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„Amantul înșelat”, 

miercuri, la USV 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Ultima oră 

local 

 

Casa de Cultură a Studenților Suceava aduce pe scena 

Universității „Ștefan cel Mare” comedia „Amantul înșelat”, de 

Orlin Diakov. Spectacolul este programat miercuri, 10 aprilie, de 

la ora 19.00, în Auditorium ”Joseph Schmidt” (str. Universității, 

nr. 13). Regia - Sorin Misirianțu, distribuție - Sorin Misirianțu și 

Ioan Isaiu. Prețul unui bilet este de 20 lei sau 10 lei pentru elevi, 

studenți și pensionari. Bilete și informații pe ccs-sv.ro, 

biletesuceava.ro sau la 0752 092 606. Spectacolul a avut 

premiera la Stuttgart, a fost recent în turneu în Canada - Toronto, 

Ottawa, Montreal, s-a jucat în premieră mondială în Cuba, la 

Havana, a avut peste 20 de reprezentații în România și a primit 

invitații din Bruxelles, Londra, Koln si Paris. Potrivit 

organizatorilor, ”, de Orlin Diakov, este o comedie năucitoare, a 

la Tarantino, care abordează lupta dintre doi bărbați pentru 

femeia care face parte din destinul amândurora.  

O întâlnire în parc între soț și amant și o oră de haz pe seama 

luptei fără scrupule dintre cei doi. Regula este că nu există reguli. 

Se iau ostatici, se leagă cu cătușele de bancă, se îmbrâncesc, se 

împrietenesc, se îmbată... Ne regăsim mulți în aceste două 

personaje... chiar dacă nu recunoaștem acest lucru”. Ioan Isaiu 

este actor de teatru și film. A jucat în multe producții ale trustului 

Media Pro și în spectacole de teatru. Sorin Misirianțu este actor 



și regizorul acestei piese și al mai multor spectacole de la Teatrul 

Național, din țară și din străinătate. 
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Berea fără gluten, 

lichiorul din 

păpădie sau 

jeleurile cu ardei, 

printre reţetele 

propuse de 

studenţii USV 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

Local 

 

39 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. 

 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 și echilibrat, deserturi delicioase sau băuturi răcoritoare, 

produse de cofetărie sau patiserie, răsfăţuri pentru papilele 

gustative ale celor prezenţi. 

Berea din făină de ghindă, fără gluten, pâinea cu banane, 

îngheţată cu pulpă de măr copt, jeleuri cu ardei dulce roșu, ardei 

iute și cu sfeclă roșie, găluște umplute cu vișine sau ciocolată, 

fără gluten, iaurt cu sfeclă și seminţe de cânepă sau lichiorul din 

păpădie au fost câteva dintre propunerile cu care studenţii s-au 

prezentat în faţa juriului. 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

„Ziua porţilor 

deschise pentru 

 

Monitorul de Suceava 

 

Local 

Banca Naţională a României, în parteneriat cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, organizează în cadrul proiectului 

„Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”, o 

conferinţă dedicată reprezentanţilor mediului academic care 



 

 

studenţii 

economişti”, la 

Universitatea 

„Ştefan cel Mare” 

 

activează în domenii economice. 

Conferinţa cu tema „Aderarea la euro – informaţii şi percepţii”, 

va fi susţinută de Ágnes Nagy, membru al Consiliului de 

administraţie al BNR. 

Printr-un dialog direct între reprezentantul BNRşi participanţi - 

doctoranzi şi cadre didactice din universitate – vor fi abordate 

subiecte denatură economică și financiară, clarificări ale 

fenomenelor bancare din România, din perspectiva provocărilor 

legate de aderarea României la zona euro. Lucrările conferinţei 

se vor desfăşura la sediul Universităţii ”Ştefan cel Mare” din 

Suceava şi vor fi  deschise miercuri, 10 aprilie 2019, la ora 

10:00, în Aula universităţii, Corp E. 

