suceava. Copiii cu vârste cuprinse 

între 6 și 8 ani își vor continua aventura pe tărâmul limbii 

franceze însoțiți de lector dr. Mariana Șovea, de la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării: după salutul în limba franceză, 

culorile și cifrele de la 1 la 10, aceștia vor descoperi fructele 

toamnei, vor cânta și se vor juca împreună cu prietenul lor 

francez, ariciul Leo. De la ora 18.00, francofonii și francofilii 

suceveni sunt invitați să participe la conferința „La saison 

France-Roumanie” și să intre în dialog cu trei reprezentanți de 

marcă ai Francofoniei instituționale: Hélène Roos – directorul 

Institutului Francez din București, Michel Monsauret – atașat de 

cooperare educativă și coordonator al Alianțelor Franceze în 

România și Corina Stănilă - consilier pentru proiecte bilaterale în 

domeniul educației al Institutului Francez din România. Printre 

subiectele abordate, menționăm relațiile și proiectele franco-

române actuale, dezvoltarea francofoniei instituționale la 



Suceava, inițierea de noi parteneriate și proiecte francofone în 

domeniul cultural și economic. Ambele activități vor avea loc la 

Biroul Francez din Suceava. Intrarea este liberă. 
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Medalii de argint și bronz pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava câștigate recent de studenții suceveni la un concurs din 

Germania. În perioada 1 – 4 noiembrie, la Nuremberg s-a 

desfăşurat cea de-a 70-a ediție a International Trade Fair Ideas 

Inventions and New Products – iENA 2018, expoziție de 

inventică la care au participat 26 de țări ale lumii, cu peste 800 

de invenții și inovații. România a fost prezentă cu un stand al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, la care au fost 

expuse 8 invenții. În urma jurizării, delegația suceveană a primit 

3 medalii de argint și o medalie de bronz, după cum urmează: 

Medalia de argint – Micropompă electromecanică, autori: drd. 

ing. Dumitru Cernuscă, dr. ing. Valentin Popa, dr. ing. Adrian 

Graur, dr. ing. Mihaela Poienar, dr. ing. L. Dan Milici, dr. ing. 

Ilie Nițan; Medalia de argint – Motor solar, autori: dr. ing. Dorel 

Cernomazu, dr. ing. Leon Mandici, dr. ing. Adrian Graur, dr. ing. 

Nicolae Sorea, dr. ing. Ilie Nițan, dr. ing. Mihai Rață, dr. ing. L. 

Dan Milici, dr. ing. Mariana Milici, dr. ing. Cristina Prodan, dr. 



ing. Ilie Romaniuc, dr. ing. Iulian Baciu; Medalia de argint – 

Sistem de orientare, autori: dr. ing. Ilie Nițan, dr. ing. Mihaela 

Poienar, dr. ing. Mariana Milici, dr. ing. Daniela Irimia, dr. ing. 

Crenguța Bobric, dr. ing. Daniela Olariu, dr. ing. Gabriela Rață, 

dr. ing. Cristina Prodan, dr. ing. Constantin Ungureanu, dr. ing. 

Adrian Romanescu, dr. ing. Radu Pentiuc; Medalia de bronz – 

Actuator liniar cu bimetal, autori: dr. ing. Adrian Romanescu, 

drd. ing. Dumitru Cernușcă, drd. ing. Sergiu Pața, drd. ing. Mihai 

Cenușă, dr. ing. Mihaela Poienar, dr. ing. Ilie Nițan, dr. ing. 

Cezar Popa, dr. ing. L. Dan Milici, Gheorghe Pentiuc. Prof. dr. 

ing. L. Dan Milici, prodecanul Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor din cadrul USV, a spus că „iENA este cea 

mai veche (prima ediție a avut loc în 1948) și cea mare expoziție 

de inventică din Europa, la care peste 50 % din lucrări au fost 

prezentate de țări asiatice. Există în acest moment o dorință 

deosebită de afirmare a tinerilor cercetători din țări ca Indonezia, 

Iran, China, Coreea, iar activitatea creativă în domeniul tehnic și 

tehnologic a ajuns să concureze serios activitatea de cercetare din 

centre universitare de tradiție din Europa“. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a urcat pe 

locul 142 în topul internațional al universităților din Europa de 

Est și Asia Centrală și pe locul 10 în topul universităţilor din 

România, conform clasamentelor realizate de către QS 

University Rankings (EECA 2019), publicate săptămâna trecută. 

Dacă în clasamentul publicat în 2017 USV a intrat în segmentul 

vizibil al Topului QS EECA (zona 201 - 250), universitatea 

suceveană a înregistrat un progres considerabil în perioada 

supusă evaluării în acest an (2012-2016), urcând peste 60 de 



 poziţii. Evoluția pozitivă a USV în acest important clasament 

internațional a fost determinată, după cum spun reprezentanții 

USV, în principal, de creșterea calitativă și cantitativă a 

rezultatelor activității de cercetare din universitate, analizată 

independent de experții internaționali prin intermediul bazelor de 

date științifice internaționale. 

