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Ultima ora local  

Asociația Studenților din Universitatea 

Suceava le urează un bun venit inedit la 

universitate proaspeților absolvenți de liceu, 

printr-un proiect dedicat acestora. 

 

O serie de evenimente menite să îi 

familiarizeze pe boboci cu studenția, mediul 

academic și campusul universitar sunt 

adunate sub genericul Săptămâna Bobocului, 

ce se va desfășura în perioada 30 septembrie- 

10 octombrie. 

 

În primele zile de desfășurare, voluntarii vor 

distribui Ghidul Bobocului, un catalog cu 

informații despre cantină, campus, orar, 

bibliotecă și cursuri. Mai apoi, tinerii studenți 

vor beneficia de un tur complet al 

universității, începând cu data de 2 octombrie 

până pe 4 octombrie. 

 

Surprizele continuă, în program fiind 

prezentate următoarele activități: seară de 

film, seară de socializare, târgul 

organizațiilor, seară de folk, Bobo Party și 

Treasure Hunt. 

 

www.suceavalive.ro 

27.09.19 

 

www.newsbucovina.ro 

26.09.19. 



Proiectul este organizat de Asociația 

Studenților din Universitatea Suceava în 

colaborare cu Universitatea "Ștefan cel Mare" 

și Casa de Cultură a Studenților. De 

asemenea, acesta este finanțat de către 

Consiliul Județean Suceava. 

 

 

________ USV a transferat peste 4,5 

milioane de lei în conturile 

celor 37 de firme înființate în 

cadrul unui proiect cu fonduri 

europene, menit să creeze noi 

locuri de muncă în Nord-

Estul țării 

www.newsbucovina.ro 

27.09.19 

 

Social Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

anunță faptul că transferat suma de 

4.559.098,38 lei în conturile celor 37 de firme 

înființate în cadrul proiectului „Start la 

antreprenoriat, creștem ocuparea în zona 

urbană. ANTUR”. 

 

Proiectul, cofinanțat din Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, are 

drept axă prioritară crearea locurilor de 

muncă, creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 

urbană și are o perioadă de implementare de 

36 luni. 

 

Potrivit managerului de proiect, Gabriela 

Prelipcean, suma reprezintă prima tranșă 

(maxim 75%) din ajutorul de minimis cu care 

vor fi finanțate cele 37 de firme nou înființate. 

Tranșa finală, reprezentând diferența până la 

valoarea totală a ajutorului de minimis 

solicitat, va fi virată beneficiarilor după ce 

aceștia vor face dovada că au realizat venituri 

www.newsme.ro 

27.09.19 



de minim 30% din valoarea tranșei inițiale 

primite. 

 

Sursa precizează că semnarea contractelor a 

avut loc în perioada iulie-august 2019, 

precedată fiind de înființarea celor 37 de 

întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona 

urbană a Regiunii NE, în domenii creative, 

cât și clasice, cel puțin câte 2 în fiecare județ 

al regiunii, activitate care va conduce și la 

realizarea indicatorilor de creștere a ocupării 

cu minim 74 de persoane. Astfel, structura pe 

județe a firmelor înființate este următoarea: 

21 de firme în Suceava, șapte în Iași, trei în 

Botoșani și câte două în Neamț, Bacău și 

Vaslui. 

 

Printre cei 37 de beneficiari selectați să 

primească finanțare nerambursabilă cu 

granturi maxime de 164.964,50 lei/plan de 

afacere se numără și studenți/absolvenți ai 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Aceștia au beneficiat de asistență 

personalizată pentru demararea afacerii, 

precum și asistență concentrată pe 

următoarele domenii: management, drept 

comercial, marketing, vânzări și negociere în 

afaceri, contabilitate și fiscalitate, TIC, 

creditare – fonduri europene și achiziții, mai 

arată comunicatul universității sucevene. 

 



Potrivit aceleiași surse, obiectivul general al 

proiectului constă în sprijinirea 

antreprenorialului și îmbunătățirea 

competențelor antreprenoriale la nivel 

regional, ca factor pentru încurajarea 

dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării 

în Regiunea de Nord-Est. Proiectul va avea 

un impact pozitiv atât asupra mediului de 

afaceri din Regiunea de Nord Est (37 de firme 

nou înființate – minim 2/ județ), cât și asupra 

balanței forței de muncă (creșterea ocupării 

cu cel puțin 74 de persoane – minim 2/ 

afacere). 

