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________ Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost 

reprezentată la Forumul Economic (supranumit și 

Davos-ul Estului) organizat în orașul Krynica-Zdrój 

din Polonia, eveniment care, ajuns la cea de-a 

XXIX-a ediție, adună elite din domeniul politic, 

economic și de la nivelul intelectualității europene 

în cadrul unor dezbateri privind viitorul Europei. 

 

În calitate de membru fondator al consorțiului 

universitar Collegium Carpathicum, din care fac 

parte 7 instituții de învățământ superior din Europa 

Centrală și de Est, USV, reprezentată în cadrul 

Conferinței Europa Carpaților de către prof. univ. 

dr. Ștefan Purici, Prorector cu imaginea 

universității, relații internaționale și dezvoltare 

europeană, a participat activ la lucrările conferinței, 

care au atins subiecte precum: Ce pot face 

universitățile pentru regiunea carpatică?; Figuri ale 

intelectualității Europei Centrale; Cultura libertății 

– trecut și prezent; Europa Centrală despre ea însăși: 

percepția mutuală și comunitatea regională; 

Economia viitorului din perspectiva statelor din 

Europa Centrală și de Est; Europa Centrală din 

perspectiva noilor instituții; Poate Europa Centrală 

să schimbe „jocul” în Uniunea Europeană?; 

Războiul informației – diagnostic și recomandări; 

Carpații – mediul înconjurător, moștenire, societate. 
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La aceste discuții au participat personalități 

importante, dintre care amintim pe Ryszard 

Terlecki, adjunct al Mareșalului Seimului 

Republicii Polone, Piotr Babinetz, Președintele 

Comisiei parlamentare de cultură și mass-media, 

Marek Kuchciński, Președintele grupului 

parlamentar pentru regiunea carpatică, Jerzy 

Kwieciński, Ministrul Investițiilor și Dezvoltării 

Economic al Poloniei, Waldemar Paruch, Șeful 

Centrului de Analiză strategică al Cancelariei 

Primului Ministru al Republicii Polone, Zdislaw 

Krasnodebski, Membru al Parlamentului European, 

Andrzej Zybertowicz, Consilier privind securitatea 

al Președintelui Republicii Polone, alături de 

reprezentanți ai mediului academic, societății civile, 

mass-mediei sau ai altor instituții cu rol-cheie în 

alcătuirea politicilor publice din statele din Europa 

Centrală și de Est. 

 

În cadrul panelului intitulat Ce pot face 

universitățile pentru regiunea carpatică?, moderat 

de Jan Malicki, Directorul Centrului pentru Studii 

Est-Europene din cadrul Universității din Varșovia 

și organizat sub auspiciile Fondului Internațional 

Visegrad, al Institului de cooperare polono-

maghiară „Waclaw Felczak” și al Centrului pentru 

Studii Est-Europene al Universității din Varșovia, 

au fost dezbătute aspecte legate de funcționarea și 

rolul rețelei universitare Collegium Carpathicum, 

temele principale atinse de participanți fiind: 

întărirea din punct de vedere științific și academic a 

cooperării între universitățile din regiunea carpatică 



prin intermediul consorțiului Collegium 

Carpathicum, promovarea regiunii prin activități în 

domeniul educației și prin publicarea unor materiale 

științifice de anvergură, crearea unei imagini 

pozitive a regiunii carpatice și extinderea 

cunoștințelor legate de aceasta la nivelul cetățenilor 

UE, crearea unui „trend carpatic” în educație și în 

cadrul mobilităților studențești și științifice, 

creșterea cunoștințelor și a gradului de 

conștientizare în rândul beneficiarilor proiectelor, 

inițiativele Collegium Carpathicum sub forma unor 

propuneri adiționale la politicile Parteneriatului 

Estic și ale Grupului Visegrad. Alături de prof. univ. 

dr. Ștefan Purici, și-au exprimat opinii privind rolul 

universităților în atingerea unor obiective la nivelul 

regiunii carpatice și reprezentanții celorlalte 

universități partenere în cadrul consorțiului: Jan 

Lata, rectorul Universității din Ostrava (Republica 

Cehă), Pawel Trefler, rectorul Universității din 

Przemyśl (Polonia), Sándor Őze, Decanul Facultății 

de Istorie a Universității Catolice din Budapesta 

(Ungaria), Ihor Tsependa, rectorul Universității 

Naționale Precarpatice Vasyl Stefanyk din Ivano-

Frankivsk (Ucraina), Jan Malicki, Directorul 

Centrului pentru Studii Est-Europene din cadrul 

Universității din Varșovia. 

