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________ Peste 4000 de boboci la 
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Suceava, cea mai bună 

cifră înregistrată în 

ultimii opt ani 
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________  

La finalul concursului de admitere din acest an, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV) informează că instituția a înregistrat cele 

mai bune rezultate din ultimii 8 ani, cu peste 4.000 

de noi studenți care s-au înmatriculat la ciclurile de 

studii de licenţă, masterat și doctorat. 

 

Gradul de atractivitate al programelor de studiu 

oferite de USV poate fi măsurat și prin procentele 

care indică creșterea numărului de studenți 

înmatriculați anul acesta pe fiecare ciclu de studii, 

comparativ cu anul 2018. „Totodată, precizăm că, 

dintre cei cinci absolvenți de liceu cu media 10 la 

bacalaureat din județul Suceava, doi au ales să 

studieze la USV, optând pentru Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 

specializarea Calculatoare, și Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării, specializarea Limba și 

literatura română – Limba și literatura franceză”, 

menționează Universitatea prin intermediul unui 

comunicat de presă. 

 

Un total de 2.712 candidați admiși s-au 

înmatriculat la programele de studii universitare de 

licență aflate în oferta USV din acest an, o creștere 

cu aproximativ 10% prin comparație cu anul 

www.edumanager.ro 

24.09.19 

 

www.obiectivdesuceava.

ro 

25.09.19 

 

www.newsbucovina.ro 

24.09.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 

25.09.19 

 

www.newsme.ro 

24.09.19 

 

www.info-suceava.com 

24.09.19 

 

www.suceavalive.ro 

24.09.19 

 

www.svnews.ro 

24.09.19 



 precedent. Dintre aceștia, 1.495 vor beneficia de 

unul din locurile bugetate, 300 fiind etnici români 

de pretutindeni și străini. 

 

USV evidențiază interesul deosebit generat de 

noile programe de licență dezvoltate de USV în 

acest an, Psihologie și Asistență medicală generală, 

care și-au ocupat toate locurile (bugetate și cu taxă) 

într-o singură sesiune de admitere. 

 

Studiile universitare de masterat s-au dovedit, de 

asemenea, atractive: la finalul concursului de 

admitere, la cele 33 de programe s-au înmatriculat 

1.202 candidați, o creștere cu peste 3% față de anul 

2018. Dintre aceștia, 816vor beneficia de unul din 

locurile bugetate, 161 fiind etnici români de 

pretutindeni și străini. În ceea ce priveşte studiile 

de doctorat, USV începe anul universitar 2019-

2020 cu un număr de 92 de noi doctoranzi, 61 

ocupând locuri bugetate, din care 10 sunt etnici 

români de pretutindeni și străini. 

 

Informaţii detaliate pot fi obţinute consultând 

pagina http://www.admitere.usv.ro/. 

 

„Comunitatea academică mulţumeşte tuturor 

candidaţilor din cele două sesiuni de admitere 

pentru interesul deosebit acordat şi în acest an 

programelor de studii ale USV și le urează spor la 

studiu și ani de studenție cât mai frumoși!”, 

conchid reprezentanții USV. 
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Adelina 

Talpalariu 

Universitatea începe 

reabilitarea Căminului 1 

pentru a asigura un 

confort superior în toate 

căminele sale 

 

 

www.monitorulsv.ro Local Studenţii şi masteranzii Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV) îşi revendică în această 

săptămână locurile de cămin, instituţia dispunând 

de circa 1.000 de locuri în spaţiile de cazare pe care 

le administrează. 

 

În acest an, procedurile de cazare se efectuează 

pentru căminele 2, 3, 4, 5 (fostul hotel Clasic), C7 

(căminul Colegiului „Petru Muşat”), C8 (fosta 

pensiune BiCom) şi parţial în căminul 1, pentru un 

tronson al clădirii fiind demarate lucrări de 

reabilitare şi modernizare. 

 

Căminul 1, cel de fete, a fost dat în folosinţă în anul 

1969, are 280 de locuri, principalul minus al 

acestuia fiind faptul că toaletele şi duşurile sunt „la 

comun”, deservind mai multe camere. 

