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Sărbătoarea europeană a științei va fi marcată vineri, 29 

septembrie, de la ora 17.00, pe esplanada din fața Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 

Noaptea Cercetătorilor se înscrie în seria evenimentelor Marie 

Curie, organizate la nivelul Uniunii Europene, și își propune să 

arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de 

interesantă poate fi munca de cercetare. 

Primul eveniment din seria Noaptea Cercetătorilor Europeni a 

fost organizat în 2005 şi de atunci peste 1,5 milioane de oameni 

au celebrat ziua dedicată promovării științei. Proiectul se 

adresează minţilor curioase și tinerilor care doresc să înceapă o 

carieră în cercetare, oferind o mare varietate de activităţi 

ştiinţifice şi educative. 

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană prin acțiunile 

Marie Skłodowska-Curie și se desfășoară în aceeași zi în toate 

țările membre și afiliate. 
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Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunţat miercuri că 

Universitatea „Ștefan cel Mare” va intra în parteneriat cu 

instituţia pe care o conduce în cadrul Grupului de Acţiune Locală 

GAL Urban, dar şi în alte proiecte de dezvoltare care vor fi 

implementate în viitor. El a spus că a discutat cu rectorul 

Valentin Popa pe aceste teme, arătând că relaţiile între cele două 

instituţii s-au armonizat. Lungu a dezvăluit faptul că unii 

politicieni au încercat să-l pună „cap în cap” cu rectorul USV, 

însă lucrurile s-au clarificat, iar acum au revenit la normal. ”Din 

păcate, sunt mulţi din lumea politică care vor să ne pună cap în 

cap (n.r. - cu rectorul Valentin Popa). Am clarificat lucrurile, mai 

ales că în perioada cât am fost în concediu erau nişte zvonuri că 

nu ştiu ce a făcut primarul şi nu ştiu ce a spus despre rector. Nici 

cu spatele. Domnul rector a înţeles cum stau lucrurile. Sunt mulţi 

binevoitori care vor să ne pună cap în cap. Eu mi-am cerut scuze, 

dacă am greşit cu ceva, şi am convenit să colaborăm în interesul 

instituţiilor noastre. Ca atare, eu zic că astăzi relaţiile dintre USV 

şi Primăria Suceava sunt corecte. M-a asigurat domnul rector că 

va intra în acest parteneriat pe GAL Urban şi alte proiecte pe 

care vrem să le dezvoltăm”, a declarat Lungu. 

 

     



________ 

 

 

IT will be FUN! – 

Tabăra de IT și 

dezvoltare personală, 

la USV 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

Social 

În perioada 13 – 17 septembrie, la USV, va avea loc cea de-a X-a 

ediție a Taberei de IT și dezvoltare personală, dedicată 

studenților și pasionaților de IT. 

„Vrei să urmezi o carieră în IT și nu știi de unde să începi? 

Înscrie-te acum într-o tabără unică în România, în care îmbinăm 

IT-ul cu fun-ul, cu dorința de a explora și de a te autoexplora, cu 

curiozitate de a afla lucruri noi, făcând schimb de experiență cu 

profesioniști în domeniu, descoperind concret și practic, într-un 

context informal, multe trucuri ale meseriei de IT. Te invităm să 

ne însoțești într-o incursiune de  tehnologii care ne-au schimbat 

și continuă să ne transforme viața, de programe de team building 

care ne va ajuta să ne descoperim talentele și adevăratul potențial 

sau de socializare cu colegii din toată țara, la fel de pasionați de 

IT ca și tine. Te așteptăm”, este mesajul transmis de organizatorii 

taberei. 

Cei interesați pot afla mai multe detalii de la următoarele 

adrese: www.tabaradeit.ro , https://www.facebook.com/Tabarade

TalentIT/?fref=ts 

„Dacă ai vreo întrebare, scrie-ne un mail 

la gineta.rosca@ibusiness.com.ro sau sună-ne la 0755 020 002. 

Și noi îți răspundem și mai ales te așteptăm. Important este să 

participi, să fii activ și să iți placă”, mai transmit organizatorii. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Poliție locală la 

admiterea de toamnă 

de la USV. 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Educație 

 

 

 

La admiterea de toamnă de la USV, care a început miercuri, pe 6 

septembrie, se fac înscrieri pentru Poliția Locală – noul program 

de studii licență al Facultății de Drept și Științe Administrative. 
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Înscrierile au început 

pe 6 septembrie 

Sunt în total 50 de locuri, 15 bugetate și 35 cu taxă. Programul 

Poliția Locală – a fost confirmat prin HG nr. 615/2017 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii 

instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-

2018, document publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 713 

din 4.09.2017. 

„Așteptat cu emoție atât de viitorii studenți, cât și de comunitatea 

academică a USV, această specializare acoperă o arie largă de 

adresabilitate pe toată Moldova”, se arată într-un comunicat 

USV. Absolvenții programului de studii Poliție Locală vor avea 

multiple posibilități de afirmare profesională și pot beneficia de o 

salarizare motivantă. Aceștia vor activa în baza Legii nr. 

155/2010, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea 

drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a 

proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor, în următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, 

precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile 

publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; protecția 

mediului; activitatea comercială și evidența persoanelor. 

„Plecând de la valorile și modelele occidentale, în multe state din 

acest spațiu se regăsesc organe cu atribuții polițienești aflate la 

dispoziția și în subordinea aleșilor comunităților locale, utilitatea 

acestora fiind recunoscută ca un demers foarte important și 

necesar pentru cetățeni”, precizează conducerea USV. 

În perioada 6 – 14 septembrie 2017, fără sâmbăta și duminica, se 

vor face înscrierile pentru toate programele de licență și master 



ale FDSA, inclusiv cel de Poliție Locală care oferă un total de 50 

de locuri, 15 bugetate și 35 cu taxă. „Precizăm că nu ne 

suprapunem peste cerințele structurilor de la facultățile militare 

și nu sunt necesare condițiile cerute de acestea cu privire la 

înălțime, probe sportive, etc., fiind solicitate, conform criteriilor 

specifice interne, doar adeverință medicală eliberată de medicul 

de familie și electrocardiograma”, arată USV. 

Înscrierile se vor desfășura în sala E005, corpul E al USV, între 

orele 8.00 – 16.00. Informații detaliate se regăsesc pe site-ul 

FDSA, la adresa www.fdsa.usv.ro. 

 

 

 

http://www.fdsa.usv.ro/

