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Rectori și prorectori din Suceava, Budapesta, Ivano-Frankivsk, 

Ostrava, Prešov, Przemśyl și Varșovia din cadrul Consorțiului 

universitar Collegium Carpathicum au participat, la Przemśyl, în 

Polonia la o importantă dezbatere organizată în cadrul 

Conferinței internaționale „Europa Carpaților”, patronată 

de  Marek Kuchciński, mareșalul Seimului Republicii Polone. 

USV a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Prorector cu imaginea universității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană. 

Participanții, reprezentanți ai structurilor parlamentare, 

guvernamentale, universitare, ai autorităților publice și unor 

organizații civice din Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria, 

România, Ucraina, au avut posibilitatea să audieze, să formuleze 

întrebări sau să vină cu propriile interpretări pe marginea unor 

subiecte de importanță majoră pentru națiunile din zona 

Carpaților, subiecte structurate pe 4 paneluri: „Eroii obișnuiți ai 

libertății”, „Calea oamenilor înțelepți – despre viitorul Europei 

Centrale”, „Istoria și turismul în Carpați”, „Infrastructura 

Europei Centrale”. 

Potrivit unui comunicat al USV, în cadrul panelului intitulat 

„Calea oamenilor înțelepți – despre viitorul Europei Centrale”, 



moderat de domnul prof. univ. dr. Jan Malicki, Directorul 

Centrului pentru Studii Est-Europene din cadrul Universității din 

Varșovia, reprezentanții universităților membre ale Collegium 

Carpathicum au discutat două subiecte ce au provocat mare 

interes în rândul participanților cum ar fi factorii care stimulează 

și cei care împiedică cooperarea între statele Europei carpatice, 

dar și cum văd reprezentanții mediului academic viitorul 

națiunilor din această regiune.  

Rectori și prorectori din Budapesta, Ivano-Frankivsk, Ostrava, 

Prešov, Przemśyl, Suceava și Varșovia au adus în discuție 

aspectele pe care le-au considerat a fi importante pentru 

depășirea întârzierii istorice în dezvoltarea socio-economică a 

regiunii, au punctat direcțiile pe care se poate manifesta 

individualitatea zonei și avantajele acesteia, au meditat asupra 

perspectivelor culturale și geopolitice ale Europei Centrale și de 

Est.  

Rectori și prorectori din Suceava, Budapesta, Ivano-Frankivsk, 

Ostrava, Prešov, Przemśyl și Varșovia din cadrul Consorțiului 

universitar Collegium Carpathicum au participat, la Przemśyl, în 

Polonia la o importantă dezbatere organizată în cadrul 

Conferinței internaționale „Europa Carpaților”, patronată 

de  Marek Kuchciński, mareșalul Seimului Republicii Polone.  

USV a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Prorector cu imaginea universității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană. 

Participanții, reprezentanți ai structurilor parlamentare, 

guvernamentale, universitare, ai autorităților publice și unor 

organizații civice din Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria, 



România, Ucraina, au avut posibilitatea să audieze, să formuleze 

întrebări sau să vină cu propriile interpretări pe marginea unor 

subiecte de importanță majoră pentru națiunile din zona 

Carpaților, subiecte structurate pe 4 paneluri: „Eroii obișnuiți ai 

libertății”, „Calea oamenilor înțelepți – despre viitorul Europei 

Centrale”, „Istoria și turismul în Carpați”, „Infrastructura 

Europei Centrale”. 

Potrivit unui comunicat al USV, în cadrul panelului intitulat 

„Calea oamenilor înțelepți – despre viitorul Europei Centrale”, 

moderat de domnul prof. univ. dr. Jan Malicki, Directorul 

Centrului pentru Studii Est-Europene din cadrul Universității din 

Varșovia, reprezentanții universităților membre ale Collegium 

Carpathicum au discutat două subiecte ce au provocat mare 

interes în rândul participanților cum ar fi factorii care stimulează 

și cei care împiedică cooperarea între statele Europei carpatice, 

dar și cum văd reprezentanții mediului academic viitorul 

națiunilor din această regiune.  

Rectori și prorectori din Budapesta, Ivano-Frankivsk, Ostrava, 

Prešov, Przemśyl, Suceava și Varșovia au adus în discuție 

aspectele pe care le-au considerat a fi importante pentru 

depășirea întârzierii istorice în dezvoltarea socio-economică a 

regiunii, au punctat direcțiile pe care se poate manifesta 

individualitatea zonei și avantajele acesteia, au meditat asupra 

perspectivelor culturale și geopolitice ale Europei Centrale și de 

Est. 
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Universitatea 

Suceava a reuşit 

prima victorie din 

2019 în disputa cu 

Minaur Baia Mare 

Monitorul de Suceava Pg.8 Ieri seară, în etapa cu numărul 19 din Liga Naţională de handbal, 

echipa Universităţii Suceava a reuşit să spargă gheaţa şi să obţină 

prima victorie din retur şi din 2019, într-o dispută cu o echipă cu 

care are mari şanse să se lupte şi-n play-out, Minaur Baia Mare. 