 

„Într-o primă fază vor fi reabilitate 180 din cele 

280 de camere ale căminului, etapă care a implicat 

închiderea unui tronson al clădirii. Căminul va fi 

recompartimentat, adus la un confort superior, 

urmând ca un grup sanitar să deservească două 

camere, ceea ce va duce şi la o reducere a 

numărului locurilor de cazare. Nevoia crescută de 

spaţii a amânat începerea lucrărilor, dar în această 

toamnă începem modernizarea clădirii”, a 

menţionat prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – 

prorector al Universităţii din Suceava. 

 

  

 



Deficit acoperit parţial cu ajutorul căminelor 

pentru elevi 

 

USV va menţine în noul an universitarvaloarea 

tarifelor de cazare la nivelul celor de anul trecut, 

acestea variind în funcţie de confortul şi facilităţile 

camerelor de cazare. 

 

„În raport cu celelalte cămine studenţeşti din ţară, 

ne plasăm peste medie din punct de vedere al 

confortului, al condiţiilor din cămine şi serviciilor, 

iar ca preţuri ne înscriem în media naţională”, a 

precizat Gabriela Prelipcean.  

 

Cu toate acestea, USV poate onora mai puţin de 

jumătate din totalul cererilor depuse de studenţi, iar 

pentru a mai acoperi din deficit, instituţia 

suplimentează numărul locurilor de cazare punând 

la dispoziţie şi câteva camere în căminele unor 

licee din municipiu. 

 

De la căminul Colegiului Tehnic „Petru Muşat”, 

Universitatea a preluat 34 de camere a câte patru 

locuri, iar colegiile „Samuil Isopescu” şi „Al.I. 

Cuza” au mai pus la dispoziţia instituţiei alte câteva 

locuri. 

 

„Am încercat să acoperim sub o altă formă acest 

deficit cu care ne confruntăm şi păstrăm legătura 

cu liceele din municipiu pentru a putea colabora 

referitor la acest aspect. Ne dorim ca anul viitor, 



odată cu finalizarea reabilitării căminului 1, să nu 

mai avem acest disconfort”, a mai spus Prelipcean. 

 

  

Subvenţii pentru acoperirea parţială a cheltuielilor 

pentru cazare 

 

Studenţii cu o situaţie materială dificilă care nu au 

prins un loc în căminele universităţii şi s-au 

îndreptat către alte alternative (gazdă, chirie) pot 

primi lunar o subvenţie în vederea acoperirii 

parţiale a cheltuielilor de cazare. 

 

„Am discutat cu o parte dintre studenţii de pe lista 

de rezervă, iar pe cei care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute de Ordonanţă i-am îndrumat să solicite 

această subvenţie lunară. Cei în cauză trebuie să 

aibă un contract de chirie încheiat. Pe perioada 

lunilor de vară suma aferentă subvenţiei este 

undeva la 100 de lei, iar în lunile de iarnă, circa 300 

de lei lunar”, a mai explicat Prelipcean. 

 

Pot beneficia de subvenţia pentru cazare studenţii 

care sunt la fără taxă şi îndeplinesc o serie de 

condiţii, dintre care amintim: nu au domiciliul sau 

reşedinţa în Suceava, provin din familii cu venituri 

brute lunare pe membru de familie care nu 

depăşesc salariul minim brut pe economie şi au 

vârsta de până la 29 de ani. 

 

  

 



Căminul Liceului Alimentar şi căminul de la 

Moara, soluţiile pentru locurile de cazare 

 

Răspândite des în spaţiul public mai ales anul 

trecut, informaţiile cu privire la construcţia unui 

cămin de 800 de locuri în campusul din comuna 

Moara s-au temperat simţitor în acest an. 

 

Investiţia a fost preluată de Compania Naţională de 

Investiţii, care va finanţa lucrările, Universitatea 

urmând să asigure racordurile la utilităţi. 

 

„Am colaborat cu CNI – Compania Naţională de 

Investiţii, am pus la dispoziţia lor documentele pe 

care ni le-au solicitat şi sperăm ca lucrurile să 

demareze cât mai repede. Momentan este un blocaj 

pe care nu îl înţelegem”, a mai arătat Gabriela 

Prelipcean. La nivel naţional, Guvernul s-a angajat 

să construiască nu mai puţin de 30 de cămine 

studenţeşti noi. 

 

Cât priveşte căminul preluat de USV de la Colegiul 

Tehnic Alimentar din Suceava, acesta va fi 

reabilitat din fondurile proprii ale instituţiei. 

