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Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a 

transmis absolvenţilor de anul acesta ai Universităţii „Ștefan cel 

Mare” că interesul şi dorinţa administraţiei judeţene este ca 

aceştia să-şi găsească locuri de muncă în această zonă a ţării, „în 

frumoasa Bucovină”. Gheorghe Flutur a participat la festivitatea 

de absolvire a promoţiei 2017 de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare”, transmiţându-le absolvenţilor că trebuie să fie mândri că 

au absolvit această instituţie de învăţământ superior. În discursul 

său, Gheorghe Flutur a ţinut să amintească de parteneriatul pe 

care administraţia judeţeană îl are cu Universitatea, făcând 

referire, în primul rând, la intenţia de înfiinţare la Suceava a unei 

Facultăţi de Medică. 

 

El a amintit şi de faptul că CJ Suceava şi Universitatea „Ștefan 

cel Mare” sunt parteneri în cadrul Clusterului Regional de 

Bioeconomie Suceava – Botoşani. Flutur a precizat că atât el, cât 

şi reprezentanţii Universităţii Suceava i-au prezentat acest 

proiect de înfiinţare a unui cluster regional preşedintelui 

României, Klaus Iohannis, în cadrul vizitei pe care acesta a 

efectuat-o recent în Suceava. „Un astfel de proiect reprezintă 

viitorul. Alte ţări, cum ar fi şi Polonia, au fost mult mai 

curajoase, iar absolvenţii şi-au găsit locuri de muncă prin astfel 



de sisteme de finanţare moderne. Și dumneavoastră sper să vă 

găsiţi aşa ceva, mai ales că noi facem paşi destul de repezi spre 

industria alimentară, nutriţie, spre partea de management, 

prospectarea de pieţe, şi cred că aveţi nevoie de aşa ceva. Iar 

intenţia şi interesul nostru este să rămâneţi, să aveţi un loc de 

muncă aici în zona noastră, în frumoasa Bucovină”, a afirmat 

preşedintele CJ Suceava. 
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Consorţiul Universitar „Academica Plus”, structură al cărei 

preşedinte este rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV), a analizat mai multe subiecte legate de evoluţia 

învăţământului superior românesc în cadrul reuniunii de la 

începutul acestei luni. 

Potrivit prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, în urma dezbaterilor, 

Consorţiul Universitar „Academica Plus” a decis „să sprijine 

realizarea de urgenţă a unei noi clasificări a universităţilor, cu 

implicarea unui organism internaţional, cu competenţe în 

domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ, 

selectat pe bază de concurs”. 

De asemenea, Consorţiul „Academica Plus” solicită publicarea 

metodologiei de clasificare a universităţilor, prealabil începerii 

procesului de clasificare, „inclusiv a categoriilor în care se vor 

grupa universităţile care se compară între ele, cu includerea 

indicatorilor de calitate intensivi, bazaţi pe raportarea rezultatelor 

la numărul celor care le produc”. 

Rectorii din cadrul consorţiului susţin elaborare unei noi Legi a 



educaţiei, cu implicarea Consiliului Naţional al Rectorilor, pe 

baza calendarului asumat de conducerea Ministerului Educaţiei, 

la întâlnirea desfăşurată în luna martie. 
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Inventatorii de la Universitatea „Ştefan cel Mare” (USV), cadre 

didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor şi Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 

şi Management, au obţinut trei medalii de aur şi un premiu 

special în cadrul competiţiei Eureka – The Word Exibition on 

Inventions, Research and New Technologies din cadru Innova 

Barcelona. 

USV a participat la salon cu trei invenţii, acestea fiind selectate 

anterior, în baza unui amplu proces organizat de Ministerul 

Inovării şi Cercetării. 

Salonul Innova Barcelona – 2017 a avut loc în perioada 4-6 mai, 

iar echipe din zece ţări, printre care Spania, Franţa, Polonia, 

Rusia, Thailanda, Iran, Moldova şi România, au expus 200 de 

proiecte inovative în domeniile energy & sustainablity, industry 

& industrial processes, lifestyle, leisure & culture, medicine & 

health, service & tourism. Pe lângă universitatea suceveană, ţara 

noastră a mai fost reprezentată de Universitatea Politehnica 

Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Piteşti şi de cele mai 

importante institute de cercetare. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat, în 

premieră, luni seara, „Marșul absolvenților USV”, o sărbătoare a 

tinereţii cu și pentru cei care absolvă în acest an studiile 

universitare. 

