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Ad Astra, o asociație a cercetătorilor români din țară și străinătate, 

a dat publicității, luni, un clasament al universităților din România, 

aferent anului 2019. 

Ierarhia este realizată în funcție de plasarea instituțiilor de 

învățământ superior în nouă topuri internaționale ale 

universităților, alese de autorii analizei.  

În clasament, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

figurează cu un punct, care o plasează pe poziția cu numărul 12. 

Autorii cercetării spun că scopul metarankingului universitar-2019 

este: „să identifice care dintre aceste universități au o minimă 

vizibilitate internațională în rankingurile majore ale 

universităților”. 

Supremația topului este deținută de centre mari universitare de la 

Cluj și București. 

Potrivit prorectorului USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, 

„clasamentul realizat contorizează prezențele universităților în 

nouă clasamente alese de autori. În funcție de topurile analizate, se 

pot obține diferite clasamente care să favorizeze sau nu anumite 

instituții”. 

Obiectiv de Suceava 

 

www.newsweek.ro 

18.11.19 



Dimian a subliniat că topurile avute în vedere au fost realizate în 

funcție de  numărul total (numărul absolut) al rezultatelor, acestea 

nefiind raportate la numărul cadrelor didactice din respectivele 

universități, analiză care a dezavantajează universitățile mici. 

„La citări per lucrare suntem pe locul doi după Universitatea 

Babeș-Bolyai, nu poți să invoci că nu suntem citați. Dar dacă nu 

raportezi rezultatele la numărul de cadre ale unei universități, la 

dimensiunile acesteia, clasamentele pot fi distorsionate”, a mai 

spus Dimian.     
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a obţinut mai 

multe medalii de aur şi o medalie de argint pentru invenţiile 

prezentate în cadrul celei de-a 44-a ediţii a Salonului Internaţional 

de Inventică „Inova Budi Uzor”, desfăşurat în perioada 13-16 

noiembrie 2019, în Zagreb, Croaţia. 

Acest salon de inventică este organizat în fiecare an şi adună peste 

500 de invenţii din mai multe ţări: Canada, Taiwan, Polonia, 

Malaysia, Thailanda, Macedonia, Coreea de Sud. 

Delegaţia României a fost reprezentată de Universitatea din 

Suceava, Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea Politehnica Bucureşti. 

 Premiile Universităţii Suceava 

Potrivit USV, la fiecare ediţie, juriul internaţional oferă premii 

speciale pentru cele mai deosebite invenţii prezentate sub formă de 

prototip/model experimental. În acest an, invenţia cu numele 

www.newsbucovina.ro 

 

www.stirilevivafm.ro 

 

www.suceavalive.ro 



„Vibromotor” a obţinut medalia de aur şi cupa „Best engineering 

invention”, avându-i ca autori pe universitarii Ilie Niţan, Laurenţiu 

Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena 

Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernuşcă, Radu 

Dumitru Pentiuc. 

Această distincţie a fost susţinută şi de WIIPA - Word Invention 

Intellectual Property Associations prin acordarea medaliei de aur 

aceluiaşi grup de autori. Universitatea Politehnica Bucureşti, 

prezentă la această ediţie a INOVA Budi-Uzor 2019, a oferit 

medalia de aur pentru aceeaşi invenţie, „Vibromotor”. 

Celelalte premii oferite de organizatorii salonului sunt prezentate 

în cele ce urmează: Medalia de aur pentru „Flood protection system 

in buildings” (Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela 

Poienar, Eusebiu Vasile Toader, Pavel Atănăsoae, Cezar Dumitru 

Popa, Alexei Pianîh, Anna Sabadaş), Medalia de argint pentru 

„System and method for measuring and connecting single-phase 

electric energy consumers” (Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, 

Adrian Romanescu, Ovidiu Ţanţa, Ilie Niţan, Mihaela Poienar, 

Pavel Atănăsoae, Cristina Prodan, Ciprian Afanasov, Valentin 

Vlad), Medalia de aur pentru „Prototype for a 3D-Desktop using a 

holographic interface for Accessing Digital Content in Augmented 

Reality” (Cristian Pamparău) şi Medalia de aur pentru „Clutch 

based thermocouple” (Dumitru Cernuşcă, Laurenţiu Dan Milici, 

Ilie Niţan, Mihaela Poienar, Sergiu Paţa, Mihai Cenuşă, Bogdan 

Breabăn, Cezar-Dumitru Popa). 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) şi Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava (AJOFM) 

organizează miercuri, 27 noiembrie 2019, începând cu ora 11.00, 

în Atrium corp E, ediţia de toamnă a Târgului de Joburi. 

Potrivit USV, evenimentul îşi propune să ofere studenţilor şi 

absolvenţilor instituţiei un cadru de întâlnire şi interacţiune cu 

angajatori din judeţul Suceava în vederea facilitării accesului pe 

piaţa muncii, atât prin oportunităţile de angajare prezentate, cât şi 

prin ofertele de practică sau internship care reprezintă liantul între 

mediul academic şi cel de business. 

