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Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

(FSEAP) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

organizează, în perioada 17-22 iulie 2017, Școala de vară 

„Ospitalitate și tradiție în România”. Evenimentul este realizat în 

parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România 

(AFER), sub egida Hospitality International Summer School 

(HISS) și a Centrului de Resurse și Cercetări în Turism din 

cadrul universității sucevene. Hospitality International Summer 

School a fost inițiat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, Universitatea Româno-Americană București și 

Universitatea din Suceava. 

Printre cei care vor conferenția în cadrul Școlii de vară se 

numără profesori de la universități din țară: Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Româno-

Americană din București, Universitatea „Lucian Blaga”  Sibiu, 

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, dar și profesioniști 

din domeniul turismului. 

Potrivit decanului FSEAP, prof. univ. dr. Carmen Năstase, 

agenda Școlii de vară prevede prelegeri, seminarii, ateliere de 

lucru, dezbateri, focus grupuri, vizite de documentare în regiunea 

Bucovina, la firme care activează în domeniul turismului: 

Conacul Domnesc, Popas Turistic Sucevița, Comoara Bucovinei, 



Eden Garden, la companii din ramuri conexe - fabrica de bere 

Bermas, dar și la obiective turistice importante din regiunea 

Bucovinei - Muzeul Satului, Cetatea de Scaun a Sucevei, 

Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Voroneț, Muzeul oului 

încondeiat - Vama, Atelierul de ceramică de la Marginea (detalii 

pe site-ul proiectului, http://www.hiss.usv.ro). 

La final, studenții vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, 

proiecte ce vor avea ca structură problematica dezbătută în 

cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul 

programului școlii de vară. De asemenea, va fi organizat un 

concurs de fotografie - „Ospitalitate și tradiție în Bucovina”. În 

cadrul programului sunt organizate activități culturale și de 

socializare. 
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Alin Firfirică, sportiv cu dublă legitimare Clubul Sportiv 

Universitar Suceava – Steaua București, a izbutit o performanță 

extraordinară la Campionatele Europene de Atletism Under 23 

din Polonia, obținând medalia de argint pentru România în proba 

de aruncare a discului. Sportivul pregătit de Ion Zanfirache a 

aruncat din prima încercare 60,17 metri, execuție cu care a fost 

lider până la a cincea serie de aruncări. Norvegianul Sven Martin 

Skagestad avea să-l detroneze în cele din urmă pe român cu o 

aruncare de 61,00 metri, intrând în posesia aurului european. 

Medalia de bronz i-a revenit germanului Clemens Prufer, cu 

60,08 m. Cel mai bun rezultat personal al lui Firfirică este 61,17 

m, realizat în acest an, în luna februarie. La competiția din 

Polonia țara noastră a mai obținut o singură medalie, prin 



Andreea Panțuroiu, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a 

podiumului în proba de triplu salt. 

„Este un rezultat excelent și nu putem decât să fim mândri de 

reușita lui Alin. Este un sportiv tânăr, în creștere, și sunt sigur că 

ascensiunea lui nu se va opri curând. Acum așteptăm de la el să 

se întoarcă cu o medalie de la Jocurile Mondiale Universitare 

care vor avea loc luna viitoare în Taipei, acolo unde 

Universitatea „Ștefan cel Mare” va fi reprezentată și de 

aruncătorul în greutate Andrei Gag, desemnat cel mai bun atlet al 

României anul trecut”, a declarat directorul CSU Suceava, Sorin 

Rață. 

În finala masculină de 20 de kilometri marș a Europenelor Under 

23 din Polonia, Andrei Gafița, sportiv pregătit de Radu 

Mihalescu la CSM Suceava, s-a clasat pe locul 23.  

 

 

 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

 

 

 

Medalie de argint 

pentru Alin Firică de 

la CSU Suceava 

 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

 

 

Pg.9 

 

 

IDEM 

 

 

 

O.S. 

 

 

 

Școala de vară 

„Ospitalitate și 

tradiție în România”, 

La Facultatea de 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Pg.2 

 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a 

Universității Ștefan cel Mare Suceava organizează, până pe 22 

iulie, școala de vară Ospitalitate și tradiție în România, în 

parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România, 



 

 

Științe Economice și 

Administrație 

Publică a USV 

 

sub egida Hospitality International Summer School și a Centrului 

de Resurse și Cercetări în Turism. 

Printre speakeri se numără profesori de la Universitatea Babeș 

Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Româno – Americană din 

București, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Petru 

Maior Târgu Mureș și profesioniști din domeniul turismului. 