 

De asemenea, în cadrul unor întâlniri tehnice 

privind funcționarea consorțiului Collegium 

Carpathicum, au fost trasate viitoarele direcții ale 

colaborării în anul academic 2019-2020, una dintre 

principalele propuneri, care va fi luată în calcul, 



fiind organizarea unor școli de vară/iarnă cu 

participarea studenților și cadrelor didactice din 

universitățile partenere, dorindu-se, astfel, ca pe 

lângă mobilitățile academice efectuate de cadre 

didactice și cercetători, programul consorțiului să 

includă și evenimente care să pună în contact și un 

număr mai mare de studenți. 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

Interes pentru specializarea 

Asistență medicală 

generală, din prima zi de 

admitere 
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Local Pentru sesiunea de admitere din toamnă de la 

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) 

oferta instituției include, în premieră, programul de 

studiu Asistență medicală generală, de patru ani. 

 

Noua specializare a avut priză în rândul 

absolvenților de liceu, în prima zi de admitere 39 de 

candidați exprimându-și intenția de a studia în 

cadrul acestui program. 

 

Numărul înscrișilor în prima zi acoperă deja 

numărul de locuri scoase la buget, de altfel 

specializarea adunând cele mai multe opțiuni în 

acest început de sesiune. Pentru acest program, 

instituția a scos la concurs un total de 60 de locuri, 

din care 15 fără taxă. Pentru cele 45 de locuri 

nefinanțate, taxa aferentă unui an de studii va fi de 

4.000 de lei. 

 

Reamintim că admiterea pentru Asistență medicală 

generală constă în două probe, după cum urmează: 

proba I - test grilă și proba II - media examenului de 

bacalaureat. Pentru Proba I, se va susține un test 



grilă la disciplina Biologie (Anatomie și Fiziolgie), 

conform tematicii și bibliografiei care sunt afișate 

pe pagina site-ului Admitere USV. 

 

Perioada de înscriere de la Universitatea din 

Suceava se derulează până în zilele de 13/ 16 

septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică. 

 

În această a doua sesiune de admitere, se va 

organiza admitere și pentru domeniile de doctorat 

ale USV, fiind disponibile 39 de locuri bugetate și 

77 locuri cu taxă, la care se adaugă 13 locuri 

bugetate destinate românilor de pretutindeni. 

 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat 

admis are obligația de a se înmatricula cel târziu 

până la data de 20 septembrie. 

 

Informații detaliate despre sesiunea de admitere 

septembrie 2019, actualizate constant, pot fi 

obținute consultând pagina www.admitere.usv.ro. 

 

Vlad 

Florin 

Tudosă 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

demarează sesiunea de 

toamnă a concursului de 

admitere 

www.radioas.ro 

10.09.19 

Emisiuni Prin intervenție telefonică, în matinalul de astăzi, 

Vlad Florin Tudosă a discutat cu Ana Camelia 

Pirghie, secretar admitere USV. 

 

Reamintim, că începând de luni, 9 septembrie, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

demarează sesiunea de toamnă a concursului de 

admitere, perioada de înscriere derulându-se până în 

zilele de 13/16 septembrie, fără zilele de sâmbătă și 

duminică. 



Pentru această sesiune, oferta programelor de 

licență ale celor 10 facultăți cuprinde, pentru 

candidații din România, 274 de locuri bugetate 

(dintre care 14 sunt destinate absolvenților de licee 

din mediul rural, iar 5 locuri candidaților de etnie 

rromă) și 671 de locuri cu taxă. De asemenea, 

românii de pretutindeni pot concura pe 26 de locuri 

fără taxă. Forma de învățământ la distanță (ID) mai 

are disponibile un număr de 131 de locuri, 

repartizate pe 8 programe de studii. 

