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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a 

participat la sfârşitul săptămânii trecute, la Iaşi, la 

întâlnirea anuală a universităţilor membre ale 

Consorţiului Universităţilor din Republica 

Moldova – România – Ucraina (CUMRU), 

evenimentul fiind găzduit de Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”. Întrunirea a reunit 

delegaţiile instituţiilor de învăţământ din Bălţi 

(„Alecu Russo”), Cernăuţi („Yuriy Fedkovych”), 

Chişinău (Universitatea de Stat), Suceava („Ştefan 

cel Mare”), Iaşi („Al. I. Cuza” şi „George 

Enescu”). 

În dimineaţa zilei de 11 noiembrie, prof. univ. dr. 

Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Al. I. 

Cuza” din Iaşi, le-a urat bun venit participanţilor 

din ţară şi străinătate, trecând în revistă realizările 

Consorţiului pe parcursul unui an de zile, ale 

implicării instituţiei ieşene în derularea 

parteneriatelor cu universităţile din Republica 

Moldova şi Ucraina. 

La rândul său, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, 

rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, a adresat felicitări gazdelor pentru buna 

organizare a evenimentului.  
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Înfrângerea suferită vineri seară la Turda, cu 30-

28, i-a coborât o poziţie pe handbaliştii de la CSU 

Suceava în ierarhia Ligii Naţionale de handbal 

masculin. „A fost un meci foarte bun făcut de toată 

echipa noastră, în care jucătorii au dat dovadă de 

caracter şi dăruire. Ne-au lipsit doi jucători 

importanţi, dar cred că punctele trebuiau să fie ale 

noastre. Gazdele s-au organizat foarte bine din 

toate punctele de vedere. Echipa noastră a dovedit 

că a crescut în valoare şi că formează o familie. 

Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava 

că ne-au ajutat să formăm o echipă competitivă, 

dar şi galeriei ce ne-a susţinut în acest meci”, a 

declarat antrenorul Adrian Chiruţ după partida cu 

Potaissa. 

A.I. 475 de cetățeni 

moldoveni votaseră 

ieri, până la ora 17, 

la secția de vot 

amenajată la USV 

Obiectiv de Suceava Pg. 6 Ieri, cetățenii Republicii Moldova și-au ales 

președintele, în cel de-al doilea tur de scrutin. 

Aceștia nu au avut de ales doar între doi candidați, 

ci și între două direcții, una pro-europeană, 

reprezentată de Maia Sandu, și alta pro-rusă, 

propusă de Igor Dodon. 

Până la ora 17:00, la Suceava, studenții moldoveni 

participaseră la vot în număr de 475. Comparativ 

cu primul tur, prezența la vot a crescut cu 

aproximativ 30%. La aceeași oră, pe data de 30 

octombrie, își exprimaseră opțiunea la secția de vot 

amenjată la USV doar 300 de persoane, iar până la 



ora 21:00 fuseseră la vot doar 369 de alegători. 

Tinerii moldoveni au încercat să își convingă cât 

mai mulți concetățeni să meargă să își exprime 

opțiunea pentru viitorul patriei lor. Astfel, aceștia 

au creat pe Facebook Pagina “Adoptă un vot!”, 

unde au fost postate anunțuri de cazare gratuită 

pentru cei care doreau să meargă la vot, însă nu 

locuiau în una dintre localitățile în care au fost 

organizate secții de votare. 

 

D.Beale Handbaliștii de la 

CSU Suceava s-au 

luptat ca leii cu 

Potaissa Turda 

Crai Nou Sport Sucevenii lui Adrian Chiruț și Iulia Andrei au dat 

totul pe teren: handbal bun jucat cu o voință de o 

echipă care se schimbă în bine de la o etapă la alta. 

