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Actualitate  

 

Un control al ANAF a depistat că Planetariul și Observatorul 

Astronomic din Suceava nu se mai află în administrarea 

Muzeului Bucovinei, așa cum era prevăzut în Hotărârea de 

Guvern prin care acest obiectiv a fost transferat din proprietatea 

Ministerului Culturii în proprietatea Consiliului Județean 

Suceava și în administrarea Muzeului Bucovinei. 

Observatorul Astronomic a intrat în administrarea Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava în anul 2008 în urma unei 

hotărâri a Consiliului Județean Suceava, proprietarul imobilului. 

ANAF a verificat starea patrimoniului și a constatat că 

Observatorul Astronomic nu se mai află în administrarea 

Muzeului Bucovinei în condițiile în care Hotărârea de Guvern 

preciza că transferul bunurilor de la Ministerul Culturii la 

Consiliul Județean Suceava s-a făcut pentru Complexul Muzeal 

Bucovina. 

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că în urma 

raportului din data de 6 noiembrie al ANAF, Muzeul Bucovinei, 

a transmis, în 14 noiembrie, proprietarului, respectiv Consiliului 

Județean Suceava, să ia o decizie în acest caz. 

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

explicat că hotărârea de Consiliu Județean prin care Observatorul 



Astronomic a fost transferat USV a fost emisă în 2008, când 

președinte al CJ Suceava era Gavril Mîrza. 

El a arătat că se discută soluții pentru ca Universitatea să 

administreze în continuare acest obiectiv. 

Rectorul Universității Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, a declarat că situația va trebui să fie decisă de Consiliul 

Județean Suceava care este proprietarul Observatorului 

Astronomic Suceava. 

El a explicat că Hotărârea de Consiliu Județean prin care 

Observatorul Astronomic a trecut în administrarea USV a fost 

verificată din punct de vedere juridic și că a trecut și de controlul 

de legalitate al Prefecturii. 

Rectorul USV consideră că verificările ANAF la Muzeul 

Bucovinei nu sunt opozabile Consiliului Județean Suceava și că 

acesta este în măsură să  ia o decizie în plen. 

El a menționat că de când este administrat de USV, la 

Observatorul Astronomic numărul de vizitatori a crescut de 

aproape trei ori și că s-au elaborat și lucrări științifice și de 

cercetare. 

Observatorul Astronomic din Suceava a fost inaugurat in 1982, 

fiind al treilea obiectiv de acest tip din România și cel mai mare 

din țară în ceea ce privește capacitatea sălii și a diametrului 

cupolei. 
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Ultima oră 

 

ANAF a verificat starea patrimoniului și a constatat, în urma 

controlului, că Observatorul Astronomic nu mai e în 

administrarea Muzeului Bucovinei în condițiile în care Hotărârea 

de Guvern preciza că transferul bunurilor de la Ministerul 

Culturii la Consiliul Județean Suceava s-a făcut pentru 

Complexul Muzeal Bucovina.  

Flutur a spus că sunt discuții cu reprezentanții USV în vederea 

găsirii unor soluții pentru ca Universitatea să continue să 

administreze acest obiectiv.  

 

Observatorul Astronomic din Suceava a fost inaugurat in 1982, 

fiind ai treilea obiectiv de acest tip din România și cel mai mare 

din țară în ceea ce privește capacitatea sălii și a diametrului 

cupolei. Observatorul este alcătuit din sală de proiecții, expoziții 

de astronomie, cameră solară, bibliotecă unde sunt cărți și 

periodice de specialitate. De-a lungul timpului, în acest spațiu se 



desfășoară atât observații astronomice propriu-zise, cât și acțiuni 

cultural-educative specifice.  
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Știri Suceava 

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se află pe primul 

loc, pentru al treilea an consecutiv, în Metarankingul Universitar 

– Clasamentul universităților din România, realizat de către un 

grup de profesori universitari, a anunțat asociația Asociația 

Cercetătorilor Ad Astra. 

Potrivit sursei citate, primele trei poziții rămân constante în 

metarankingurile din 2016, 2017 și 2018: poziția 1 – 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (cu 14 puncte); 

poziția 2 – Universitatea din București (11 puncte); poziția 3: 

Universitatea Politehnica din București (11 puncte). 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași își menține la rândul 

ei, pentru al treilea an consecutiv, poziția a patra în țară, cu 7 

puncte. 

În Metarankingul Universitar din acest an apare și Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, cu un punct. 

„26 de universități românești sunt vizibile internațional, toate 

publice. Dacă înțelegem că în lume există aproximativ 30.000 de 

instituții de învățământ superior, din care numai o parte sunt 

incluse în rankinguri și, așadar, analiza claselor s-a putut face 



doar pentru cele incluse în rankinguri, că universitățile românești 

se află într-o stare de subfinanțare cronică – spre exemplu, 

pozițiile de cercetători pe perioadă nedeterminată și 

infrastructura de cercetare nu au filă bugetară – și că legislația nu 

susține performanța academică, blocând mecanismele 

fundamentale ale acesteia (exemplu politica de head hunting nu 

este acceptată; debirocratizarea achizițiilor publice pe granturi nu 

este stimulată), atunci performanța academică a universităților 

românești dobândește înțelesuri noi”, a arătat sursa citată. 

Evaluarea a fost făcută pe mai multe rankinguri pe domenii și pe 

indicatori specifici. 

Autorii studiului recomandă ministerelor de specialitate 

elaborarea de programe de susținere a universităților. 

„De asemenea, recomandăm ministerelor de specialitate – 

Educație și Cercetare – următoarele: (1) Organizarea 

universităților românești în locale, regionale și naționale, în 

funcție de (a) misiunea asumată, (b) de mărime și (c) de 

performanța în rankingurile internaționale. O astfel de 

diferențiere este sugerată și potrivește realitatea reliefată de toate 

rankingurile naționale (metarankingul universitar) și 

internaționale și, bine gândită și implementată, ar fi în beneficiul 

tuturor actorilor implicați; (2) Elaborarea de programe de 

susținere a universităților pe categoriile menționate mai sus. De 

asemenea, este necesară o regândire a legislației, care să 

favorizeze implementarea categoriilor menționate mai sus. Spre 

exemplu, universitățile naționale au nevoie de eficientizarea 

procesului de angajare (ex. head hunting), de susținerea 

cercetării prin filă de buget și de simplificarea derulării 



activităților administrative pe granturi, iar cele locale/regionale 

de clarificarea mecanismelor prin care pot fi susținute mai bine 

de autoritățile locale”, a menționat sursa citată. 

 
 