Oana 

Nuțu 

Sucevenii sunt așteptați să 

descopere distracția din 

spatele științei, la Noaptea 

Cercetătorilor Europeni 

www.obiectivdesuceava.

ro 

27.09.19 

 

________ Vor fi prezente la eveniment trei bobine Tesla 

care vor crea descărcări electrice pe ritmul 

unei melodii cântate la pian, o bicicletă 

statică, specială, care îți încarcă telefonul la 

fiecare pedalare și ”Ochelarii fericirii”, o 

pereche de ochelari smart, care pot citi stările 

de spirit ale oamenilor 

 

Azi, începând cu ora 17:00, toți sucevenii 

interesați de știință, sunt așteptați pe 

esplanada Universității ”Ștefan cel Mare”, 

unde va avea loc o nouă ediție a 

evenimentului ”Noaptea cercetătorilor 

europeni”. Programul anunțat de organizatori 

cuprinde ateliere de astronomie și astrofizică, 

de speologie, robotică, energii regenerabile, 

mecatronică și electronică aplicată, ateliere 

pentru radioamatori și multe altele, filme 

științifice 3D și 2D, experimente de fizică și 

www.info-suceava.com 

26.09.19 
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chimie și inclusiv elemente de criminalistică 

ce vor fi explicate participanților de către 

agenți din cadrul Inspectoratului de Poliție 

Județean Suceava. Dintre cele mai interesante 

apariții la ediția din acest an menționăm 

semaforul inteligent pentru comunicații cu 

mașini, bobina Tesla, scaunul inteligent, 

șahul și scrable-ul uriașe. Oamenii de știință 

au pregătit pentru public o zi plină de surprize 

din chimie, fizică și energie, îmbinându-le cu 

utilul, dar și cu arta. De exemplu, vor fi 

prezente trei bobine Tesla care vor crea 

descărcări electrice pe ritmul unei melodii 

cântate la pian și o bicicletă statică, specială, 

care îți încarcă telefonul la fiecare pedalare. 

”Viitorul va folosi foarte multă energie 

electrică și de aceea vom prezenta tot felul de 

exponate legate de automobilul electric, care 

devine tot mai popular și mai atrăgător pentru 

oameni. Totodată, ne-am gândit foarte mult la 

tineri, care au două mari probleme: sunt 

foarte sedentari și sunt mereu în căutarea unei 

prize ca să-și încarce telefonul. Astfel au luat 

naștere bicicletele noastre generatoare de 

electricitate, pe care dorim să le vedem pe 

holurile școlilor. Ele sunt dotate cu prize 

speciale pentru telefoanele mobile și produc 

energie la fiecare pedalare. În felul acesta 

rezolvăm ambele probleme!”, au explicat 

organizatorii evenimentului ”Noaptea 

Cercetătorilor Europeni”. În cadrul atelierelor 

programate azi vor fi prezentați și ”Ochelarii 



fericirii”, o pereche de ochelari smart, care 

pot citi stările de spirit ale oamenilor, prin 

măsurarea pulsului, a umidității pielii și cu 

ajutorul unor algoritmi. 

 

 

Participanții la eveniment vor avea ocazia să 

intre în laboratoare speciale și să facă 

experimente inedite precum observarea 

influenței antibioticelor asupra plantelor și 

vor putea participa la concursuri menite să 

stimuleze gândirea. De asemenea, vor fi 

organizate spectacole de planetariu, ateliere 

creative, dar și multe demonstrații sportive și 

științifice. 

 

Potrivit organizatorilor, 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. Totodată, evenimentul oferă 

oamenilor de știință șansa de a intra în 

legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia 

de a descoperi universul științei și oamenii 

din spatele experimentelor. 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni se va 

desfășura pe esplanada Universității ”Ștefan 

cel Mare” până la ora 22:00. 



Dr. 

Marian 

Olaru 

Conferința științifică 

internațională „Bucovina – 

identitate și transformare. 

Patrimoniu construit și peisaj 

cultural”, a XXVII-a sesiune 

de referate și comunicări 

științifice a Institutului 

„Bucovina” 

www.crainou.ro 

26.09.19 

 

Spiritual Anul acesta, între 3 și 5 octombrie, Institutul 

„Bucovina” al Academiei Române, în 

colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare 

” din Suceava și Consiliul Județean Suceava 

organizează Conferința științifică 

internațională „Bucovina – identitate și 

transformare. Patrimoniu construit și peisaj 

cultural”, a XXVII-a sesiune de referate și 

comunicări științifice. 

 

Așa cum aflăm din titlu, sesiunea urmărește 

două obiective. În ziua de 3 octombrie 2019, 

la Suceava, în Sala „Bucovina” din sediul 

Consiliului Județean, va avea loc colocviul 

științific de diseminare a rezultatelor obținute 

în cadrul Proiectului PORT Cultural. 