Studiul de fezabilitate a fost finalizat, urmând să se 

intre în linie dreaptă cu achiziţiile pentru lucrările 

necesare.  

 

 

 



________ Noaptea Cercetătorilor, 

pe 27 septembrie, la 

USV 
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Educație O nouă ediţie a evenimentului „Noaptea 

cercetătorilor europeni” va avea loc, pe 27 

septembrie, pe esplanada Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava. Și anul acesta, între orele 17:00 și 

22:00, manifestarea va aduce simultan cel mai 

mare laborator de cercetare în aer liber, în aceiași 

zi, în Suceava şi în alte 20 oraşe partenere. 

 

„Cei mici vor avea ocazia să experimenteze cot la 

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

spatele celor mai fascinante fenomene naturale şi, 

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

îmbrace uniforma cercetătorilor” au anunţat 

organizatorii evenimentului. Cei mari vor putea şi 

ei să pătrundă în fascinanta lume a prezentărilor 

laboratoarelor de chimie, de fizică şi nu numai, 

unde se vor prezenta explicaţii ştiinţifice pentru 

lucruri aparent simple sau inexplicabile şi vor 

descoperi soluţii pentru cele mai comune 

problemele cotidiene. În plus, vor avea ocazia să se 

retrăiască amintirile din laboratorul de chimie din 

anii şcolii, având posibilitatea să se joace din nou 

cu eprubetele pline de „substanţe magice”. Şi 

pentru că „ştiinţa e în tot şi-n toate”, aşa cum 

auzeam de la profesorii noştri, „Noaptea 

cercetătorilor europeni” 2019 va aduce, în 

persoană, cei mai cunoscuţi inventatori ai unor 

sisteme medicale apreciate la nivel mondial. Pe 

lângă toate aceste experimente şi demonstraţii, 

evenimentul va propune o mulţime de concursuri 

cu adevărat antrenante. Primul eveniment 

„Noaptea cercetătorilor europeni” a fost organizat 



în 2005. Până acum a atras peste 1.5 milioane de 

vizitatori. Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă 

şansa de a intra în directă legătură cu publicul, iar 

vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei 

şi oamenii din spatele experimentelor. 

[…] 

Alexandru 

Marin 

Lectoratul de limba 

română și-a deschis 

activitatea la Cernăuți. 

Peste 100 de persoane 

s-au înscris la cursurile 

organizate în nordul 

Bucovinei 
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ro 
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________ Lectoratul de limbă română al Universității Ștefan 

cel Mare din Suceava și-a deschis activitatea la 

Cernăuți. Cursurile sunt organizate pentru cel de-al 

șaselea an. Universitatea Națională „Yuriy 

Fedkovych” găzduiește activitatea lectoratului din 

anul 2014, potrivit InfoPrut. 

 

Numărul de cursanți, încurajator pentru 

organizatori 

 

Peste 100 persoane s-au înscris la cursurile 

organizate anul acesta, depășind cifrele înregistrate 

anul trecut în aceeași perioadă. Cursurile sunt 

organizate pe niveluri de limbă, în conformitate cu 

Cadrul European Comun de Referință pentru limbi 

străine (A1-C2). O mare parte dintre beneficiari 

sunt cadre didactice și studenți provenind de la 

toate facultățile Universității cernăuțene, conform 

Monitorul SV. 

 

Lectorul de limba română, între Suceava, Cernăuți 

și Strasbourg 

 

Din septembrie 2015, lector de limba română la 

Cernăuți este Gina Puică. A fost lector la 

Universitatea din Strasbourg timp de șase ani și a 
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obținut titlul de doctor în filologie la Universitatea 

Nice Sophia-Antipolis, potrivit informațiilor 

disponibile pe site-ul Universității Ștefan cel Mare 

din Suceava. 

 

________ 

Conferinţa 

Internaţională IUFRO 

2019. „Semnificaţia 

schimbărilor actuale de 

mediu asupra 

dăunătorilor şi 

patogenilor din 

ecosistemul forestier” 
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________  

În perioada 16-20 septembrie, a avut loc la Suceava 

cea de-a XIII-a Conferinţă internaţională a 

Grupului de lucru IUFRO (International Union of 

Forest Research Organizations) 7.03.10, 

Methodology of forest insect and disease survey in 

Central Europe, cu titlul Recent Changes in Forest 

Insects and Pathogens Significance. 