Agenda școlii de vară prevede prelegeri, seminarii, ateliere de 

lucru, dezbateri, focus grupuri, vizite de documentare la firme 

care activează în domeniul turismului – Conacul Domnesc, 

Popas Turistic Sucevița, Comoara Bucovinei, Eden Garden, la 

companii din ramuri conexe – fabrica de bere Bermas și la 

obiective turistice importante – Muzeul Satului Bucovinean, 

Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea 

Voroneț, Muzeul oului încondeiat Vama, atelierul de ceramica 

de la Marginea. 

La final, studenții vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, ce 

vor avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor 

și seminariilor aplicative. 

De asemenea, va fi organizat un concurs de fotografie 

Ospitalitate și tradiție în Bucovina. 
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Fostul deputat de Suceava, prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, 

a declarat, joi seara, în cadrul emisiunii Exclusiv 90 de minute de 

la Bucovina TV că ar susține o eventuală candidatură a rectorului 

Universității „Ștefan cel Mare” la funcția de primar al Sucevei, 



 

 

Valentin Popa, la 

Primăria Suceava: 

Dacă își va propune, 

va reuși 

sau un alt proiect politic sau administrativ al acestuia, ea fiind 

convinsă că acesta va reuși dacă își propune o anumită țintă. 

„Prima condiție a reușitei este dorința, voința personală. Dincolo 

de experiența pe care domnul rector Popa o are-excepțională- 

voința domniei sale va fi hotărâtoare. Dacă își va propune, va 

reuși. Din punctul meu de vedere, ca fost politician, îi dau un 

sfat: să meargă pe vocea interioară, pe dorințele sale și să intre în 

competiție”, a spus Sanda Maria Ardeleanu. 

Ardeanu a subliniat că va intra în echipa lui Valentin Popa dacă 

acesta va avea nevoie de sprijinul ei. 

„Dacă domnul Popa ar avea nevoie de mine într-o echipă, să îl 

susțin pentru Primăria Suceava sau pentru alt proiect politic, 

administrativ, o voi face cu toată onestitatea”, a spus fostul 

deputat. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a debutat luni, 17 

iulie, cea de-a V-a ediție a Școlii de vară „Ospitalitate și tradiție 

în România”. Evenimentul are loc până pe 22 iulie, fiind 

organizat de Facultatea de Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul USV, în parteneriat cu Asociația Facultăților 

de Economie din România (AFER), sub egida Hospitality 

International Summer School (HISS) și a Centrului de Resurse și 

Cercetări în Turism din cadrul universității sucevene. Hospitality 

International Summer School a fost inițiat de Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Româno-

Americană București și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 



Suceava. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, printre speakerii care 

vor participa la școala de vară organizată de Facultatea 

de  Științe Economice și Administrație Publică se numără 

profesori de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, 

Universitatea Româno - Americană din București, Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Petru Maior” din Târgu 

Mureș, dar și  profesioniști din domeniul turismului. 

„Agenda Școlii de vară prevede prelegeri, seminarii, ateliere de 

lucru, dezbateri, focus grupuri, vizite de documentare în regiunea 

Bucovina, la firme care activează în domeniul turismului – 

Conacul Domnesc, Popas Turistic Sucevița, Comoara Bucovinei, 

Eden Garden, la companii din ramuri conexe – fabrica de bere 

BERMAS, dar și la obiective turistice importante din regiunea 

Bucovinei – Muzeul Satului, Cetatea de Scaun a Sucevei, 

Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Voroneț, Muzeul oului 

încondeiat – Vama, Atelierul de ceramica de la Marginea”, a 

informat sursa citată. 

La final, studenții vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, 

proiecte ce vor avea ca structură problematica dezbătută în 

cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul 

programului școlii de vară. 
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Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a 

Universității Ștefan cel Mare Suceava organizează, până pe 22 

iulie, școala de vară Ospitalitate și tradiție în România, în 

parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din România, 

sub egida Hospitality International Summer School și a Centrului 

de Resurse și Cercetări în Turism. 

Printre speakeri se numără profesori de la Universitatea Babeș 

Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Româno – Americană din 

București, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Petru 

Maior Târgu Mureș și profesioniști din domeniul turismului. 

