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Sinteza articolului 

Sandrinio 

Neagu 

Primăria Şcheia a încasat o nouă amendă 

de la Garda de Mediu pentru un alt 

depozit ilegal de gunoaie 

Monitorul de 

Suceava 

Local Primăria Şcheia a încasat ieri o nouă amendă din partea Gărzii de 

Mediu Suceava, pentru un alt depozit ilegal de gunoaie. Problema 

a fost semnalată în urmă cu aproximativ două săptămâni de 

studenţii de la specializarea Ecologie și Protecția Mediului, anul 

III, de la Facultatea de Silvicultură Suceava, care au şi filmat 

imagini, folosindu-se de o dronă. 

- Dezbateri academice la USV monitoruldestiri.ro 

 

 Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (FLSC), în 

colaborare cu Centrul de Reuşită Universitară din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, iniţiază o serie de 

dezbateri academice dedicate studenţilor de la specializarea 

Comunicare şi Relaţii Publice. 

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia implementează proiectul 

PROGRESSIO, prin POCU 2014-2020 

alba24.ro 

11.04.19 

Actualitate Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii 

economice 

La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, începutul 

lunii aprilie coincide cu debutul proiectului ”Dezvoltarea 

învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice”, 

acronim PROGRESSIO, proiect contractat prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cu o durată de trei ani. 

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Universitatea 

Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Camera de Comerț și Industrie Suceava, iar 

obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem integrat de 

măsuri de educație și de formare profesională în vederea 

îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru studenți 

doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu 

- Comunicat lansare proiect „Dezvoltarea 

învățământului terțiar universitar în 

sprijinul creșterii economice – 

PROGRESSIO”, cod Mysmis 125040 

ccisv.ro 

11.04.19 

 



cerințele pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin 

dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est). 

Beneficiarii activităților proiectului sunt 72 de studenți doctoranzi 

din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic 

(management / contabilitate / economie) și socio-uman (istorie / 

filologie / geografie) și 30 de cercetători postdoctoranzi din 

domeniul economic (management / contabilitate / economie), ce 

vor fi organizați în serii succesive pe toată durata proiectului. 

- Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a câştigat competiţia Energy 

Challenge 2019 

monitorulsv.ro 

11.04.19 

 Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava este 

câştigătoarea competiţiei Energy Challenge 2019. 

- amosnews.ro 

11.04.19 

 

- stiridinbucovina.ro 

11.04.19 

 

- Suceava: Echipa USV a câştigat Energy 

Challenge 2019 cu un sistem de control 

al irigaţiilor pentru grădini şi sere 

agerpres.ro 

11.04.19 

 Echipa Team Atlas de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) a câştigat concursul Energy Challenge 2019 şi a obţinut un 

premiu în valoare de 3.000 de euro, au anunţat reprezentanţii E.ON 

România. Echipa USV, cu proiectul Project Flora, a propus un 

sistem de control al irigaţiilor pentru grădini şi sere la cea de a 

cincea ediţie a competiţiei Energy Challenge 2019. 

- Echipa „Team Atlas” de la USV a cîștigat 

competiția „Energy Challenge 2019” 

svnews.ro 

11.04.19 

Educație 

- bitnews.ro 

11.04.19 

 

- O echipa a Universitatii „Ștefan cel 

Mare” Suceava care a propus un sistem 

de control al irigatiilor pentru gradini si 

sere a castigat competitia Energy 

Challenge 2019 

 

ziare.com 

11.04.19 

 

- amosnews.ro 

11.04.19 

 

- investenergy.ro 

11.04.19 

 

- informateca.ro 

11.04.19 

 

- ztv.ro  



11.04.19 

- bistritanews.ro 

11.04.19 

 

- monitoruldestiri.ro 

11.04.19 

 

- Suceava: Echipa USV a câştigat Energy 

Challenge 2019 cu un sistem de control 

al irigaţiilor pentru grădini şi sere 

 El Rumano 

periodicoelrumano.

es 

11.04.19 

 

- Echipa USV, primul loc la Energy 

Challenge cu un sistem de control al 

irigațiilor 

ziaruldepenet.ro 

11.04.19 

 

- ECHIPA UNIVERSITĂȚII „ȘTEFAN 

CEL MARE” DIN SUCEAVA ESTE 

CÂȘTIGĂTOAREA COMPETIȚIEI 

ENERGY CHALLENGE 2019 

cuvantul-liber.ro 

12.04.19 

 

- Echipa USV a câştigat Energy Challenge 

2019 cu un sistem de control al irigaţiilor 

pentru grădini şi sere 

edumanager.ro 

11.04.19 

 

 

- 

 

 

 

Echipa ATLAS de la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, 

câştigătoarea competiţiei Energy 

Challenge 2019 

www.suceava-

smartpres.ro 

 

Social 
 

- Careul de graşi jupanu.ro 

11.04.19 

Altele Consilierii judeţeni au votat acordul de parteneriat între Consiliul 

Județean și Universitatea „Ștefan cel Mare” pentru derularea 

proiectului „Diaspora, educație și formare. Ambasador de 

Bucovina”, care va fi promovat la finanțare în cadrul programului 

„Educație, Nicolae Iorga” la Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni. Bănuim că proiectul dedicat bucovinenilor împrăştiaţi 

prin lume va fi respins pe motiv că Nicolae Iorga era din Botoşani. 

http://www.periodicoelrumano.es/author/adi/


- Singura femeie din conducerea BNR le-a 

vorbit studenților suceveni despre 

aderarea la euro 

ziare-pe-net.ro 

11.04.19 

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

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, a 

conferenţiat miercuri, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV), pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică. 