La festivitate au luat parte peste 1.500 de studenți și profesori ai 

universității sucevene, aceștia pornind într-un marș din Parcul 

Universității către Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, 

unde a avut loc Festivitatea de Absolvire. 

Absolvenții promoției 2017 au mărșăluit îmbrăcăți în tricouri 

personalizate și robe, fluturând steguri și baloane pe care au scris 

numele specializărilor și facultăților pe care le-au urmat. Alături 

de tineri s-au aflat părinți, profesori, prieteni, cu toții cântând și 

strigând numele universității pentru a-și exprima bucuria la 

încheierea studiilor de licenţă şi masterat. 

Ajunși pe Esplanada Casei de Cultură, studenții au fost felicitați 

și întâmpinați de organizatori, Festivitatea de Absolvire fiind 

deschisă prin intonarea imnului USV. 
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Echipe de inventatori ai Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au obținut, săptămâna trecută, la Salonul Innova de la 

Barcelona trei medalii de aur și Trofeul și medalia Europe 

France Inventeurs. 

Potrivit unui comunicat al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV), echipe ale USV au participat, în perioada 4-6 

mai, la Salonul INNOVA BARCELONA – 2017. 

La acest salon au fost prezente echipe din zece țări, printre care 



Spania, Franța, Polonia, Rusia, Tailanda, Iran, Moldova și 

România care au expus 200 de proiecte inovative în domeniile 

energy & sustainablity, industry & industrial processes, lifestyle, 

leisure & culture, medicine & health, service & tourism. 

Pe lângă universitatea suceveană, România a mai fost 

reprezentată de Universitatea Politehnica București, 

Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, Universitatea din Pitești și de cele mai 

importante institute de cercetare. 
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Consorţiul Universitar „Academica Plus”, structură al cărei 

preşedinte este rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV), a analizat mai multe subiecte legate de evoluţia 

învăţământului superior românesc în cadrul reuniunii de la 

începutul acestei luni. 

Potrivit prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, în urma dezbaterilor, 

Consorţiul Universitar „Academica Plus” a decis „să sprijine 

realizarea de urgenţă a unei noi clasificări a universităţilor, cu 

implicarea unui organism internaţional, cu competenţe în 

domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ, 

selectat pe bază de concurs”. 

 

 

 

 

 

CSU Suceava a 

 

 

 

 

 

 

 

CSU Suceava a reuşit o nouă calificare la turneul final al 



Adi Pîrgaru 

 

 

reușit să se califice 

la turneul final 

Crai Nou Pg.8 Campionatului Naţional de handbal masculin rezervat echipelor 

de juniori IV. Echipa antrenată de Vasile Boca a ajuns între cele 

mai bune 16 echipe sub 13 ani din ţară, după ce s-a clasat pe 

locul al doilea la turneul semifinal desfăşurat la Bacău. 

Micii „universitari” au câştigat grupa din care au făcut parte cu 

maximum de puncte după trei victorii categorice: 26-12 cu CS 

Perla Murfatlar, 39-24 cu CSM Focşani şi 31-20 cu LPS Iaşi. În 

finală, formaţia suceveană a înfruntat gazdele de la Ştiinţa 

Bacău, în faţa cărora a cedat la limită, scor final 24-25. 
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Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat, 

în perioada 4-6 mai, la Salonul INNOVA BARCELONA – 2017, 

unde echipe din 10 țări, printre care Spania, Franța, Polonia, 

Rusia, Tailanda, Iran, Moldova și România, au expus 200 de 

proiecte inovative în domeniile energy & sustainablity, industry 

& industrial processes, lifestyle, leisure & culture, medicine & 

health, service & tourism. Pe lângă universitatea suceveană, țara 

noastră a mai fost reprezentată de Universitatea Politehnica 

București, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Pitești și de cele mai 

importante institute de cercetare. 

Inventatorii din USV, cadre didactice de la Facultatea de 

Inginerie Electrică și Stiința Calculatoarelor și Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, au participat la 

salon cu 3 invenții, acestea fiind selectate anterior, în baza unui 

amplu proces organizat de Ministerul Inovării și Cercetării. 