 

Conferinţa este organizată, la fiecare 2 ani, de către 

universităţi sau institute de cercetare din domeniul 

forestier din Europa şi, după 19 ani, conferinţa 

revine în România. Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

a avut onoarea de a fi organizatoarea acestei 

manifestări ştiinţifice importante, sub coordonarea 

Grupului de lucru IUFRO 7.03.10. La buna 

desfăşurare a conferinţei au contribuit Asociaţia 

„Societatea pentru Silvicultură şi Mediu Suceava”, 

alături de sponsorii evenimentului - Regia 

Naţională a Pădurilor Romsilva şi compania 

AlphaScent (SUA). 

 

Temele abordate în cadrul conferinţei s-au încadrat 

în sfera preocupărilor privind dăunătorii şi bolile 

care afectează pădurile din emisfera nordică şi s-au 

axat pe identificarea unor soluţii tehnice pentru 

controlul lor, cum ar fi: actualizarea informaţiilor 
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privind distribuţia bolilor şi dăunătorilor forestieri, 

monitorizarea speciilor invazive de boli şi 

dăunători şi propunerea unor soluţii pentru 

reducerea impactului acestora. 

 

Conferinţa a reunit peste 80 de participanţi şi 

invitaţi, cercetători şi practicieni din domeniul 

protecţiei pădurilor din 19 ţări, care au împărtăşit 

rezultatele activităţii lor în acest domeniu, în cadrul 

celor 31 de prezentări. Un moment important al 

conferinţei s-a desfăşurat în corpul E al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, unde 

au fost expuse 28 de postere dedicate temei 

centrale a ediţiei din acest an. De asemenea, cu 

sprijinul colegilor de la Direcţia Silvică Suceava, 

Ocolul Silvic Adâncata şi Ocolul Silvic Pojorâta, 

programul conferinţei a inclus şi excursii în 

rezervaţiile naturale Pădurea Zamostea Luncă şi 

Codrul Secular Giumalău, o ocazie rară pentru 

participanţi de a cunoaşte şi admira frumuseţea 

naturii din judeţul Suceava. 

 

 

________ Biroul francez 

organizează cursuri de 

limba franceză pe 

niveluri de vârstă și 

pregătire lingvistică 

www.monitorulsv.ro 
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________ Biroul francez, în colaborare cu Centrul de Reușită 

Universitară din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, organizează, începând cu data 

de 9 octombrie 2019, cursurile de limba franceză 

pe niveluri de vârstă și pregătire lingvistică, în 

cadrul proiectului „Francofonia în comunitate”. 
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Proiectul este susținut de Agenția Universitară a 

Francofoniei (AUF) și beneficiază de implicarea 

unei echipe performante de profesori de limbă 

franceză. 

 

„Vă invităm să vă înscrieți la aceste cursuri, după 

cum urmează: grupă copii, 6-10 ani, miercurea, 

orele 17-18; grupă adolescenți, în vederea obținerii 

Diplomei de studii de limbă franceză (DELF); 

grupă adulți, franceză generală și specializată, în 

vederea obținerii Diplomei de studii aprofundate 

de limbă franceză (DALF)”, au precizat 

organizatorii. 

 

Relații suplimentare și înscrieri, zilnic, la tel. 

0723678083, între orele 14-18. 

 

Permanență la Biroul francez, de luni până vineri, 

între orele 17-19. 
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________ Şi după 45 de ani, tot 

împreună! 

www.crainou.ro 
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Societate Emoţii, dar şi bucurii au constituit preludiul 

revederii, sâmbătă, 21 septembrie a.c., după 45 de 

ani de la absolvire, a promoţiei 1974 a Facultăţii de 

Istorie-Geografie din cadrul fostului Institut 

pedagogic de 3 ani, devenit, în 1990, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava. 

 

Cei aproape 40 de absolvenţi, părinţi şi bunici 

deopotrivă, pensionari (rămaşi în Suceava sau 

răspândiţi prin ţară) s-au reunit în aula USV, la 

strigarea catalogului, pentru a-şi depăna amintiri 



din studenţie, din cariera didactică ce a urmat 

absolvirii or despre realizările şi împlinirile din 

viaţa de familie a fiecăruia. 

