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Dima 

Cristian Pîrghie, din 

cadrul USV, cu o 

prezentare la 

Organizația Europeană 

pentru Cercetare 

Nucleară 

www.crainou.ro 

17.09.19 
Actualitate  

 Lectorul univ. dr. fiz. Cristian Pîrghie, aflat într-o 

vizită de lucru la Organizația Europeană pentru 

Cercetare Nucleară (CERN), a participat și la 

evenimentul CERN Open-Days (14-15 

septembrie), în cadrul căruia a prezentat Detectorul 

Large Hadron Collider beauty (LHCb) și modul în 

care acesta este folosit pentru căutarea de 

antimaterie, potrivit unui comunicat de presă al 

universității sucevene. 

 

LHCb-ul este unul dintre cele patru mari 

experimente de la CERN, alături de ALICE, 

ATLAS și CMS, un loc unde se caută răspunsuri la 

întrebări despre universul foarte timpuriu, în 

primele secunde după Big-Bang, precizează sursa 

citată. 

 

Oficialii de la CERN se așteptau la peste 35.000 de 

vizitatori pe zi, dornici să vadă cel mai mare 

accelerator de particule din lume, un tunel de 27 

km, situat la o adâncime de 100 de metri sub 

pământ. 

 

România este stat membru CERN din 2016, alături 

de alte 22 de state. 

 



Comunicatul USV mai menționează că la 

evenimentul CERN s-au reunit eforturile a peste 

17.500 de cercetători, în încercarea de a depăși 

împreună frontierele actuale ale cunoașterii 

universului. 

 

Cristian Pîrghie este cercetător în cadrul proiectului 

de cooperare dintre România și Organizația 

Europeană pentru Cercetări Nucleare, care este 

coordonat, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, de prof. univ. dr. Mihai Dimian. 

Oana 

Nuțu 

Sute de locuri rămase 

neocupate în urma 

admiterii de toamnă la 

USV 

www.obiectivdesuceava.

ro 

18.09.19 

Suceava  

Din totalul de 585 de candidați înscriși la studiile de 

licență, în această a doua sesiune de admitere la 

USV, nu mai puțin de 170 au ales specializarea nou 

înființată – Asistență medicală generală. Codașa 

înscrierilor este Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management. Până pe 20 

septembrie candidații regăsiți pe listele de înscriere 

se pot înmatricula, iar apoi USV va publica listele 

finale cu cei admiși pentru anul universitar 2019-

2020  

 

Înscrierea candidaților pentru admiterea la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) în 

sesiunea de toamnă s-a încheiat zilele trecute, iar 

rezultatele arată că sute de locuri au rămas 

neocupate atât la studiile de licență, cât și la cele 

pentru master. Pentru cele 971 locuri oferite pentru 

programul de licență zi, și-au depus dosarele un 

total de 585 de candidați, care au exprimat 912 

opțiuni, iar pentru studiile de master s-au înscris 



224 candidați, cu 324 opțiuni, fiind disponibile 595 

locuri. 

 

De precizat că cifrele de școlarizare pentru anul 

universitar 2019-2020 aprobate de Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior (ARACIS) sunt cu circa 1.000 mai mari 

decât locurile propuse de către USV pentru 

sesiunile de admitere, care se pare că se aștepta la 

un număr mic de înscrieri, trendul fiind descendent, 

cu tot mai puțini candidați, de la an la an. Au fost 

aprobate 3.260 locuri ARACIS, iar USV a scos la 

concurs 2.305 locuri la licență zi, iar pentru master 

ARACIS a dat aviz pentru 2.325 locuri, însă 

universitatea a listat 1.290 locuri. 

 

Se pare că studiile la distanță sunt varianta preferată 

de un număr mai mare de absolvenți, fiind înscriși 

186 de candidați, care și-au exprimat 326 de 

opțiuni. Astfel, mai toate specializările celor patru 

facultăți ale USV care oferă posibilitatea studiilor 

la distanță au reușit să atragă un număr de candidați 

apropiat de cel propus, iar pentru programele de 

licență ID ale Facultății de științe Economice și 

Administrație Publică (FSEAP) s-au depășit cifrele 

propuse de conducerea instituției, numărul 

înscrierilor fiind mai aproape de cel aprobat de 

ARACIP. De precizat că, din totalul celor 186 

candidați care s-au înscris pentru cursurile de 

licență ID, 121 au optat pentru FSEAP, cu un total 

de 257 opțiuni. 