PORTofoliu de instrumente inovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu 

potențial turistic prin valorificarea 

elementelor de patrimoniu și identitate 

culturală (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-

0884), la care sunt invitați primarii și 

responsabilii cu urbanismul din localitățile 

rurale ale județului Suceava. Colocviul are în 

vedere prezentarea unui bilanț de etapă, în cel 

de al doilea an de desfășurare a proiectului, 

finanțat de Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

(UEFISCDI), după inventarierea a 95 de case, 

din toate zonele etno-folclorice ale părții de 

sud a Bucovinei. Intenția organizatorilor – 

www.monitoruldestiri.ro 
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girată de intervențiile calificate ale 

universitarilor și cercetătorilor de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Institutul „Bucovina” al Academiei Române, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 

din Iași, Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu 

Mureș, Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Turism și Institutul de 

Economie Națională, Academia Română – 

este aceea de a sensibiliza factorii de decizie 

de la nivelul județului și al fiecărei localități 

de a salva de la dispariție ultimele mărturii ale 

identității locale și zonale – locuințele 

tradiționale, care dau specificul 

septentrionului românesc. În același timp, 

dorim să asigurăm un cadru de dezbatere 

pentru valorificarea oportunităților pe care le 

oferă specificul local prin păstrarea și 

valorificarea patrimoniului construit al 

Bucovinei. 

 

Partea a doua a sesiunii noastre, proiectată a 

se desfășura pe 4 și 5 octombrie 2019, la 

Galeriile de Artă și Hotelul Geraldąs din 

Rădăuți, cuprinde 35 de referate și 

comunicări științifice susținute de 

colaboratori ai Institutului „Bucovina” al 

Academiei Române, care vin din Polonia, 

Ucraina, Republica Moldova și România, de 

la universități și institute de cercetare de 

prestigiu și care au drept obiectiv cunoașterea 



rezultatelor cercetărilor privitoare la istoria și 

cultura Bucovinei. 

 

 

________ Biroul francez din Suceava 

anunță înscrieri la cursurile 

de limbă franceză 

www.crainou.ro 

26.09.19 

 

Actualitate Biroul francez, în colaborare cu Centrul de 

Reușită Universitară din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează, 

începând cu data de 9 octombrie a.c., 

cursurile de limba franceză pe nivele de 

vârstă și pregătire lingvistică, în cadrul 

proiectului „Francofonia în comunitate”. 

 

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). 

 

Relații suplimentare și înscrieri, zilnic, la tel. 

0723678083, între orele 14-18. Permanență la 

Biroul francez, de luni până vineri, între orele 

17-19. 

www.monitoruldestiri.ro 
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________ La Suceava a avut loc 

Conferința Internațională 

IUFRO 2019 

www.edumanager.ro 

25.09.19 

Evenimente În perioada 16-20 septembrie 2019, a avut 

loc, la Suceava, cea de-a XIII-a Conferință 

internațională 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. 

 

Conferința este organizată, la fiecare 2 ani, de 

către universități sau institute de cercetare din 

domeniul forestier din Europa și, după 19 ani, 

conferința revine în România. Facultatea de 

Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a avut onoarea de a fi 

organizatoarea acestei manifestări științifice 

importante, sub coordonarea Grupului de 

lucru IUFRO 7.03.10. La buna desfășurare a 

conferinței au contribuit Asociația 

„Societatea pentru Silvicultură și Mediu 

Suceava”, alături de sponsorii evenimentului 

– Regia Națională a Pădurilor Romsilva și 

compania AlphaScent (SUA). 

 

Temele abordate în cadrul conferinței s-au 

încadrat în sfera preocupărilor privind 

dăunătorii și bolile care afectează pădurile din 

emisfera nordică și s-au axat pe identificarea 

unor soluții tehnice pentru controlul lor, cum 

ar fi: actualizarea informațiilor privind 

distribuția bolilor și dăunătorilor forestieri, 

monitorizarea speciilor invazive de boli și 



dăunători și propunerea unor soluții pentru 

reducerea impactului acestora. 

 

Conferința a reunit peste 80 de participanți și 

invitați, cercetători și practicieni din 

domeniul protecției pădurilor din 19 țări, care 

au împărtășit rezultatele activității lor în acest 

domeniu, în cadrul celor 31 de prezentări. Un 

moment important al conferinței s-a 

desfășurat în corpul E al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, unde au fost expuse 

28 de postere dedicate temei centrale a ediției 

din acest an. De asemenea, cu sprijinul 

colegilor de la Direcția Silvică Suceava, 

Ocolul Silvic Adâncata și Ocolul Silvic 

Pojorâta, programul conferinței a inclus și 

excursii în rezervațiile naturale Pădurea 

Zamostea Luncă și Codrul Secular Giumalău. 