 

Dintre foştii profesori – mulţi plecaţi la Domnul – 

la revederea de sâmbătă a fost prezent în aula USV 

doar prof. univ. dr. Mihai Iacobescu care, cu 

talentu-i de povestitor, a relatat istoricul instituţiei 

academice sucevene de la întemeierea sa în 1963, 

ca institut pedagogic de 3 ani, apoi, din 1990, sub 

titulatura de Universitatea „Ştefan cel Mare”, 

domnia sa trecându-i în revistă pe marii dispăruţi 

care au instruit generaţii întregi de studenţi: 

prorectorul Ion Siminiceanu, fost primar al urbei, 

fost prim-vicepreşedinte al CJ Suceava, fost 

ambasador al României în Cuba lui Fidel Castro, 

cel care a reuşit să aducă în vizită, în 1973, în 

campusul universitar sucevean, familia imperială a 

Iranului – Mohammad Reza Pahlavi şi împărăteasa 

Farah. A mai vorbit despre foştii rectori Alexandru 

Vasilescu şi Emanoil Diaconescu, ultimul fiind 

unul dintre cei care, alături de vorbitor şi de alţi 

oameni de suflet, au insistat pe lângă conducerea 

României postdecembriste ca la Suceava să 

funcţioneze o universitate, care astăzi este una de 

top pe ţară, „pe locul 5 ca număr de studenţi”, după 

cum a subliniat prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, 

amintindu-i deopotrivă şi pe cei din fostul staff al 

Catedrei de Istorie-Geografie, la fel, trecuţi în 

lumea celor drepţi, profesorii universitari Ion 

Bojoi, Mihai Lazăr, Ion Popescu-Argeşel, Ioan 

Iosep. Profesorul Mihai Iacobescu s-a arătat 



indignat de faptul că introducerea Procesului de 

învăţământ Bologna a dus la dispariţia dublei 

specializări istorie-geografie din cadrul USV: 

„Având o dublă specializare, absolventul putea 

opta în carieră, fie pentru ambele discipline, fie 

putea să aleagă una dintre ele”. 

 

A urmat, la Biserica „Înălţarea Domnului” din 

Muzeul Satului Bucovinean, o slujbă de pomenire 

a universitarilor şi absolvenţilor promoţiei 1974 

care au repausat întru Domnul, slujbă săvârşită de 

preoţii Justinian Cojocar şi Constantin Cristian. 

După săvârşirea celor cuvenite, pr. Justinian 

Cojocar a spus: „Mereu sunteţi tineri (…) şi eu, 

lângă dvs. mă simt tânăr. Vreau să vă revedeţi şi 

peste 5, şi peste 20 de ani, şi peste 60 de ani”. 

 

Printre participanţii la revedere am remarcat-o, ca 

absolventă a promoţiei 1974, pe dna Mariana 

Mărgineanu, fostă directoare a Muzeului Satului 

Bucovinean. 

Carmen 

Fărcașiu 

O jumătate de secol de 

la derularea misiunii 

Apollo 

www.ziarulfaclia.ro 
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Eveniment Misiunea Apollo 11 şi teoria conspiraţionistă 

referitoare la acest eveniment, de la a cărui derulare 

s-au împlinit 50 de ani, în 2019, au fost subiectele 

unei interesante comunicări științifice susținute de 

conf. univ. dr. ing. George Mahalu de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  la  

cea de-a XIX-a Conferință internațională 

multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – 

fondatorul Hidroenergeticii românești”, 

desfășurată între 20 și 21 septembrie, la 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 



 

O jumătate de secol a trecut de la misiunea Apollo 

11, prin care Luna, satelit al Pământului și al 

cincilea cel mai mare satelit natural din Sistemul 

Solar,  a fost ”luată la pași mărunți” de doi dintre 

cei trei membri ai echipa-jului navetei spațiale 

americane: Neil Armstrong – comandant al 

misiunii, şi Edwin Aldrin – pilotul modulului 

lunar, în timp ce Michael Collins – comandantul 

modulului Columbia, a rămas pe orbită pentru a 

asigura joncţiunea cu nava, la revenirea pe Pământ. 

 

Primul program prin care omul a ajuns pe Lună cu 

o navă spațială fără echipaj a fost cel al Uniunii 

Sovietice, în 1959. Agenția Națională de 

Aeronautică Spațială (NASA) a SUA a realizat, 

zece ani mai târziu, în 1969, prima și singura 

misiune cu astronauți care au ieși din modul și au 

coborât pe suprafața luminată de Soare a Selenei. 