- Unde fugim de-acasă... monitorulsv.ro 

11.04.19 

 Joi, 11 aprilie 

Conferinţa "Spovedania, calea spre libertate" 

ASCOR Suceava organizează joi, 11 aprilie, la ora 18:00, 

Conferinţa "Spovedania, calea spre libertate", invitat: părintele 

protopop Doru Budeanu. Intrarea este liberă (în limita locurilor 

disponibile). 

Locaţie: Aula din Corpul E a Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava. 

- NNS: 2019 – anul pentru nutritie agerpres.ro 

11.04.19 

 In data de 4 aprilie, a avut loc la Bucuresti, prima editie a expo-

conferintei NNS – Nutritie.Nutrienti.Sanatate, organizata de 

RO.aliment si avand ca parteneri pe IBA Bucuresti, ONE 

HEALTH, HERBALIFE, DANONE PDPA, OCEAN FISH, 

APRIL, ARC, ASMP, ROMPAN, PRISA, ROMALIMENTA, 

APIMONDIA, ARoND, FNAP. venimentul, care si-a propus 

promovarea colaborarii dintre specialisti din domenii care se 

intalnesc nu foarte des in jurul aceleiasi „mese” - nutritionisti-

medici-procesatori-dieteticieni-cercetatori, a beneficiat de prezenta 

a peste 70 de companii din industria alimentara si a suplimentelor 

alimentare, precum si a unui numar impresionant de de specialisti 

din domeniul nutritiei si sanatatii. „Tema aleasa a fost deosebit de 

interesanta, in doar cateva ore am cunoscut si am audiat prelegeri 

ale unor personalitati marcante, am aflat noutati de ultima ora in 

domeniul acesta atat de fascinant. Va multumesc pentru sansa 

oferita de a participa la acest eveniment si pentru faptul ca v-am 

cunoscut. Va felicit inca o data pentru activitatea dumneavoastra 

sustinuta, pentru informatiile utile pe care le aflam zilnic datorita 



muncii dumneavoastra,” declara la incheierea evenimentului 

Conf.univ.ec.dr.ing. Adriana Dabija de la Facultatea de Inginerie 

Alimentara, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Dan 

COMAN 

Flutur i-a prezentat ambasadorului 

Africii de Sud oportunităţile pentru 

turismul de lux în Bucovina 

monitorulsv.ro 

12.04.19 

Promovare Flutur a precizat că i-a prezentat ambasadorului Africii de Sus 

oportunităţile din turism, inclusiv turismul de lux, având ca atracţii 

principale monumentele UNESCO din judeţ, Parcul naţional 

Călimani, staţiunile balneare şi satele tradiţionale din judeţul 

Suceava. În acelaşi timp, şeful administraţiei judeţene a discutat şi 

despre dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare”, în domeniul educaţional şi al cercetării, precum 

şi despre dezvoltarea unor relaţii comerciale în domeniul 

produselor din lemn, textile sau încălţăminte. 

- Ambasadorul Africii de Sud, în vizită la 

Suceava 

obiectivdesuceava.

ro 

12.04.19 

 „Mi-aș dori ca întâlnirea viitoare să fie extinsă și prin participarea 

reprezentanților  Camerei de Comerț și Industrie Suceava și 

Universității „Ștefan cel Mare”. Am convingerea că  ați  sesizat 

oportunitățile  județului nostru,  Suceava- Bucovina poate fi o 

destinație spectaculoasă pentru cei din Africa de Sud”, a precizat 

prefectul Adomnicăi. 

- Ambasadorul Africii de Sud, interesat de 

turismul din Bucovina 

ziarulevenimentul.

ro 

12.04.19 

 Flutur a menţionat că Bucovina are ca atracţii monumentele 

UNESCO, Parcul Naţional Călimani, staţiuni balneare dar şi satele 

tradiţionale. Se încearcă, de asemenea, dezvoltarea unor relaţii de 

colaborare cu Universitatea „Ştefan cel Mare”, în domeniul 

educaţional şi al cercetării, dar şi dezvoltarea unor relaţii 

comerciale în domeniul produselor din lemn, textile sau 

încălţăminte. Jabu Mbalula a întărit ideea instituirii unor relaţii 

bilaterale solide, între cele două ţări, în domenii precum turism, 

cultură, educaţie, ştiinţe, un obiectiv major fiind şi acela de 

dezvolta schimburile comerciale şi investiţiile 



- Autoritățile sucevene s-au întâlnit cu 

ambasadorului Africii de Sud, Jabu 

Mbalula. Gheorghe Flutur i-a prezentat o 

ofertă de colaborare în domeniul 

turismului, inclusiv de lux, sau de 

dezvoltare a unor relații comerciale 

newsbucovina.ro 

11.04.19 

Actualitate Un alt domeniu vizează dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, în domeniul educaţional şi al 

cercetării. 