Sucevenii au câştigat astfel trei puncte foarte importante în faţa 

propriilor spectatori, după o pauză de şapte etape, scor 29 – 24. 

Oaspeţii au început mai bine partida şi s-au dus la trei goluri 

diferenţă, iar mai apoi, universitarii au alergat după egalare şi au 

reuşit-o în minutul 18, iar la pauză a fost egal, 16 – 16. Sucevenii 

au început mai bine partea a doua şi au marcat două goluri în 

inferioritate, s-au apărat mult mai bine şi, la mijlocul reprizei, au 

marcat de 4 ori la rând şi s-au dus la 4 goluri. Universitatea a 

gestionat foarte bine ultimele minute şi s-a distanţat la şase 

goluri când mai erau mai puţin de 3 minute de joc, câştigând 3 

puncte importante în faţa propriilor suporteri.    

„Chiar dacă-am câştigat azi, mai e mult până la finalul 

campionatului şi cu siguranţă lupta se va da în play-out. Sunt 

nişte puncte importante venite într-un moment dificil, care pot să 

ne ajute la un loc mai bun în faza a doua, unde va fi o diferenţă 

mică între echipe. Mai avem nevoie de puncte în retur pentru a 

avea o poziţie cât mai bună. Este important c-am început să 

jucăm, am dat drumul la joc şi chiar dacă au apărut greşeli a fost 

altceva faţă de meciul cu Buzău. Am făcut o a doua repriză bună, 

dar mai e de muncă. Sunt bucuros pentru victorie şi evoluţia 

jucătorilor şi cred că şi-au dat seama şi ei că pot şi că asta e 

valoarea lor, ba chiar mai sus. Mai avem două meciuri grele, plus 

cu celelalte contracandidate în deplasare şi nu putem să spunem 

că suntem salvaţi cu aceste puncte, dar această victorie ne ajută 

mult la moral. Trebuie să rămânem cu  picioarele pe pământ şi s-



o luăm de la capăt, cu aceeaşi mentalitate de învingători şi 

ambiţie”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ. 

În meciul de ieri, Ciubotariu a reuşit 6 goluri, Golubovic, 

Burlacu, Tîrzioru şi Lakovic au marcat câte 3 goluri, Adomnicăi, 

Dragnea, Șoldănescu, Costea şi Baican, câte două goluri, iar 

Petrea, un gol. 
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În vederea susținerii examenului de bacalaureat și a examenului 

de admitere la facultate, profesori ai Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) oferă consultații gratuite la Limba și 

literatura română și la Matematică. 

Potrivit reprezentanților instituției, pentru al patrulea an 

consecutiv, elevii din județul Suceava, dar și din județele 

învecinate care doresc să-și îmbunătățească performanțele 

didactice pot profita de această oportunitate. Consultațiile sunt 

concepute sub forma unor module interactive și vor putea fi 

personalizate în funcție de nivelul de pregătire al elevilor 

participanți. 

Pentru înscriere este necesară completarea cererii de înscriere, 

aflată pe site-ul www.usv.ro, la secţiunea „Consultaţii 

bacalaureat”, și transmiterea ei în perioada 21 februarie – 7 

martie. Orarul consultațiilor va putea fi, de asemenea, accesat pe 

site-ul USV, înainte de finalizarea perioadei de înscrieri. Alte 

informații la nr. de telefon 0230-216147, int. 505. 

În urma cursurilor de pregătire desfășurate în perioada februarie-

http://www.usv.ro/


mai 2018, la care au participat aproape 350 de elevi, peste 90% 

dintre cursanți au obținut diploma de bacalaureat, mai 

informează USV. 

 

 

 

Cristina 

Ruști 

 

 

 

Liceenii suceveni 

se vor putea 

pregăti gratuit la 

USV pentru 

examenul de 

Bacalaureat 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Local 

 

IDEM 

 

 

_________ 

 

 

 

 

USV va oferi 

consultaţii gratuite 

pentru elevi, în 

perspectiva 

examenului de 

bacalaureat 

 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

 

 

IDEM 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

oferă consultații 

gratuite pentru 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri Suceava 

 

IDEM 



 examenul de 

bacalaureat 

 

 

________ 

 

 

 

 

USV oferă 

consultații gratuite 

pentru examenul 

de bacalaureat 

 

 

 

www.suceavalive.ro 
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