 

 Pentru studiile universitare de masterat, candidații 

români pot candida pe cele 119 locuri fără taxă, 

dintre care 9 pentru candidații de etnie rromă, și 417 

locuri cu taxă. 59 de locuri fără taxă sunt destinate 

românilor de pretutindeni. În ceea ce privește 

programele de conversie profesională, pentru 

sesiunea septembrie mai sunt disponibile 146 de 

locuri. 

 

În această a doua sesiune de admitere, se va 

organiza admitere și pentru domeniile de doctorat 

ale USV, fiind disponibile 39 de locuri bugetate și 

77 locuri cu taxă, la care se adaugă 13 locuri 

bugetate destinate românilor de pretutindeni. 

Candidații interesați de studiile universitare de 

doctorat pot obține informații detaliate accesând 

 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat 

admis are obligația de a se înmatricula cel târziu 

până la data de 20 septembrie. 

 



Informații detaliate despre sesiunea de admitere 

septembrie 2019, actualizate constant, pot fi 

obținute consultând pagina www.admitere.usv.ro. 

 

________ „Noaptea Cercetătorilor 

Europeni” din acest an se 

va desfășura concomitent 

în Suceava și în mai multe 

orașe din Europa 
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ro 

10.09.19 

Evenimente Pe esplanada Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava va avea loc, în data de 27 septembrie, o 

nouă ediție a evenimentului „Noaptea 

Cercetătorilor Europeni”. 

 

Ediția din acest an va aduce simultan cel mai mare 

laborator de cercetare în aer liber, pe 27 septembrie, 

în Suceava și în alte 20 orașe partenere. 

 

„Cei mici vor avea ocazia să experimenteze cot la 

cot cu oamenii de știință, să vadă ce se ascunde în 

spatele celor mai fascinante fenomene naturale și, 

de ce nu, să afle dacă în viitor vor putea și ei să 

îmbrace uniforma cercetătorilor”, au anunțat 

organizatorii evenimentului. 

 

Cei mari vor putea și ei să pătrundă în fascinanta 

lume a  prezentărilor laboratoarelor de chimie și de 

fizică, și nu numai, unde se vor prezenta explicații 

științifice pentru lucruri aparent simple sau 

inexplicabile și vor descoperi soluții pentru cele mai 

comune problemele cotidiene. În plus, vor avea 

ocazia să se retrăiască amintirile din laboratorul de 

chimie din anii școlii, având posibilitatea să se joace 

din nou cu eprubetele pline de „substanțe magice”. 

 

Și pentru că „știința e în tot și-n toate”, așa cum 

auzeam de la profesorii noștri, Noaptea 



Cercetătorilor Europeni 2019 va aduce, în persoană, 

cei mai cunoscuți inventatori ai unor sisteme 

medicale apreciate la nivel mondial. Pe lângă toate 

aceste experimente și demonstrații, Noaptea 

Cercetătorilor Europeni 2019 va avea o mulțime de 

concursuri cu adevărat antrenante. 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria 

evenimentelor Marie Curie și își propune să arate 

publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de 

interesantă poate fi munca de cercetare. Proiectul se 

adresează minților curioase și tinerilor care doresc 

să înceapă o carieră în cercetare, oferind o mare 

varietate de activități științifice și educative. 

 

Primul eveniment Noaptea Cercetătorilor Europeni 

a fost organizat în 2005 și a atras până acum peste 

1.5 milioane de vizitatori. Evenimentul oferă 

oamenilor de știință șansa de a intra în directă 

legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia de a 

descoperi universul științei și oamenii din spatele 

experimentelor. 

 

Ediția 2016 a atras peste 35.000 de vizitatori în 

România. Intrarea este liberă. 

 

Mai multe informații pot fi găsite pe 

https://www.noapteacercetatorilor.eu 

 

________ Edumanager Concursul 

Național de Știință și 

www.edumanager.ro 

09.09.19 

 

 Universități La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

avut loc, în perioada 6 – 8 septembrie, ediția a X-a 



 Inginerie pentru Elevi 

RoSEF, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava 
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a Concursului Național de Știință și Inginerie pentru 

Elevi RoSEF. 