Firmele şi instituţiile interesate să participe la eveniment sunt 

rugate să se înscrie, până la data de 23 noiembrie, accesând 

următorul link bit.ly/zilele-carierei-2019.  
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N.B. Studenţi ai USV 

au măsurat gratuit 

nivelul de glicemie 

la peste 70 de 

persoane 

www.crainou.ro 

18.11.19 

Actualitate Studenţii Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare Umană din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, sub 

îndrumarea şef lucrări dr. Cobuz Claudiu, medic primar 

diabetolog, au luat parte la o acţiune, desfăşurată în data de 14 

noiembrie, dedicată prevenţiei şi controlului diabetului zaharat, 

care s-a desfăşurat în cadrul farmaciei „Arsene”. 

Peste 70 de persoane au beneficiat de măsurarea gratuită a 

glicemiei, înălţimii şi greutăţii. În plus, studenţii din cadrul 

specializării Nutriţie şi Dietetică au oferit sfaturi nutriţionale, 

inclusiv sub formă de pliante create de ei cu acest scop şi 

supervizate de îndrumător. 



Potrivit unui comunicat al USV, în acest an, tema zilei dedicate 

diabetului a fost „Diabetul zaharat şi familia”. Deoarece este vorba 

despre o boală care nu doare, nu se vindecă şi, în timp, poate genera 

complicaţii teribile (amputare, orbire, neuropatie etc.), pacienţii se 

sperie de cele mai multe ori, pentru că nu există timpul suficient 

pentru a primi toate informaţiile necesare. Printre problemele cu 

care persoanele cu diabet zaharat se confruntă se numără şi 

schimbarea completă a principiilor de alimentaţie, fapt dificil de 

realizat; deseori, pacienţii nu au informaţii cu privire la ceea ce 

trebuie să mănânce; alimentaţia pacienţilor se transferă, în multe 

situaţii, asupra întregii familii. 

Pentru persoana cu diabet zaharat, optimizarea stilului de viaţă se 

încadrează, alături de medicaţie, pe prima treaptă terapeutică. În 

principal, eforturile nutriţioniştilor sunt axate pe dieta persoanei cu 

diabet ca fiind modalitatea de a obţine un bun control metabolic, 

dar şi un stil de viaţă sănătos. 

Recomandările nutriţionale pentru diabetici, ca orice dietă 

prescrisă bolilor cronice, adică pe toată viaţa, nu trebuie să difere 

cantitativ de a persoanelor sănătoase (de aceeaşi vârstă, talie, sex, 

activitate fizică), dar au numeroase restricţii calitative. Prescrierea 

unei astfel de diete pe o perioadă lungă motivează investiţia de 

timp atât a medicului/nutriţionistului, cât şi a pacientului. O astfel 

de recomandare legitimează şi crearea unei echipe de îngrijire a 

diabeticului, mai arată sursa citată. 

Claudiu 

Cojghiceanu, 

Danut 

Zuzeac 

Imagini cu o 

pădure din 

Bucovina pusă la 

pământ 

www.ziardesuceava.ro 

19.11.19 

Anchete De aproape două săptămâni, pădurea de la marginea localității 

Capu Câmpului a început să fie tăiată. Sătenii s-au speriat că le 

dispare pădurea și după ce nu au primit răspunsuri de la angajații 



silvici responsabili au atras atenția reporterilor Ziar de 

Suceava.[…] 

Pentru a ne lămuri cum stau lucrurile în realitate, am luat legătura 

cu Sorin Ciobanu, directorul Direcției Silvice Suceava, care ne-a 

explicat că în parcela respectivă aflată în administrarea Ocolului 

Silvic Gura Humorului este aprobată o tăiere de racordare. În urma 

acestei tăieri de racordare, urmează să fie exploatat un volum de 

circa 1.500 de metri cubi de lemn. 

„Tăierea de racordare se execută când ochiurile sunt destul de bine 

regenerate şi apropiate între ele. Constă în extragerea arborilor 

rămaşi între ochiuri. Racordarea arboretului se poate face pe 

întreaga suprafaţă a arboretului sau pe anumite porţiuni, pe măsura 

regenerării şi dezvoltării seminţişurilor respective. În felul acesta, 

diversele intervenţii în arboret nu mai au caracaterul specific unei 

anumit tip de tăiere. Aceste tăieri de racordare asigură şi 

regenerarea spaţiilor dintre ochiuri”, a explicat Liviu Nichiforel, 

profesor universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. […] 
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Cântăreața de mare succes Delia va urca pe scena Casei de Cultură 

a Sindicatelor Suceava, cu ocazia Balului Bobocilor de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV). Evenimentul va Monitorul de Suceava 

 



www.suceavalive.ro avea loc miercuri, 27 noiembrie, începând cu ora 18.00, iar tema 

aleasă de studenți în acest an este ”Challenge of technology”. 

Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar cei interesați le pot achiziționa 

de la sediul Casei de Cultură a Studenților, din str. Zorilor nr. 6 

(lângă Auto Albina). 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) și Casa 

de Cultură a Studenților, în parteneriat cu Universitatea ”Ştefan cel 

Mare” Suceava, organizează și în acest an Balul Bobocilor.  
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La sfârşitul săptămânii trecute, în sala „Dumitru Bernicu” s-a 

disputat meciul din cadrul etapei a XI-a a Campionatului Naţional 

de handbal masculin pentru juniori I, Seria A, dintre CSU Suceava 

şi CSŞ Focşani. Aflată în luptă directă pentru locul III în clasament, 

poziţie care i-ar permite calificarea în faza următoare a competiţiei, 

formaţia suceveană s-a străduit să facă un joc bun şi să câştige. 

Calculele s-au potrivit la final şi CSU Suceava a trecut de CSŞ 

Focşani cu 31-26 (15-10). Au fost şi ceva fluctuaţii în jocul 

sucevenilor pregătiţi de antrenorul Ion Tcaciuc, dar nici o secundă 

rezultatul favorabil gazdelor nu a stat sub semnul îndoielii. 

„Am condus de la început până la final, dar nu ne-a fost deloc uşor. 

Este destul de greu de păstrat acelaşi nivel de joc tot parcursul 

întâlnirii, avem nevoie de mai multă constanţă. Am avut în faţă o 

echipă ambiţioasă şi mă bucur că am câştigat. Urmează pentru noi 

încă o săptămână plină, cu meciuri miercuri la Roman şi apoi 



sâmbătă, acasă cu CSŞ Galaţi”, a menţionat antrenorul grupării 

sucevene, Ion Tcaciuc. 

Pentru CSU Suceava în partida cu CSŞ Focşani au marcat: 

Jităreanu (3), Fedic (1), Roşu (5), Burac (4), Bejinariu (1), Stanciuc 

(10), Răuţă (2), Viziteu (3), Urdă (1), Focşăneanu (1). 

În cadrul aceleiaşi runde, LPS Suceava a trecut cu 31-29 de LPS 

Iaşi. 

 

Mihai chira Cărţi dedicate 

Centenarului Marii 

Uniri 
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Spiritual Arhim. Justin Dragomir, Diac. Vasile M. Demciuc, „Dositei 

Herescu – un vrednic ierarh al Bucovinei”, Editura Vasiliana, Iaşi 

2019, 110 p. 

Doi autori – Arhim. Justin Dragomir, stareţul de la cea mai veche 

biserică ortodoxă, ctitorie şi necropolă voievodală, Bogdana de la 

Rădăuţi, împreună cu diaconul Vasile M. Demciuc, lector univ. 

dr., şef de departament la Ştiinţe umane şi social-politice la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – şi-au unit frământările 

şi căutările spre a reconstitui şi oferi cititorilor imaginea cât mai 

complexă a vieţii şi activităţii unui ierarh al bisericii din zonă. 

[…] 

www.monitoruldestiri.ro 

18.11.19 

Matei Pop Profesorii și 

consilierii școlari 

mai au la 

dispoziție 2 zile 

pentru a se înscrie 

la Conferința 

Națională a 

Comunității 

www.edupedu.ro 
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________ Profesorii și consilierii școlari mai au la dispoziție două zile 

pentru a se înscrie la Conferința Națională a Comunității 

„Educație pentru Științe”, anunță Universitatea din București. 

Evenimentul, aflat la a treia ediție, se desfășoară în perioada 6-8 

decembrie 2019, la Biblioteca Națională de Fizică din Măgurele. 

[…] 



„Educație pentru 

Științe” 

Organizatorii Conferinței Naționale a Comunității „Educație 

pentru Științe” sunt: 

    Universitatea din București (UB) 

    Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia 

Hulubei (IFIN-HH) 

    Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 

Pământului (INCDFP) 

    Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) 

    Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) 

    Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 

    Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) 

________ Filmul Belle et 

Sébastien, 

miercuri, la Biroul 

francez 

www.newsme.ro 

18.11.19 

Actualitate Săptămâna aceasta, micii francofoni vor fixa cunoștințele predate 

și vor pătrunde în lumea animalelor preferate, vor cânta și se vor 

juca alături de ariciul Léo și de prietenii săi. 

La această activitate va fi prezentă și lectorița de franceză, dra 

prof. Sophie Bordas, care se implică în realizarea activităților 

francofone ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și ale 

Biroului Francez. 

Începând cu ora 18.00, toți iubitorii de film francez vor face 

cunoștință cu doi buni prieteni, Sébastien și Belle, vor putea 

admira peisaje minunate și vor fi emoționați de destinul unui 

copil inteligent și iubitor de animale. 



Vă propunem filmul Filmul , 2013, dublat în limba română, după 

romanul lui Cécile Aubry. 

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava, în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și sprijinit de Agenția Universitară 

a Francofoniei. 

Intrarea este liberă. 

 