Alte informaţii privind proiectele educaţionale ale băncii centrale 

în anul 2019 sunt disponibile pe website-ul BNR la secţiunea 

educaţie financiară. 
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„Aderarea la euro 

– informaţii şi 

percepţii”, la USV 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Local 

 

 

IDEM 

 

 

M.T. 

 

Proiect pentru 

dezvoltarea 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Social 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, începutul lunii 

aprilie coincide cu debutul proiectului „Dezvoltarea 

învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii 



 învățământului 

terțiar universitar 

în sprijinul 

creșterii 

economice, la 

USV 

(8.04.2019) 
 

economice”, acronim PROGRESSIO, proiect contractat prin 

Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cu o durată 

de trei ani. 

Potrivit reprezentanților USV, proiectul va fi implementat în 

parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Târgoviște, 

coordonator proiect, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia și Camera de Comerț și Industrie Suceava, parteneri, 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 

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. 

Prin participarea la activitățile proiectului, experții Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava contribuie la încurajarea 

studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctoranzi în scopul 

participării la programe de formare care au o componentă 

antreprenorială; dezvoltarea personală și profesională a 

studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctoranzi în 

vederea unei mai bune incluziuni pe piața muncii; realizarea unui 

sistem de comunicare în vederea creșterea receptivității 

angajatorilor pentru cunoaștere și noi competențe; „creșterea 



vizibilității cercetărilor românești la nivel internațional. 

„Avantajele proiectului sunt multiple, dar pentru dezvoltarea 

învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice, 

participanții pot să beneficieze de următoarele situații: 

frecventarea unui program de învățare antreprenorială în legătură 

cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate, cu o 

componentă practică, realizată inclusiv la agenți 

economici/parteneri relevanți; frecventarea unui program de 

consiliere profesională, formarea de competențe transversale; 

obținerea de sprijin financiar, sub forma unei burse individuale 

lunare, de peste 1.800 lei/lună, timp de 12 luni; participarea la 

conferințe, workshop-uri și alte evenimente științifice organizate 

de universitate; participarea la mobilități internaționale cu durata 

de 1 lună la instituții din Uniunea Europeană; susținerea 

financiară pentru publicarea de lucrări științifice în reviste de 

specialitate și participarea la conferințe internaționale; 

participarea la vizite de studiu la universități din Uniunea 

Europeană; crearea unei comunități virtuale a cercetătorilor și 

specialiștilor din domeniu pentru facilitarea dezvoltării personale 

și profesionale”, au arătat reprezentanții USV. 

Proiectul, care reunește organizații din cele trei capitale istorice 

(Suceava,Târgoviște și Alba Iulia), are o valoare totală de 

6.437.600,00 lei, din care asistență financiară  nerambursabilă  în 

valoare de 6.315.208,00 lei. 

PROGRESSIO este co-finanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 

prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: 

Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al 



formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a 

învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv.: 

Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru 

piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și 

consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 

calității lor, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului 

absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar 

care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități 

de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI. 

„Prin activitățile preconizate, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava va reuși să ridice standardele pregătirii profesionale 

și personale pentru studenții doctoranzi și cercetătorii 

postdoctoranzi incluși în grupul de beneficiari”, a precizat sursa 

citată. 
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Doctoranzi din trei 

universităţi 

educaţi 

antreprenorial, 

pentru creşterea 

incluziunii pe 

piaţa muncii, prin 

POCU 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universităţi 

 

IDEM 



 

 

________ 

 

 

USV, proiect 

pentru dezvoltarea 

învățământului 

terțiar universitar 

în sprijinul 

creșterii 

economice 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

 

Social 

 

IDEM 

www.ziare.com 

08.04.19 

www.stirilazi.ro 

08.04.19 

www.stirisuceava.net 

08.04.19 

www.newsme.ro 

08.04.19 

 

 

centruldepresa.ro 

08.04.19 

 

________ 

 

 

Program pilot de 

mobilitate 

academică 

interuniversitară, 

derulat de USV 

alături de 

Universitățile din 

Târgu Mureș și 

Sibiu 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Local 

 