Agenda școlii de vară prevede prelegeri, seminarii, ateliere de 

lucru, dezbateri, focus grupuri, vizite de documentare la firme 

care activează în domeniul turismului – Conacul Domnesc, 

Popas Turistic Sucevița, Comoara Bucovinei, Eden Garden, la 

companii din ramuri conexe – fabrica de bere Bermas și la 

obiective turistice importante – Muzeul Satului Bucovinean, 

Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea 

Voroneț, Muzeul oului încondeiat Vama, atelierul de ceramica 

de la Marginea. 

La final, studenții vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, ce 

vor avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor 

și seminariilor aplicative. 

De asemenea, va fi organizat un concurs de fotografie 

http://www.ziaruldepenet.ro/


Ospitalitate și tradiție în Bucovina. 
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Universități 

 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) găzduiește, timp 

de o săptămână, Școala de vară ”Ospitalitate și tradiție în 

România”, organizată de Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică, în parteneriat cu Asociația Facultăților de 

Economie din România (AFER), sub egida Hospitality 

International Summer School (HISS) și a Centrului de Resurse și 

Cercetări în Turism din cadrul USV. 

Într-un comunicat de Biroul de presă al USV, se arată că 

proiectul ”Hospitality International Summer School” a fost inițiat 

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

Universitatea Româno-Americană București și USV. 

Potrivit sursei citate, printre speakerii din această sesiune se 

numără profesori de la UBB Cluj Napoca, Universitatea 

Româno-Americană din București, Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, precum 

și profesioniști din domeniul turismului. 

Agenda școlii de vară, ce se desfășoară în perioada 17-22 iulie, 

include prelegeri, seminarii, ateliere de lucru, dezbateri, focus 

grupuri, vizite de documentare în regiunea Bucovina, la firme ce 

activează în domeniul turismului, la companii din ramuri conexe, 

dar și la obiective turistice importante din regiunea Bucovinei, 

respectiv Muzeul Satului, Cetatea de Scaun a Sucevei, 

Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Voroneț, Muzeul Oului 



Încondeiat din Vama sau Atelierul de ceramică de la Marginea. 

Potrivit sursei citate, la final, studenții vor elabora proiecte 

dezvoltate în echipe, ce vor avea ca structură problematica 

dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul 

programului Școlii de vară. 

Totodată, va fi organizat un concurs de fotografie ”Ospitalitate și 

tradiție în Bucovina”, programul incluzând și activități culturale 

și de socializare.  
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Știri locale 

 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din 

cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează in 

perioada 17 – 22 iulie 2017, Școala de vară „Ospitalitate și 

tradiție în România”, în parteneriat cu Asociația Facultăților de 

Economie din România (AFER), sub egida Hospitality 

International Summer School (HISS) și a Centrului de Resurse și 

Cercetări în Turism din cadrul universității sucevene. Hospitality 

International Summer School a fost inițiat de Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Româno-

Americană București și Universitatea ”Ștefan cel Mare ” din 

Suceava. 

Tematica școlii de vară este „Ospitalitate și tradiție în România”, 

fiind vorba de un program intensiv de pregătire, oferit 

studenților, masteranzilor, doctoranzilor precum și tuturor celor 

interesați de dezvoltarea profesională. 

Printre speakerii care vor participa la școala de vară organizată 

http://www.vivafm.ro/


de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică se 

numără profesori de la universități de prestigiu din țară: 

Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea 

Româno Americană din București, Universitatea Lucian Blaga 

din Sibiu, Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș dar și 

profesioniști din domeniul turismului. 

Agenda Școlii de vară prevede prelegeri, seminarii, ateliere de 

lucru, dezbateri, focus grupuri, vizite de documentare în regiunea 

Bucovina la firme care activează în domeniul turismului – 

Conacul Domnesc, Popas Turistic Sucevița, Comoara Bucovinei, 

Eden Garden, la companii din ramuri conexe – fabrica de bere 

BERMAS, dar și la obiective turistice importante din regiunea 

Bucovinei – Muzeul satului, Cetatea de Scaun a Sucevei, 

Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Voroneț, Muzeul oului 

încondeiat – Vama, Atelierul de ceramica de la Marginea (detalii 

pe site-ul proiectului http://www.hiss.usv.ro). 

„La final, studenții vor elabora proiecte dezvoltate în echipe, 

proiecte ce vor avea ca structură problematica dezbătută în 

cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul 

programului școlii de vară. De asemenea va fi organizat un 

concurs de fotografie Ospitalitate și tradiție în Bucovina. În 

cadrul programului sunt organizate activități culturale și de 

socializare.”, a precizat prof. univ. dr. Carmen Năstase, decan 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

 