Tatiana 

Vîntur 

„Ai competențe, ai parte!”, un 

bilanț al activităților 

educative desfășurate în anul 

școlar 2018-2019, în județul 

Suceava 

www.monitorulsv.ro 
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Ultima ora local La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Sala Auditorium, s-a desfășurat recent 

evenimentul „Ai competențe, ai parte!”, un 

bilanț anual al activităților educative, 

desfășurate în anul școlar 2018-2019, în 

județul Suceava, domeniul Educație 

permanentă și activități extrașcolare, 

coordonat de inspector școlar prof. Tatiana 

Vîntur. 

 

Agenda evenimentului a cuprins: 

 

www.ziarelive.ro 
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·Repere strategice–Inspector școlar general 

prof. Gabriela Mihai, reprezentanți ai 

parteneriatului educațional 

 

·„Ai competențe, ai parte” – inspector școlar 

prof. Tatiana Vîntur 

 

·Coordonatorii de proiecte și programe 

educative – diagnoză, prognoză, instrumente 

 

·Educație permanentă și activități 

extrașcolare – bune practici 

 

·Anul școlar 2019-2020 – priorități și 

perspective. 

 

„Armoniile muzicale” au deschis activitatea 

de bilanț cu intonarea Imnului național, 

interpretat de tinerii și profesorii talentați de 

la Colegiul de Artă „C. Porumbescu” 

Suceava, coordonați de director adjunct prof. 

Elena Istrate. 

 

„Partea cea mai bună a viitorului este că vine 

în fiecare zi.” (Abraham Lincoln) 

 

O nouă paradigmă în educație presupune 

dezvoltarea, pe de o parte, a competențelor 

cheie care au la bază pilonii „a ști”, „a face”, 

„a fi” și „a conviețui”, iar pe de altă parte, un 

set de abilități necesare pentru secolul XXI: 

abilități de lider, rezolvarea problemelor, 



luarea deciziilor, spirit antreprenorial, 

inteligență emoțională. Societatea 

contemporană, aflată într-o dinamică 

permanentă, impune schimbări asupra 

modului de organizare și funcționare a pieței 

muncii în viitor care reclamă profesii STEM, 

adaptarea pentru sisteme inteligente, 

conectare globală sau virtual collaboration. 

Odată cu schimbările din societate din 

ultimele decenii s-a pus și problema unei 

schimbări de paradigmă în zona educației, 

mutându-se accentul de pe transmiterea 

cunoștințelor pe formarea de competențe. 

(Tatiana Vîntur) 

 

Reperele strategice la nivel mondial au scos 

în evidență Strategia dezvoltării durabile 

(2030) ce vizează Educația de Calitate 

(capitolul IV), cu accent pe infrastructură, 

educația formală, educația pentru dezvoltare 

durabilă și pe tot parcursul vieții, măsuri 

pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii și 

de diminuare a abandonului școlar – ținte 

strategice propuse și de I.Ș.J. Suceava pentru 

perioadele următoare. 

 

„Modalitățile de acțiune vizează 

modernizarea infrastructurii în domeniul 

educației și formării profesionale, învățarea 

permanentă și pe tot parcursul vieții prin 

intermediul programelor educaționale 

extrașcolare și extra-curriculare: educația 



pentru sănătate, educația civică, cultural-

artistică, științifică, ecologică și educația prin 

sport”, a spus inspector școlar general prof. 

Gabriela Mihai. 

 

Activitatea de bilanț a cuprins aspecte 

referitoare la domeniile activității educative: 

coordonarea activității educative, consiliere 

și orientare, monitorizare, consiliere, 

îndrumare și control a activității, programe și 

proiecte din calendarele activităților 

educative CAEN, CAERI, CAEJ, 

parteneriatul educațional, noile educații – 

proiecte, prevenție și intervenție, calendarul 

evenimentelor educative, formarea continuă, 

activități extrașcolare și de timp liber. 

 

Cei 210 coordonatori de proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare din județ, 

4944 de profesori diriginți, 85 cadre didactice 

din palatul și cluburile copiilor au îmbunătățit 

abilități, deprinderi, atitudini celor peste 100 

000 de elevi  consolidând competențe și 

abilități de viață în cadrul activităților școlare 

și extrașcolare. 

 

[…] 

 