Toate cele 3 invenții au câștigat medalii de aur  în cadrul 

competiției Eureka – The Word Exibition on Inventions, 

Research and New Technologies și un premiu special din partea 

Franței, decernate în cadrul ceremoniilor organizate  în  zilele de 

4 și 5 mai. 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

Marșul absolvenților 

USV – o sărbătoare 

a studenției și 

tinereții 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Pg.5 

 

Marșul absolvenților USV a mobilizat luni seara aproximativ 

1.500 de studenți și profesori, într-o sărbătoare a studenției și 

tinereții, plină de culoare și entuziasm. Aceștia au plecat la ora 

18:00 din Parcul Universității, au urmat traseul Primăria 

Suceava, bulevardul Ana Ipătescu, Biblioteca Județeană “I.G. 

Sbiera” și s-au oprit pe esplanada din fața Casei de Cultură a 

Sindicatelor. Manifestarea a început cu intonarea imnului 

Universității. 

Pe scena amplasată pe esplanadă au urcat rând pe rând 

reprezentanți ai administrației județene, locale și reprezentanți ai 

USV, care le-au transmis absolvenților urări și i-au îndemnat să 

își urmeze visurile. In cadrul manifestării au fost felicitați și cei 

zece șefi de promoție ai celor zece facultăți din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare”, care au susținut discursuri de 

final pline de emoție, în care și-au amintit de momentele 

frumoase din timpul studenției. Așa cum a fost anunțat, la 

eveniment a luat parte și singurul cosmonaut român care a fost în 

spațiu, Dumitru Prunariu, care, amintindu-și de momentele sale 

de student la Facultatea de Inginerie Aerospațială București, i-a 

îndemnat pe studenți să își urmeze pasiunile. 
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Actualitate 

 

Echipe de inventatori ai Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au obținut, săptămâna trecută, la Salonul Innova de la 

Barcelona trei medalii de aur și Trofeul și medalia Europe 

France Inventeurs. 

Potrivit unui comunicat al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV), echipe ale USV au participat, în perioada 4-6 

mai, la Salonul INNOVA BARCELONA – 2017. 

La acest salon au fost prezente echipe din zece țări, printre care 

Spania, Franța, Polonia, Rusia, Tailanda, Iran, Moldova și 

România care au expus 200 de proiecte inovative în domeniile 

energy & sustainablity, industry & industrial processes, lifestyle, 

leisure & culture, medicine & health, service & tourism. 
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Căminul Liceului 

Alimentar Suceava, 
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Știri Suceava 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va administra, de la 1 

iunie, un cămin din incinta Colegiului Tehnic Alimentar, în care 

au locuit, până acum, persoane cu probleme sociale.  

Cele 20 de familii urmează să fie mutate la căminul Colegiului 

„Petru Mușat” și în alte locații.  

Primarul Ion Lungu a declarat, astăzi, că locatarii trebuie să 

îndeplinească o serie de condiții. 

http://www.newsbucovina.ro/
http://www.vivafm.ro/


Căminul de la Liceul Alimentar va fi reabilitat din fonduri 

europene, urmând să aibă o capacitate de aproximativ 200 de 

locuri. 

Conducerea USV speră ca studenții să îl poată ocupa din viitorul 

an universitar. 
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Universități 

 

Reprezentanţii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), 

cadre didactice de la facultăţile de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor şi de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 

Management, au obţinut trei medalii de aur şi un premiu special 

la Eureka – The Word Exibition on Inventions, Research and 

New Technologies din cadrul Innova Bacelona. 

Potrivit Biroului de presă al USV, inventatorii suceveni au 

participat la eveniment cu trei proiecte, selectate anterior în baza 

unui amplu proces organizat de Ministerul Inovării şi Cercetării. 

Salonul Innova Barcelona 2017 s-a desfăşurat în perioada 4-6 

mai, unde echipe din zece ţări, printre care Spania, Franţa, 

Polonia, Rusia, Thailanda, Iran, Moldova şi România, au expus 

două sute de proiecte inovative în domeniile energy & 

sustainablity, industry & industrial processes, lifestyle, leisure & 

culture, medicine & health, service & tourism. 

Pe lângă USV, România a mai fost reprezentată de Universitatea 

Politehnică Bucureşti, Universitatea Politehnică din Timişoara, 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Piteşti 

http://www.edumanager.ro/


şi de cele mai importante institute de cercetare. 
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