 



30% dintre candidații de toamnă s-au înscris la 

specializarea Asistență medicală generală 

 

Dintre specializările celor opt facultăți care au 

rămas cu locuri neocupate în urma sesiunii de 

admitere din vară, cea mai atractivă s-a dovedit a fi 

specializarea nou înființată a Facultății de Educație 

Fizică și Sport (FEFS). Astfel, din totalul de 585 de 

candidați înscriși la studiile de licență, nu mai puțin 

de 170 au ales specializarea Asistență medicală 

generală, fiind disponibile 60 de locuri, din care 15 

fără taxă. Pentru admiterea la această specializare, 

candidații au avut două probe, constând într-un test 

grilă la biologie, cu 50 de întrebări, și a doua un 

concurs de dosare pe baza mediilor la bacalaureat, 

care reprezintă 60% din media finală. Durata 

studiilor este de 4 ani, iar taxa de școlarizare pentru 

specializarea Asistență medicală generală este de 

4.000 lei/ an. 

 

Situația generală la nivelul facultăților din cadrul 

USV arată că cei mai mulți candidați de toamnă s-

au orientat către studiile de licență de zi de la FEFS, 

care a înregistrat un total de 244 candidați, cu 265 

opțiuni, urmată apoi de FSEAP, cu 83 de candidați 

care au exprimat 173 de opțiuni și Facultatea de 

Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor, cu 60 

de înscriși, fiind depuse 128 de dosare. Cu doar 

câteva zeci de înscriși, la coada clasamentului, sunt 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 

Management, având doar 29 candidați cu 72 opțiuni 

exprimate, urmată de Facultatea de Silvicultură cu 



32 înscriși, cu 36 opțiuni, apoi pentru cursurile de 

licență ale Facultății de Industrie Alimentară s-au 

înscris 36 candidați, cu 103 opțiuni, pentru 

Facultatea de Litere și științe ale Comunicării au 

optat 43 absolvenți, depunând 65 de dosare, iar la 

Facultatea de Istorie și Geografie s-au înregistrat 58 

de înscriși fizic, cu 70 opțiuni. 

 

Au mai fost 60 candidați înscriși pentru cursurile de 

Conversie Profesională, 36 pentru locurile la licență 

zi și 51 la master, destinate candidaților români de 

pretutindeni. Amintim că pentru această a doua 

sesiune de admitere USV a propus pentru 

programele de licență 274 locuri bugetate și 671 

locuri cu taxă, plus alte 26 locuri fără taxă pentru 

românii de pretutindeni, 131 locuri pentru ID, iar 

pentru absolvenții de facultate care vor să-și 

continue studiile la programele de masterat au fost 

disponibile 119 locuri la buget, 417 locuri cu taxă 

și 59 locuri fără taxă destinate românilor de 

pretutindeni. Alte 146 locuri vacante au fost oferite 

candidaților interesați de programele de conversie 

profesională. 

 

Până pe 20 septembrie candidații regăsiți pe listele 

de înscriere se pot înmatricula, iar apoi USV va 

publica listele finale cu cei admiși pentru anul 

universitar 2019-2020. Doar 70 la sută din 

candidații înscriși în prima sesiune s-au 

înmatriculat la una din specializările USV. 

 

 



________ Conferința „Omul 

spiritual, între știință și 

religie”, pe 19 

septembrie 

www.monitorulsv.ro 

17.09.19 

 

________ Asociația de Cooperare Cultural - Educațională 

Suceava invită sucevenii la conferința „Omul 

spiritual, între știință și religie”. Evenimentul va 

avea loc joi, 19 septembrie, de la ora 18.00, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

Aula din corpul E. 