În aceasta săptămână, Facultatea de Ştiințe Economice și 

Administrație Publică din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” 

din Suceava continuă programul pilot de mobilitate academică 

interuniversitară a studenților de la domeniul Administrarea 

Afacerilor. Această mobilitate internă a demarat în 2018 și 

implică studenți de la programul de studii Economia Comerțului, 

Turismului și Serviciilor (ECTS) din cadrul Universităților 

„Petru Maior” din Târgu Mureș, „Ştefan cel Mare” din Suceava 

și „Lucian Blaga” din Sibiu, membre ale Asociaței Facultăților 

de Economie din România.  Obiectivul general al acestui 

parteneriat vizează promovarea învățământului economic, prin 

facilitarea accesului studenților la cunoștințele și activitățile 



oferite de fiecare centru universitar implicat și realizarea unui 

program de schimb interuniversitar al studenților. În baza acestui 

acord de parteneriat, câte doi studenți de la fiecare universitate 

sunt implicați în programul de mobilitate internă cu o durată de 

trei săptămâni, câte o săptămână în fiecare centru universitar, 

astfel: -1 – 7 aprilie, la Târgu Mureș; – 8  – 14 aprilie, la 

Suceava; 

– 15-21 aprilie 2019, la Sibiu. 

Prin intermediul acestui program, studenții participă la 

activitățile didactice specifice programului de studii Economia 

Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS) din domeniul 

Administrarea Afacerilor, se implică în activitățile de educație 

non-formală derulate de fiecare partener, participă la activitățile 

sociale și culturale specifice fiecărui centru universitar. 

 

 

________ 

 

 

Program de 

mobilitate 

academică 

interuniversitară a 

studenţilor din 

domeniul 

Administrarea 

Afacerilor, la USV 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

www.monitorulsv.ro 

08.04.19 

 

ziarelive.ro 

08.04.19 

newsbucovina.ro 

08.04.19 



 newsme.ro 

08.04.19 

 

stirilazi.ro 

08.04.19 

 

svnews.ro 

08.04.19 

 

www.centruldepresa.ro 

08.04.19 
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Prima bere fără 

gluten din 

România, 

prezentată la FIA 

FOOD FEST, 

concurs organizat 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Local 

 

Prima bere fără gluten din România, MoJeCo, a fost prezentată, 

sâmbătă, la concursul de produse alimentare inovative FIA 

FOOD FEST 2019, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava, organizat de Facultatea de Industrie Alimentară, sub 

egida Ministerului Educației Naționale, informează Agerpres. 

www.periodicoelrumano.es 

08.04.19 

 

 



de USV 

(8.04.2019) 

 

agrofood.ro 

08.04.19 

Conducătorul echipei care a creat produsul, Ovidiu Apetrei, 

masterand în anul al doilea, a declarat că ideea le-a venit în urma 

studierii pieței de profil din România, care arată că berea 

artizanală, pentru al cincilea an la rând, se află în preferințele 

consumatorilor doritori de noi sortimente, iar produsele fără 

gluten sunt în trend. 

„Este o băutură slab alcoolică, nedistilată, fără gluten. (…) Are 

ca ingrediente făină de ghindă, făină de topinambur, melasă, 

hamei și apă. Berea are un gust fructat, dulce amărui, cu nuanțe 

de nuci verzi și are o prospețime inconfundabilă”, a spus Apetrei, 

precizând că unicitatea la nivel mondial este dată de elementele 

eco-inovative implicate în procesul de fabricație, iar la nivel 

național obținerea primului sortiment de bere fără gluten. 

Un alt produs care a atras atenția în cadrul manifestării 

studențești a fost desertul înghețat Vegy’Ice, vegan, ce nu 

conține alergeni sau zahăr. Inovația produsului constă în 

combinarea a două calități importante pentru consumatori, 

respectiv conținutul de microorganisme probiotice vii din trei 

specii diferite și fibre prebiotice – inulină, cu cantități mari de 

fructooligozaharide ce pot ajuta la menținerea unei stări optime 

de sănătate a sistemului gastro-intenstinal și imunitar. 