  

Credibilitate 

Lectorul univ. dr. Codruț Șerban - Serviciul de Relații Publice, 

Comunicare și Imagine  - Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, a menţionat faptul că „Topul QS University Rankings, 

realizat atât pe regiuni, cât şi pe domenii de studiu, are la bază un 

număr de zece indicatori, după cum urmează: prestigiul în 

mediul academic internațional (30%), reputaţia în rândul 

angajatorilor (20%), numărul de publicaţii raportat la numărul de 

cadre didactice (10%), implicarea în rețele internaționale de 

cercetare (10%), raportul dintre numărul de cadre didactice şi 

studenţi (10%), numărul de citări raportat la numărul de 

publicaţii (5%), ponderea cadrelor didactice care deţin titlul de 

doctor (5%), impactul instituției în mediul online (5%), ponderea 

cadrelor didactice din străinătate (2,5%) și ponderea studenţilor 

străini (2,5%)”. Majoritatea datelor utilizate de acest clasament 

sunt obținute independent, din baze de date și evaluări / sondaje 

internaționale, iar informațiile raportate direct de universități 

parcurg un proces de validare înainte de a fi utilizate în cadrul 

topului. Considerat unul din primele 3 topuri universitare 

internaționale în ceea ce privește vizibilitatea și utilizarea pentru 

dezvoltarea de politici publice în educație, QS University 



Rankings este singurul clasament internațional aprobat de Grupul 

internațional de experți în ierarhizarea universităților (IREG). 

Topul poate fi consultat la adresa: 

 https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-

rankings/2019?destination=node/890390 

  

Progresul semnificativ înregistrat de USV în ultimul deceniu 

Lector univ. dr. Codruț Șerban a completat că este relevant faptul 

că „USV este instituția cu cea mai mică finanțare instituțională 

din cele 16 universități românești prezente în top 250 EECA 

2019, USV beneficiind în perioada analizată de aproximativ o 

treime din media finanțărilor primite de celelalte 15 instituții 

prezente în top 250. Această situație evidențiază eficiența 

utilizării fondurilor publice de către USV și justifică, totodată, 

investiții publice mai mari în această universitate”.  Această 

plasare onorantă a USV în topul celor mai performante 

universități la nivel internațional, spun reprezentanții USV, 

confirmă progresul semnificativ înregistrat de USV în ultimul 

deceniu, reflectat și în evaluările realizate recent de alte 

organisme internaționale specializate în clasificarea instituțiilor 

de învățământ superior, precum SCImago Institutional Ranking 

(USV ocupând poziția 98 în clasamentul realizat pentru Estul 

Europei și poziția 13 în clasamentul universităților din România), 

uniRank University Ranking (USV ocupând poziția 14 din 80 de 

universități românești prezente în top) sau Webometrics Ranking 

of World Universities (USV ocupănd locul 11 între cele 103 

universități și instituții de învățământ superior din România și 

locul 748 între cele 5892 de universități și instituții de 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2019?destination=node/890390
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2019?destination=node/890390


învățământ superior din Europa). 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că 

instituția pe care o conduce se află pe locul 142 în Topul 

internațional al universităților din Europa de Est și Asia Centrală 

și pe locul 10 în Topul universităţilor din România, conform 

clasamentelor realizate de către QS University Rankings (EECA 

2019), publicate săptămâna trecută. 

Valentin Popa a spus că universitatea suceveană a înregistrat un 

progres considerabil în perioada supusă evaluării în acest an 

(2012-2016), urcând peste 60 de poziţii, spre deosebire de 

clasamentul publicat în 2017. 

 

De asemenea, rectorul sucevean a ținut să sublinieze faptul că 

locul 10 în topul național reprezintă o „poziție extrem de 

onorantă” având în vedere faptul că din cele 16 universități 

https://www.newsbucovina.ro/wp-content/uploads/2018/11/valentin-popa-2-1.jpg
https://www.newsbucovina.ro/wp-content/uploads/2018/11/valentin-popa-2-1.jpg


românești prezente în top, USV are cea mai mică finanțare, 

beneficiind în perioada analizată de aproximativ o treime din 

media finanțărilor primite de celelalte 15 instituții prezente în top 

250. 

„Această poziție nu este o surpriză nici pentru noi, membrii 

comunității academice sucevene, nici pentru universitățile din 

România. În ultimii trei ani, la fiecare bilanț de activitate 

remarcăm o creștere exponențială a numărului de articole 

științifice publicate în jurnale și reviste de prestigiu, dar mai ales 

o creștere exponențială a numărului de citări, ceea ce înseamnă 

că rezultatele cercetării științifice desfășurate în cadrul 

universității noastre sunt apreciate și folosite de comunitatea 

internațională pentru realizarea altor lucrări”, a spus Valentin 

Popa. 