- Gheorghe Flutur i-a propus mai multe 

domenii de colaborare Ambasadorului 

Republicii Africa de Sud 

suceavalive.ro 

11.04.19 

 De asemenea, printre domeniile de colaborare se numără şi 

dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu Universitatea Ştefan Cel 

Mare, în domeniul educaţional şi al cercetării, dar şi dezvoltarea 

unor relaţii comerciale în domeniul produselor din lemn, textile sau 

încălţăminte. 

- Vizită la nivel înalt la Palatul 

Administrativ 

svnews.ro 

11.04.19 

 

- Flutur l-a primit pe ambasadorul 

Republicii Africa de Sud la București 

  Președintele CJ Suceava s-a intalnit astazi la Palatul Administrativ 

cu ES Jabu Mbalula, Ambasadorul Africii de Sud la București. Cu 

această ocazie Gheorghe Fluture a făcut o prezentare a județului 

Suceava și a propus mai multe domenii de colaborare: – turism, 

inclusiv turismul de lux, având ca atracţii monumentele UNESCO, 

Parcul Naţional Călimani, staţiunile balneare, satele tradiţionale -

dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu Universitatea Ştefan Cel 

Mare, în domeniul educational şi al cercetarii -dezvoltarea unor 

relaţii comerciale în domeniul produselor din lemn, textile sau 

încălţăminte. 

- Ambasadorul sud-african la întrevederea 

cu autoritățile sucevene: Dorim să 

întărim relațiile bilaterale, prin turism, 

cultură, investiții și prin înfrățiri la nivel 

regional. Mirela Adomnicăi: Bucovina 

poate fi o destinație spectaculoasă pentru 

cei din Africa de Sud 

newsbucovina.ro 

11.04.19 

 „Mi-aș dori ca întâlnirea viitoare să fie extinsă și prin participarea 

reprezentanților  Camerei de Comerț și Industrie Suceava și 

Universității „Ștefan cel Mare”. Am convingerea că  ați  sesizat 

oportunitățile  județului nostru,  Suceava- Bucovina poate fi o 

destinație spectaculoasă pentru cei din Africa de Sud”, a precizat 

prefectul Adomnicăi. 



- AMBASADORUL AFRICII DE SUD: 

Discuţii la Bucureşti pentru iniţierea unor 

parteneriate între Nelspruit şi Suceava 

bursa.ro 

11.04.19 

 

- Prefectul Mirela Adomnicăi, după 

întâlnirea cu ambasadorul Jabu Mbalula : 

„Suceava- Bucovina poate fi o destinație 

spectaculoasă pentru cei din Africa de 

Sud” 

suceavalive.ro 

11.04.19 

Administrați

e 

- Ambasadorul sud-african la întrevederea 

cu autoritățile sucevene: Dorim să 

întărim relațiile bilaterale, prin turism, 

cultură, investiții și prin înfrățiri la nivel 

regional. Mirela Adomnicăi: Bucovina 

poate fi o destinație spectaculoasă pentru 

cei din Africa de Sud 

stirilazi.ro 

11.04.19 

 

- Ambasadorul Africii de Sud, în vizită la 

Suceava 

vivafm.ro 

11.04.19 

 

-- Discuții despre încheierea unor 

parteneriate între regiuni din Africa de 

Sud și județul Suceava 

svnews.ro 

11.04.19 

 

- Ambasadorul Republicii Africa de Sud la 

București împreună cu secretarul I politic 

au fost in vizita la Suceava 

newsme.ro 

11.04.19 

 

- Ambasadorul Africii de Sud, în vizită la 

Suceava 

suceavanews.ro 

11.04.19 

 

- Vizită a ambasadorului Africii de Sud în 

județul Suceava 

radioimpactfm.ro 

11.04.19 

 

- Studenta Luminița Erhan, de la USV, 

câștigătoarea unui stagiu de formare în 

domeniul didacticii limbii franceze la 

centruldepresa.ro 

11.04.19 

 Această bursă, oferită de Delegaţia Valonia-Bruxelles la Bucureşti, 

în colaborare cu Universitatea „Ştefan cel Mare”, a devenit deja 

tradiție pentru studenții de la specializarea franceză (…) Luminița 



Universitatea Louvain-la-Neuve din 

Belgia 

Erhan este studentă în anul III la specializarea franceză-germană și 

va efectua cursurile de formare în perioada 13 iulie-2 august. 

- Studenta Luminița Erhan, de la USV, 

câștigătoarea unui stagiu de formare în 

domeniul didacticii limbii franceze la 

Universitatea Louvain-la-Neuve din 

Belgia 

suceavanews.ro 

11.04.19 

 

 