________ Cât de eficiente 

sunt cojile de 

ceapă drept 

colorant natural. 

Bunicii le foloseau 

www.adevarul.ro 

09.04.19 

 

________ Ceapa roşie conţine antociani, un colorant natural care face parte 

din categoria antioxidanţilor şi care este asimilat cu uşurinţă de 

organismul uman, după cum ne-au spus specialiştii de la 

Facultatea de Inginerie Alimentară a Universităţii „Ştefan cel www.monitoruldestiri.ro 

09.04.19 



la vopsit ouăle de 

Paşte fără să 

cunoască 

explicaţiile 

ştiinţifice din 

prezent 

www.tracknews.ro 

09.04.19 

Mare” din Suceava. 

________ Prima sesiune de 

plantare cu 

voluntari din acest 

an a proiectului 

„Pădurea de 

Mâine” 

www.crainou.ro 

08.04.19 

 

________ Peste 200 de voluntari au răspuns chemării Asociaţiei 

Administratorilor de Păduri (AAP), Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava şi companiei Holzindustrie Schweighofer de a 

participa, în cadrul campaniei „Pădurea de Mâine”, la o acţiune 

de reîmpădurire. 
www.centruldepresa.ro 

08.04.19 

________ „Pădurea de 

mâine”, plantată la 

Clit 

www.intermediatv.ro 

08.04.19 

________ La acţiune au participat două sute de voluntari, printre care elevi 

de la licee din Rădăuţi şi Solca şi studenţi ai Universităţii „Ştefan 

cel Mare”, inclusiv studenţi străini veniţi la Suceava prin 

programe Erasmus. 

________ NNS 2019 – un 

succes! 

Participantii isi 

doresc o a doua 

editie si doua zile 

de eveniment. 

www.roaliment.ro 

08.04.19 

________ Adriana Dabija de la Facultatea de Inginerie Alimentara, 

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava. 



________ Congres 

internaţional 

organizat de ARIP 

la împlinirea a 190 

de ani de presă în 

spaţiul de limbă 

română 

bunadimineataiasi.ro 

09.04.19 

________ „Lucrările congresului vor reuni sute de specialişti în domeniul 

istoriei şi mass-media. Sperăm că evenimentul se va bucura de 

aceeaşi apreciere ca şi ediţiile trecute, mai ales că Iaşul este unul 

dintre leagănele presei româneşti şi, în acelaşi timp, unul dintre 

centrele culturale cele mai importante ale României”, ne-a spus 

preşedintele ARIP Gazdă a evenimentului. 

 

Alături de ARIP, este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, iar 

partenerii sunt: Academia Română – filiala Iaşi, Biblioteca 

Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi, Muzeul Naţional 

al Literaturii Române, Societatea de Ştiinţe Istorice din România 

şi Primăria Iaşi. 

Consiliul ştiinţific este format din: prof. univ. dr. Gheorghe 

Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; prof. univ. 

Laurenţiu Şoitu, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi; conf. univ. dr. 

hab. Cătălin Negoiţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei; prof. univ. 

dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. 

univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. 

dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din 

Arad; prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea; 

conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi; conf. univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de 

Stat din Moldova; conf. univ. dr. Ioan David, Directorul 

Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timişoara; conf. univ. dr. 

Aurelia Lăpuşan, Universitatea „Ovidius”, Constanţa; conf. univ. 

dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova; conf. 

univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Ministerul Educaţiei Naţionale; conf. 

univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea „Ştefan cel Mare”, 



Suceava; dr. Carmen Ţâgşorean, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 

Cluj-Napoca. 

________ Studenții de la 

FIA, duel în rețete 

inovative 

www.intermediatv.ro 

08.04.19 

________ Studenţii de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” s-au întrecut în reţete pentru 

produse alimentare inovative. 

 