Concursul, care a fost organizat de Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Societatea Științifică Cygnus 

pentru UNESCO, a reunit proiecte ale elevilor din 

10 județe ale țării și un proiect al unei echipe de 

elevi din Belgia, grupate pe 4 categorii tematice 

(științe, științe aplicate, robotică și tehnologia 

informației) și două categorii de vârstă. 

Din juriul competiției au făcut parte jurnaliști de 

știință, cercetători, inventatori, președintele juriului 

fiind jurnalistul și scriitorul Alexandru Mironov, 

Doctor Honoris Causa al USV, alături de Cristian 

Român, senior editor al revistei Știință și Tehnică. 

Manifestarea a beneficiat și de sprijinul financiar al 

Primăriei Municipiului Suceava. 

Câștigătorii concursului RoSEF 2019 vor forma 

echipa reprezentativă a Românei pentru 

concursurile International Science and Engineering 

Fair (ISEF) din SUA, Environmental Science Fair 

(I-SWEEEP) din SUA, EUCYS (European Union 

Contest for Young Scientist), International 

Environment Sustenability Project Olimpiad 

(INESPO) din Olanda și Expo Science International 

of International Movement for Leisure Activities in 

Science and Technology (MILSET). 
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ro 
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Pe lângă premiile obținute la juniori de Huțanu 

Iuliana Paula, de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” 

Siret, și Josanu Rareș Ionuț, de la Liceul Teoretic de 

Informatică Grigore Moisil, Iași, trebuie 

menționate, la categoria seniori, și proiectele altor 

elevi suceveni ce au fost recompensate cu medalii: 

Studiul terapiei anxietății sociale prin intermediul 

jocurilor video, TerraBike, OpenNFC, Safer home 

better life, House kit, Compact Obstacle avoidance 

system for blind people, de la Colegiul Național 

„Petru Rareș” din Suceava, Plante uitate – remedii 

pentru diabet, de la Liceul Teoretic Filadelfia din 

Suceava, Plants on Mars, project de la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. 

„Suceava este, de peste zece ani, promotorul celor 

mai interesante proiecte de știință ale elevilor din 

România și centrul în care se pregătește participarea 

României la competițiile internaționale”, a precizat 

prof. Victor Șutac, președintele Societății Științifice 

Cygnus. 

Adrian 

Fora 

MANIFESTĂRILE 

INTERNAȚIONALE ALE 

SILVICULTORILOR 

BĂILE FELIX, 12-13 

SEPTEMBRIE 2019 

www.alesdonline.ro 
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________ La eveniment au confirmat participarea peste 400 

de silvicultori din România, Polonia, Republica 

Moldova, Ungaria, Ucraina și Spania. 

De asemenea, Ia eveniment sunt invitați să participe 

membri ai Parlamentului României, conducerea 

Ministerului Apelor și Pădurilor, conducerea Regiei 

Naționale a Pădurilor Romsilva, reprezentați ai unor 

organizații sindicale și profesionale partenere 
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(Confederația Sindicală Națională Meridian, 

Confederația Consilva, Asociația Inginerilor Silvici 

„Progresul Silvic”, Asociația Forestierilor din 

Romania – ASF()R, Asociația Administratorilor de 

Păduri, PEFC România, etc.) și reprezentanți ai 

Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere 

din cadrul Universității Transilvania din Brașov și 

ai Facultății de Silvicultură din cadrul Universității 

„Stefan cel Mare” din Suceava. 

[…] 

________ Câți bani face o 

antreprenoare din 

Republica Moldova cu un 

business cu produse 

basarabene deschis în 

Capitală 

www.ultimele-stiri.

eu 
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________ După absolvirea facultății de economie a 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Angela 

Cupcea s-a angajat în domeniul bancar. Povestește 

că, pentru că îi stă în fire să fie activă și sociabilă, la 

bancă nu se simțea în largul său, ci își dorea o 

schimbare, visul ei dintotdeauna fiind să aibă o 

afacere. „Așa că într-o bună zi, împreună cu soțul 

meu, care tot era în sectorul bancar, am plecat de la 

bănci și ne-am apucat de afacerea noastră”, spune 

ea. Au intrat așadar în lumea antreprenoriatului cu 

o investiție de 20.000 de euro „adunați pe parcursul 

anilor de muncă la bancă”. 

[…] 

 