 

După finalizarea misiunii Apollo 11, care a uimit 

lumea, în spațiul public au apărut teoriile 

scepticilor. Principalele argumente ale acestora au 

fost: tehnologia de la acea oră nu era capabilă să 

ducă un om pe lună și să-l aducă înapoi în condiții 

de siguranță; imaginea stelelor nu apare în 

înregistrările făcute de astronauți; drapelul Statelor 

Unite fâlfâie, deși pe lună nu există atmosferă;  

umbrele aruncate de diversele obiecte ce apar în 

înregistrări fac abstracție de legile fizicii; rocile 

aduse de pe Selena sunt similare celor de pe 



pământ; astronauții n-ar fi supraviețuit trecerii prin 

centurile de radiație van Allen. 

 

În acest an, NASA a marcat trecerea celor 50 de ani 

de la „descinderea” pe lună printr-o suită de 

evenimente la care au participat membrii în viață ai 

echipajului și experții de la pupitrele tehnice din 

sediul Agenției. Neil Armstrong a murit pe 7 

august 2012, în urma unor complicaţii apărute după 

o intervenţie pe inimă, dar Aldrin şi Collins s-au 

reîntâlnit la rampa de lansare de la NASA, pe 16 

iulie 2019. 

 

                                                                   *** 

 

Toate aceste detalii au fost prezentate de conf. 

univ. dr. ing. George Mahalu de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava în apreciata 

comunicare susținută la Conferința internațională 

multidisciplinară „Profesorul Dorin Pavel – 

fondatorul Hidroenergeticii românești”. Textul 

comunicării a fost elaborat împreună cu prof. dr. 

ing. Radu Pentiuc. 

 

„Pe data de 20 iulie 1969 omenirea realiza una 

dintre cele mai mari năzuințe din toate timpurile: 

ajungerea omului pe Lună. Au urmat apoi alte 

misiuni selenare, s-au lansat teorii ale conspirației, 

între timp s-a renunțat la trimiterea de noi echipaje 

pe suprafața selenară, însă momentul primei 

aselenizări rămâne în istorie ca un adevărat reper al 

perseverenței și ambiției umane. După 8 ani de 



activitate, eforturile NASA au condus la 

evenimentul cel mai important al secolului XX, și 

poate chiar al întregii istorii universale de până 

atunci”, a arătat  conferențiarul George Mahalu. 

 

Armstrong și Aldrin au coborât pe suprafața Lunii 

și au efectuat o misiune de explorare de două ore și 

jumătate direct pe suprafața acesteia, în costumele 

de astronauți. Cel de-al treilea membru al 

echipajului lor, Michael Collins, a rămas în 

capsulă, pe orbită în jurul Lunii. După 21 de ore și 

jumătate pe suprafața lunară, modulul Eagle a 

decolat și s-a înscris pe orbita lunară, unde s-a 

racordat la modulul de comandă și serviciu pilotat 

de Collins. 

[…] 

Dan 

Pascaru 

Universitarul Pentiuc le 

cere consilierilor 

județeni să facă reclamă 

USV 

www.ziaruldepenet.ro 

24.09.19 

Știri locale Având în vedere, probabil, că 40% dintre locurile 

la licență și peste 50% dintre cele la master au 

rămas neocupate la finalul celor două sesiuni de 

admitere la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, 

consilierul județean PNL Radu Pentiuc (cadru 

didactic la USV) a ținut în ședința de azi, să-și 

mobilizeze un pic colegii. 

 

El a spus că  „săptămâna viitoare, Universitatea își 

va deschide porțile pentru un nou an universitar, 

moment în care 10.000 de studenți, cadre didactice, 

personal tehnic vor intra în municipiu și se vor 

pregăti pentru viitor. 

 

Avem mereu porțile deschise, vă rog frumos în 

colectivitățile dvs. să promovați realizările, 



cercetările, dinamina USV, astfel încât acest pol de 

știință, de tehnologie să poată fi utilizat pentru 

binele și prosperitatea județului nostru”. 

 

Reacția colegilor a fost anemică, doar șeful CJ 

Gheorghe Flutur (PNL) spunând  „mulțumim 

pentru invitație, o să fim prezenți luni la 

deschidere”. 

 