 

www.newsbucovina.ro 

17.09.19 

 

www.svnews.ro 

17.09.19 

 

www.suceavalive.ro 

17.09.19 

 

www.bitnews.ro 

17.09.19 

________ La USV au început 

înscrierile pentru o nouă 

grupă de cursanți care 

vor să studieze gratuit 

limba chineză 

www.svnews.ro 

17.09.19 

 

________ La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 

început înscrierile pentru o nouă grupă de cursanți 

care vor să studieze gratuit limba chineză. Potrivit 

conferențiarului universitar doctor Alexandru-

Mircea Nedelea, cursanții vor beneficia de o tabără 

de vară gratuită în China. El a precizat că 

absolvenții obțin certificatul internațional de 

competență lingvistică pentru nivelul limbii 

chineze. Cursanții pot avea orice vârstă. Cursul se 

organizează o dată pe săptămână, câte 2 ore. 

www.bitnews.ro 

17.09.19 

www.newsbucovina.ro 

17.09.19 

 

www.vremeanoua.ro 

17.09.19 

 

www.monitorulsv.ro 

17.09.19 

 

www.stirimoldova24.ro 

17.09.19 

 



L.D. 

Clement 

Manifestările 

Internaționale ale 

Silvicultorilor 

www.crainou.ro 

17.09.19 
Actualitate Ing. Cezar Straton: „Silvicultorii suceveni au 

dovedit și la actuala ediție că nu sunt doar vrednici 

slujitori ai codrului, ci și buni sportivi, obținând 

rezultate notabile la multe dintre cele șapte 

discipline de concurs” 

 

 Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, 

organizație reprezentativă pentru sectorul silvic din 

România, având în prezent peste 15.000 membri 

care lucrează nemijlocit în activitatea de 

administrare a pădurilor, a organizat în perioada 12 

– 13 septembrie a.c., la Băile Felix, în parteneriat 

cu Confederația Consilva și Sindicatul 

Silvicultorilor Oradea, Manifestările Internaționale 

ale Silvicultorilor, a transmis ing. Silviu Geană, 

liderul Federației „Silva”, care a precizat că la 

eveniment au participat peste 400 de silvicultori din 

România, Polonia, Republica Moldova, Ungaria, 

Ucraina și Spania. De asemenea, aflăm că la 

eveniment au luat parte, în calitate de invitați, 

membri ai Parlamentului României, conducerea 

Ministerului Apelor și Pădurilor, din conducerea 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, 

reprezentanți ai unor organizații sindicale și 

profesionale partenere (Confederația Sindicală 

Națională Meridian, Confederația Consilva, 

Asociația Inginerilor Silvici „Progresul Silvic”, 

Asociația Forestierilor din România – ASFOR, 

Asociația Administratorilor de Păduri, PEFC 

România etc.), alături de reprezentanți ai Facultății 

de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul 

Universității „Transilvania” din Brașov și ai 



Facultății de Silvicultură din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Din bogata agendă a reuniunii am reținut 

simpozionul internațional „Necesitarea adaptării 

politicilor forestiere la provocările actuale și 

viitoare în vederea restabilirii echilibrului între cele 

trei funcții principale ale pădurii – funcția 

ecologică, funcția socială și funcția economică” 

(prima lucrare prezentată fiind cea a conf. dr. ing. 

Liviu Nichiforel, de la Facultatea de Silvicultură 

Suceava: „Viziunea și principiile de dezvoltare a 

politicii forestiere din România 2020-2030”); 

ședința Consiliului de Conducere al Federației 

Sindicatelor Silva (la care au participat 

reprezentanți din conducerea Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice din Camera Deputaților, 

conducerea Ministerului Apelor și Pădurilor, 

conducerea Regiei Naționale a Pădurilor – 

Romsilva, conducerea Confederației Sindicale 

Naționale Meridian, conducerea Confederației 

Consilva, conducerea Societății „Progresul 

Silvic”); o întâlnire de lucru a conducerii 

Ministerului Apelor și Pădurilor, Regiei Naționale 

a Pădurilor – Romsilva cu membrii Consiliului de 

conducere al Federației Silva și reprezentanții 

delegațiilor din Polonia, Republica Moldova, 

Ungaria, Ucraina și Spania. Printre manifestări s-au 

numărat și întrecerile înscrise în cadrul competiției 

sportive internaționale „Cupa Federația Silva” (la 



fotbal, șah, tenis de masă, tenis de câmp, darts, 

whist, table). 

 

[…] 
 


