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Local 

 

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a obținut un nou mandat la 

conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), 

acesta fiind votat de peste jumătate dintre electorii instituției. 

Popa a fost singurul universitar care s-a înscris în cursa pentru 

șefia Universității sucevene, condiția ca acesta să fie validat 

pentru încă un mandat fiind obținerea a cel puțin 50%+1 dintre 

sufragii. 

Conf. univ. dr. Liana Pascariu, președintele Biroului Electoral al 

USV, a arătat că au fost prezenți la urne 327 de electori – 301 

cadre didactice și de cercetare titulare și 26 de studenți – dintr-un 

total de 381 de universitari și studenți cu drept de vot. 

Au votat pentru rectorul din mandatul 2020 – 2024 peste 85% 

dintre electorii înscriși pe liste. 

Alegerile generale pentru funcția de rector s-au desfășurat joi, 30 

ianuarie, urnele fiind deschise în intervalul 8.00-16.00. 

Rezultatul alegerilor urmează să fie validat de către Senatul USV 

și Ministerul Educației. 
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Actualitate 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava conduce topul 

universităților din România cu 16 brevete de invenții acordate și 

eliberate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 2019, 

fiind urmată de Universitatea „Politehnica” din București, cu 12 

brevete, și de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, 

cu 10 brevete, conform rezultatelor publicate în Buletinele 

Oficiale de Proprietate Intelectuală din anul 2019. 

Preocuparea universității sucevene pentru cercetarea aplicată și 

susținerea dezvoltării economice a regiunii este reflectată în anul 

2019 și de cele 27 de contracte de servicii de cercetare încheiate 

cu unele companii din zonă, de elaborarea a 7 proiecte în 

colaborare cu companii TIC din regiune pentru dezvoltarea de 

produse noi (beneficiind de o finanțare europeană de peste 1,5 
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milioane de euro), de dezvoltarea a 37 de companii start-up ce au 

asigurată, prin intermediul USV, o finanțare europeană de 35.000 

de euro fiecare, proiectarea unui Parc Tehnologic cu potențial 

transfrontalier, în colaborare cu Primăria Siret și Consiliul 

Județean Suceava, și de extinderea facilităților proprii de transfer 

tehnologic și spin-off în zona aeroportului sucevean. 

Această transformare a universității sucevene este evidențiată și 

de experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OECD) care oferă Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava drept exemplu, între universitățile românești, de 

„instituție ancoră pentru o regiune, jucând un rol cheie în 

comunitate și în ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să 

dezvolte o agendă antreprenorială.”, conform Raportului OECD 

„Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher 

Education in Romania” publicat în 2019. Totodată, reprezentanții 

industriei IT au premiat Suceava, pentru al doilea an consecutiv, 

ca fiind orașul cu cea mai mare ascensiune pentru industria de 

profil din estul României (după Iași). Un pas important făcut de 

USV în domeniul cercetării aplicate în medicină și industria 

alimentară l-a reprezentat dezvoltarea primului laborator de 

metagenomică și biologie moleculară din România, dedicat 

bolnavilor de diabet, care a fost finanțat dintr-un proiect european 

de peste 2 milioane de euro. 

Din punctul de vedere al prorectorului USV cu activitatea 

științifică, prof.univ.dr. Mihai Dimian, susținut de o experiență de 

peste 15 ani în universități și institute de prestigiu din SUA, 

Germania și Franța, „procesul de transfer tehnologic al 

rezultatelor cercetării românești este mult îngreunat de o legislație 

a cercetării și educației neadaptată acestei activități, de lipsa unei 



susțineri financiare permanente și cu personal dedicat, precum și 

de slaba dezvoltare a industriei naționale și de disfuncționalitățile 

existente în lanțul universitate – institute de cercetare – industrie. 

Reconsiderarea și susținerea fiecărei etape a procesului de 

transformare a unei idei inovative într-un produs de succes ar 

trebui să fie o prioritate pentru România, cu atât mai mult cu cât 

inventica românească a scăzut până la un nivel întâlnit numai după 

primul și al doilea război mondial.” 
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Social În cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 

2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), 

în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea 

Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de partener, 

derulează, începând cu această lună, proiectul intitulat 

Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border 

Cooperation – UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115. 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul 

total al proiectului fiind de 328.743 Euro (1.572.081,90 RON) din 

care alocat de Uniunea Europeană 295.683 Euro (1.413.985,67 

RON), în cadrul Priorității 1.1 Cooperare instituțională în 

domeniul educației în vederea creșterii accesului la educație și a 

calității educației. 

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea și 

îmbunătățirea sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune 

a programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct 

al studenților, comunităților academice și minorităților 

românești/ucrainene din Suceava și Odessa. 



Potrivit coordonatorului de proiect, Marcela Slusarciuc, echipa de 

proiect își propune: pregătirea a 120 de studenți pentru adaptarea 

la noile realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli de 

vară/iarnă; informare și asistență cu privire la programe de 

cooperare bilaterală, mobilități, stagii de cercetare etc. pentru 

peste 10.000 de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de 

cercetare în elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, 

instrumente și prin schimburi de experiență și transfer de bune 

practici; informarea a cel puțin 700 de cadre didactice/cercetare cu 

privire la rezultate; oferirea posibilității minorităților naționale 

române/ucrainene de a studia în instituții de învățământ superior 

în limba lor maternă, prin implicarea directă a cel puțin 10 tineri; 

elaborarea și oferirea unor seturi de materiale informative și 

manuale privind posibila cooperare în domeniul educației și 

inovării în cel puțin 15 universități din aria de acțiune a 

programului; implicarea mass-mediei și a organizațiilor 

nonguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina 

interesate de activitățile proiectului în vederea diseminării 

informațiilor despre proiect. 

Grupurile țintă sunt similare pe ambele părți ale frontierei: 

studenți USV și ONPU, personalul academic/de cercetare din 

USV și ONPU, români sau vorbitori de limba română de pe 

teritoriul Ucrainei și ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană 

de pe teritoriul României, în special tineri activi – studenți sau 

viitori studenți. 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: studenți USV și ONPU, 

personal academic/de cercetare din USV și ONPU, alte instituții 

de învățământ superior conexe tematicii programului, 



reprezentanți ai mass-mediei sau ai organizațiilor 

neguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina. 

Reprezentantul Universității din Odessa, Mykail Lebid, a făcut o 

prezentare a unității superioare de învățământ din Ucraina și a 

vorbit despre beneficiile pe care le au studenții și profesorii de 

acolo în urma acestor proiecte transfrontaliere. 

 