Rectorul USV a mai arătat că această plasare onorantă a USV în 

topul celor mai performante universități la nivel internațional 

confirmă progresul semnificativ înregistrat de USV în ultimul 

deceniu, reflectat și în evaluările realizate recent de alte 

organisme internaționale specializate în clasificarea instituțiilor 

de învățământ superior, precum SCImago Institutional Ranking 

(USV ocupând poziția 98 în clasamentul realizat pentru Estul 

Europei și poziția 13 în clasamentul universităților din România), 

uniRank University Ranking (USV ocupând poziția 14 din 80 de 

universități românești prezente în top) sau Webometrics Ranking 

of World Universities (USV ocupănd locul 11 între cele 103 

universități și instituții de învățământ superior din România și 

locul 748 între cele 5892 de universități și instituții de 

învățământ superior din Europa). 



„Toate aceste frumoase rezultate arată deschiderea și 

preocuparea noastră pentru creșterea nivelului de 

internaționalizare a universității și se datorează și unui 

management orientat pentru creșterea prestigiului cercetării 

românești și a cercetării sucevene”, a spus Popa, subliniind faptul 

că și motivarea resursei umane a contat, în cadrul universității 

fiind metodologii de acordare a unor salarii diferențiate cadrelor 

didactice cu rezultate foarte bune. 

La rândul său, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector al 

Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava responsabil de 

cercetarea ştiinţifică, a menționat că Topul QS University 

Rankings este considerat unul dintre primele trei topuri 

internaționale ale universităților în ceea ce privește vizibilitatea 

și utilizarea pentru dezvoltarea de politici publice în educație, iar 

evoluția pozitivă a USV în acest important clasament 

internațional a fost determinată, în principal, de creșterea 

calitativă și cantitativă a rezultatelor activității de cercetare din 

universitate, analizată independent de experții internaționali prin 

intermediul bazelor de date științifice internaționale. 

 

 

 

M.T. 

 

 

 

USV se află pe locul 

10 în Topul 

universităților din 

România și pe locul 

142 în Topul 

internațional al 

universităților din 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 



Europa de Est și 

Asia Centrală. 

Valentin Popa: Din 

cele 16 universități 

românești prezente 

în top, USV are cea 

mai mică finanțare 

 

_________ 

 

 

 

 

Locul 142, pentru 

USV, într-un top 

pentru Europa de 

Est şi Asia Centrală 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

 

M.T. 

 

 

 

 

 

Universitarul 

sucevean Romeo 

Ionescu a fost numit 

expert internațional 

în Comisia pentru 

acreditarea 

instituțiilor care 

acordă titlul de 

inginer – CTI din 

Franța 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

Social 

Prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu din cadrul Facultății de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a fost numit începând cu 1 

noiembrie a.c. expert internațional în Comisia pentru acreditarea 

instituțiilor care acordă titlul de inginer – CTI din Franța. 

Potrivit unui comunicat al USV, în cadrul sesiunii plenare a CTI 

care a avut loc în luna octombrie a acestui an alături de 

candidatura prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu, singura din 

România, au mai fost acceptate alte 5 candidaturi, aparținând 

unor experți din Spania, Portugalia, Tunisia și Elveția. 

„Nominalizarea domnului prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu în 

cadrul CTI se datorează, în principal, extinderii constante a 

relațiilor internaționale derulate de USV, bunelor practici din 

cadrul Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene 



al universității sucevene privind mobilitățile studenților și 

cadrelor didactice și seriozitatea abordării colaborărilor cu 

partenerii externi, fiind o recunoaștere a eforturilor întreprinse de 

universitatea suceveană pentru internaționalizarea activității sale 

în domeniul educației și cercetării”, arată sursa citată. 

Conform comunicatului transmis, în plan internațional prof. 

univ. dr. ing. Romeo Ionescu s-a implicat direct în consolidarea 

relației cu Universitatea „Claude Bernard” din Lyon (Franța) și 

Universitatea din Augsburg (Germania), parteneriatele vechi cu 

cele două instituții concretizându-se prin schimburi anuale de 

studenți și dotarea cu echipamente performante a Laboratorului 

de robotică al Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică si 

Management. 

Prima activitatea a prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu, în 

calitatea sa de expert internațional CTI, va fi de a participa, la 

Paris, la o reuniune de lucru în cadrul căreia vor fi dezbătute cele 

mai recente informații privind reformele din învățământul tehnic 

din Franța și vor fi făcute publice procedurile de acreditare, 

precum și instituțiile care vor fi supuse acestui proces. 
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