Handbaliștii de la CSU Suceava însă, deși s-au 

întors acasă fără puncte, pot privi cu demnitate 

spre rezultatul de 32-30 obținut în Ardeal. 
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Rectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, 

prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a propus la 

reuniunea anuală a Consorţiului Universităţilor din 

Republica Moldova, România şi Ucraina, 

desfăşurată la Iaşi, dezvoltarea programelor de 

studiu cu diplomă dublă, organizarea unei 

conferinţe anuale în domeniul socio-uman şi 

economic, dar şi creşterea mobilităţilor Erasmus 

pentru universităţile din România în relaţiile cu 



universităţile din Ucraina şi Republica Moldova. 

Popa a declarat, vineri, pentru NewsBucovina că, 

în vederea extinderii colaborării academice între 

universităţile care fac parte din acest consorţiu, a 

propus dezvoltarea programelor de studiu cu dublă 

diplomă astfel încât studenţii români din Moldova 

şi Ucraina, dar şi cetăţenii ucraineni şi moldoveni 

să obţină diplome europene. 

Rectorul sucevean a mai propus organizarea unei 

conferinţe ştiinţifice anuale în domeniul socio-

uman şi economic, care să aibă un caracter 

itinerant, dar şi extinderea activităţilor în cadrul 

campionatului anual de fotbal şi pentru 

universităţile din Iaşi şi Chişinău, în condiţiile în 

care, până în prezent, această competiţie se 

desfăşura, prin rotaţie, la universităţile din 

Suceava, Cernăuţi şi Bălţi. 
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Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și-a 

prezentat oferta educațională în cadrul târgulului 

„International Study Uzbekistan Expo – 2016”, 

care a avut loc, în perioada 3-5 noiembrie a.c.,  în 

orașul Tashkent din Uzbekistan. 

Potrivit unui comunicat al instituției sucevene de 

învățământ superior, participarea delegației USV 

formată din trei profesori și doi studenți la târgul 



din Ucraina și 

Kazahstan 

 

internațional din Uzbekistan a fost posibilă grație 

grantului „Promovarea și dezvoltarea dimensiunii 

internaționale a USV”, cod CNFIS-FDI-2016-

0105, finanțat prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională al MECTS. 

Interes deosebit în rândul vizitatorilor au provocat 

programele de masterat și doctorat ale USV, dar și 

cele de licenţă, precum și aspectele legate de 

condițiile de admitere, taxele de studiu, 

infrastructură, potențialul de dezvoltare al 

universității, siguranța campusului etc.”, arată 

sursa citată. 
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Cetățenii moldoveni 

au votat în majoritate 

pentru MAIA 

SANDU, la secția 

din Suceava 
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Ieri, în municipiul Suceava, cetăţenii Republicii 

Moldova au putut vota pentru noul președinte, la 

secția organizată în incinta Universității Stefan cel 

Mare. 

Majoritatea alegătorilor, 560, au optat pentru 

MAIA SANDU, contracandidatul ei IGOR 

DODON fiind ales de numai 11 votanți. 

 Pe teritoriul României au funcționat 11 secţii de 

votare. DODON este noul președinte al Republicii 

Moldova, el adunând 52,4 % din voturile 

exprimate de cetățenii moldoveni. 

 

 

Cristi Moldovenii care au 
 

 

 

Știri județene 

Duminică, în municipiul Suceava, cetăţenii 

Republicii Moldova au putut vota pentru noul 



OCHRIM votat în Suceava au 

ales-o în proporţie 

covârşitoare pe Maia 

Sandu 

 

www.vivafm.ro președinte, la secția organizată în incinta 

Universității „Ştefan cel Mare”. 

Majoritatea alegătorilor, 560, au optat pentru 

MAIA SANDU, contracandidatul ei IGOR 

DODON fiind ales de numai 11 votanți. 

Pe teritoriul României au funcționat 11 secţii de 

votare. 

DODON este noul președinte al Republicii 

Moldova, el adunând 52,4 % din voturile 

exprimate de cetățenii moldoveni. 
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