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Ágnes Nagy, doctor în finanțe, membru de peste un deceniu 

în Consiliul de Administraţie al Băncii Naționale a României, 

a conferențiat miercuri, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), pentru studenții Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică. Evenimentul este 

circumscris proiectului „Zilele porţilor deschise pentru 

studenţii economişti”, inițiat la nivel național în 2009, pentru 

o mai bună înţelegere a activităţii băncii centrale, a rolului şi 

implicaţiilor deciziilor acesteia în economie. 

Tema conferinței a vizat „Aderarea la euro – informaţii şi 

percepţii” și s-a bucurat de participarea unor invitați din 

institutele bancare din țară – București, Galați, Târgu, Mureș, 

Bacău, Suceava - studenți și universitari suceveni. 
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O echipă a Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava care a propus un 

sistem de control al irigaţiilor pentru 

grădini şi sere a câștigat competiția 

Energy Challenge 2019 

 

www.newsbucovi

na.ro 

 

Social Team Atlas de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din 

Suceava este echipa câştigătoare a concursului Energy 

Challenge 2019, obținând și un premiu în valoare de 3.000 de 

euro, au anunțat reprezentanții E.ON România. 

Potrivit sursei citate, E.ON România împreună cu instituţiile 

partenere au organizat a V-a ediţie a Energy Challenge, 

competiţie de proiecte din domeniul energiei aflată în acest 

an sub semnul unor teme de mare actualitate: Eficienţă 



Energetică&Optimizare Reţea, Energie Verde, 

Digital&Smart şi Produse/Servicii Clienţi.  

Astfel, Team Atlas de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din 

Suceava, echipa câştigătoare a Energy Challenge 2019, şi-a 

adjudecat premiul în valoare de 3.000 de euro. 

„Cotat cel mai bine de juriul format din specialişti din 

domeniul energiei, Project Flora este un sistem de control al 

irigaţiilor pentru grădini şi sere, folosind un sistem de senzori 

conectaţi la un microcomputer ce permite vizualizarea şi 

controlul grădinii în timp real”, a arătat sursa citată. 

Pe locul secund s-a clasat DC District de la Universitatea 

Tehnică din Cluj, care a propus un nou model de staţie off 

grid de încărcare a vehiculelor electrice, bazată pe energie 

solară integrată printr-o microreţea de curent continuu. 

Prototipul de imprimantă 3D pentru piese/componente din 

mai multe sectoare industriale a adus echipei 3D Creativity 

de la UMFST Tîrgu Mureş locul 3. 

În marea finală de la Tîrgu Mureş au participat 7 echipe de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, UMFST Tîrgu 

Mureş, Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Tehnică din Cluj 

Napoca şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

E.ON România, împreună cu instituţiile de învătământ 

superior și asociațiile studențești partenere, oferă de cinci ani 

tinerilor care urmează studii universitare ocazia de a 

revoluţiona lumea energiei prin perfecţionarea unor soluţii 

existente deja sau, de ce nu, de a identifica noi surse de 



energie care să schimbe complet configuraţia energetică 

actuală. 

Energy Challenge este o competiţie dedicată studenţilor 

dornici să contureze noi modele de afaceri pentru lumea 

dinamică și în continuă schimbare a energiei. Competiția a 

debutat în 2015 pe plan local la Cluj Napoca, iar în 2016 s-a 

extins şi la Iaşi, antrenând până la acest moment peste 100 de 

studenţi. Concursul se adresează studenților la zi de la toate 

facultăţile din România, nivelul licenţă şi master. 

Partenerii academici ai Energy Challenge sunt: Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași, Universitatea Politehnică București, 

Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tg. Mureș, 

Universitatea din Oradea, Universitatea Petrol și Gaze 

Ploiești. Asociațiile studențești partenere: ASFIC (Asociația 

Studenților Facultății de Instalații Cluj) și Liga Studenților 

Universității Tehnice din Cluj Napoca. 

 

- Stagiu de formare in domeniul 

didacticii limbii franceze la 

Universitatea Louvain-la-Neuve din 

Belgia pentru o studenta de la 

Facultatea de Litere din Suceava 

ziare.com 

10.04.19 

 In intervalul 8-9 aprilie 2019, Centrul de Reusita Universitara 

din cadrul Universitatii „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

organizat, pentru al treilea an consecutiv, concursul pentru 

obtinerea unui stagiu de formare in domeniul didacticii limbii 

franceze la Universitatea Louvain-la-Neuve din Belgia. 

Aceasta bursa, oferita de Delegatia Valonia-Bruxelles la 

Bucuresti, in colaborare cu Universitatea "Stefan cel Mare", 
- Stagiu de formare în domeniul 

didacticii limbii franceze la 

monitorulsv.ro 

10.04.19 

 



Universitatea Louvain-la-Neuve din 

Belgia, pentru o studentă a USV 

a devenit deja traditie pentru studentii de la specializarea 

franceza, care pot astfel sa-si aprofundeze cunostintele 

didactice, dar si pe cele de limba franceza in cadrul unei scoli 

de vara internationale. Castigatoarea stagiului din acest an 

este Luminita Erhan, studenta in anul III la specializarea 

franceza-germana, care va efectua cursurile de formare in 

perioada 13 iulie-2 august 2019. 

- O studentă din anul III de la USV a 

câștigat un stagiu de formare în 

domeniul didacticii limbii franceze la 

Universitatea Louvain-la-Neuve din 

Belgia 

suceavalive.ro 

10.04.19 

 

- Luminita Erhan a castigat concursul 

pentru obtinerea unui stagiu de 

formare in domeniul didacticii limbii 

franceze la Universitatea Louvain-la-

Neuve din Belgia 

ziare.com 

10.04.19 

 

- newsme.ro 

10.04.19 

Actualitate 

- Studenta Luminița Erhan a cîștigat o 

bursă pentru un stagiu de formare în 

domeniul didacticii limbii franceze la 

o universitate din Belgia 

svnews.ro 

10.04.19 

Educație 

M.T Stagiu de formare în domeniul 

didacticii limbii franceze la 

Universitatea Louvain-la-Neuve din 

Belgia pentru o studentă de la 

Facultatea de Litere din Suceava 

newsbucovina.ro 

10.04.19 

Social 

- agerpres.ro 

10.04.19 

 

- Crai  Nou Pg.6 

- Luminița Erhan câștigătoarea 

stagiului de formare în domeniul 

didacticii limbii franceze la 

Universitatea Louvain-la-Neuve din 

Belgia, la concursul organizat de 

www.suceava-

smartpress.ro 

Social 



Centrul de Reușită Universitară al 

USV 

M.T. 

 

 

Dezbateri academice la USV Crai Nou Pg.3 Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (FLSC), în 

colaborare cu Centrul de Reușită Universitară din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, inițiază o serie 

de dezbateri academice dedicate studenților de la 

specializarea Comunicare şi Relaţii Publice. Aceste întâlniri 

au ca obiectiv implicarea studenților în cadrul unui spațiu 

organizat, care să contribuie atât la aprofundarea noțiunilor și 

principiilor acumulate pe parcursul programului academic de 

studii, cât și la o cunoaștere practică a problematicilor actuale 

din sfera publică și socială. 

Potrivit reprezentanților USV, lansarea dezbaterilor 

academice în domeniul Comunicării și Relațiilor Publice va 

avea loc joi, 18 aprilie 2019, ora 14.00, în Aula Corpului E, 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

având-o ca invitat special pe doamna Elena-Mirela 

ADOMNICĂI, prefectul județului Suceava. 

„La această întâlnire, cu tema Importanța comunicării în 

managementul instituțiilor publice, studenții vor avea 

posibilitatea să dezbată împreună cu prefectul județului 

subiecte care vizează managementul public și rolul 

comunicării în soluționarea problemelor cetățenilor, 

comunicarea intra și interinstituțională, precum și 

promovarea imaginii instituțiilor publice la nivelul 

comunității”, arată sursa citată. 

- Studenții USV vor dezbate împreună 

cu prefectul județului despre 

„Importanța comunicării în 

managementul instituțiilor publice” 

monitorulsv.ro 

10.04.19 

 

- Dezbaterile academice în domeniul 

comunicării şi relaţiilor publice din 

Sistemul Administrativ Public, 

Sectorul Antreprenorial şi Mass-

Media 

agerpres.ro 

10.04.19 

 

M.T. Dezbateri Academice la USV: 

Prefectul Mirela Adomnicăi va 

prezenta studenților rolul 

comunicării în soluționarea 

problemelor cetățenilor și 

promovarea imaginii instituțiilor 

publice la nivelul comunității 

newsbucovina.ro 

10.04.19 

Evenimente 

- Dezbateri academice în domeniul 

Comunicării și Relațiilor Publice, la 

USV 

suceavalive.ro 

10.04.19 

 



- Importanța comunicării în 

managementul instituțiilor publice 

newsme.ro 

10.04.19 

Actualitate Pentru viitoarele Dezbateri Academice în domeniul 

Comunicării și Relațiilor Publice, organizatorii au în vedere 

realizarea unui parteneriat sustenabil cu instituțiile publice, 

mass-media și sectorul antreprenorial, ai căror reprezentanți 

vor fi invitați în cadrul acestor întâlniri, pentru a împărtăși 

studenților din propria experiență. 

 

- Ultima ora local: Studentii USV vor 

dezbate impreuna cu prefectul 

judetului despre Importanta 

comunicarii in managementul 

institutiilor public 

monitoruldestiri.

ro 

10.04.19 

 

- Prefectul Mirela ADOMNICĂI 

invitată la dezbaterea „Importanța 

comunicării în managementul 

instituțiilor publice”, la USV 

www.suceava-

smartpress.ro 

Administrație 

- Școala de excelenta in turism si 

antreprenoriat la UPG Ploiesti 

prahovabusiness.

ro 

10.04.19 

Învățământ În perioada 10-12 aprilie 2019, Facultatea de Stiinte 

Economice si Societatea Antreprenoriala Studenteasca din 

cadrul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti derulează 

proiectul „Școala de excelenta in turism si antreprenoriat” 

ediția a V-a, în colaborare cu experți în domeniul turismului, 

mediului de afaceri și IMM-urilor. 

Participă studenți din 7 centre universitare membre ale 

Asociației Facultăţilor de Economie din România (AFER): 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Academia de Studii 

Economice București, Universitatea Dunărea de Jos Galați, 

Universitatea din Oradea, Universitatea Valahia din 

Târgoviște, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, 

Universitatea Transilvania din Brașov, și alte categorii de 

tineri (elevi, absolvenți, cadre didactice). 



- Prima etapă a Concursului „Student 

pentru 1 zi”, la Universitatea din 

Suceava 

ziare-pe-net.ro 

10.04.19 

 Sâmbătă, 6 aprilie 2019, la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (USV) a debutat concursul „Student pentru 1 zi”, 

competiţie aflată la cea de-a XII-a ediţie. 

- centruldepresa.ro 

10.04.19 

 

- monitoruldestiri.

ro 

10.04.19 

Local 

- Vezi cine sunt câștigătorii primei 

etape a Concursului „Student pentru 

1 zi” de la USV! 

suceavanews.ro 

10.04.19 

 

- La USV a avut loc prima etapă a 

Concursului „Student pentru 1 zi” 

stirimoldova24.ro 

10.04.19 

 

- Conferința Un oraș preistoric din 

Europa. Turdaș - „Luncă”, județul 

Hunedoara, la USV 

stirisuceava.net 

10.04.19 

 Joi, 11 aprilie, de la ora 18.00, în sala E129 a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava are loc Conferinţa Un oraş 

preistoric din Europa. 

- Prima bere fără gluten din România, 

creată de studenții din Suceava 

miscareadereziste

nta.ro 

10.04.19 

 „Produsele acoperă o gamă extrem de diversificată, de la 

deserturi, produse de bază, produse de cofetărie și patiserie, 

dar și produse alcoolice. Un produs care mi-a atras atenția în 

mod deosebit este o bere gluten free. Este o tendință la nivel 

mondial de obținere de produse fără gluten, mai ales pentru 

că există foarte multe persoane care au intoleranță la gluten. 

(…) Studenții noștri văd prin acest concurs legătura dintre 

teorie și practică și sperăm că agenții economici care au venit 

alături de noi să poată transpune aceste produse la nivel 

industrial”, a declarat pentru Agerpres decanul Facultății de 

Inginerie Alimentară din cadrul USV, Mircea Oroian. 



- Prima bere fără gluten din România, 

creată de studenții din Suceava 

monitoruldestiri.

ro 

10.04.19 

 Aproape 40 de echipe de studenţi şi masteranzi din cadrul 

Facultăţii de Inginerie Alimentară a Universităţii din Suceava 

şi-au prezentat propriile invenţii culinare la prima ediţie a 

competiţiei de creare de produse alimentare inovative FIA 

FOOD FEST 2019, scrie monitorulsv.ro . Studenţii au propus 

zeci de produse alimentare inedite, originale, diferite de tot 

ceea ce există în comerţ şi care ar putea avea succes pe piaţă. 

Tinerii au pariat pe alimente care promovează un stil de viaţă 

sănătos 

 


