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Actualitate Admiterea la Universitatea „Ștefan cel Mare” va fi atipică în acest an. 
Înscrierile se vor face atât pe site cât și în campusul instituției 
academice. Rectorul Valentin Popa a arătat că toate taxele, începând 
cu cele de înscriere și terminând cu cele de cazare, vor rămâne la 
nivelul anului trecut. Totodată, fiecare student care se va înmatricula 
în anul academic 2020- 2021 la USV va primi gratuit un laptop sau o 
tabletă. 

Valentin 
Trufasu 

Medalia de Aur 
pentru Brevetul 
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Orașul tău La ediția din acest an au fost înscrise peste 500 de invenții, realizate de 
cercetători și inventatori din 30 de țări, dintre care 230 de proiecte 
sunt din România.  
 
O echipă de cercetători de la Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Academia de 
Studii Economice a Moldovei a obținut Medalia de Aur pentru Brevetul 
„PENTAGON – REGIONAL DYNAMIC AND REGIONAL MODEL 
EVOLUTION: NEW MODELS OD REGIONAL ANALYSIS” la European 
Exhibition of Creativity and Innovation „EUROINVENT” 2020, Ediția a 
XII-a. Euroinvent reprezintă un eveniment de tradiție în lumea 
științifică, ce promovează creativitatea și inovarea în context 
internațional, fiind derulată sub egida International Federation of 
Inventors’ Associations (IFIA) și World Invention Intellectual Property 
Associations (WIIPA), în parteneriat cu The Patent Invention Magazine. 
Cea mai mare expoziție de inventică și inovație din Europa de Est este 
organizată anual la Iași de Forumul Inventatorilor Români, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași și Organizația Europe Direct Iași, sub patronajul 
Ministerului Educației și Cercetării. Conform comunicatelor transmise 



de organizatori, la ediția din acest an au fost înscrise peste 500 de 
invenții, realizate de cercetători și inventatori din 30 de țări. În concurs 
au fost înscrise 230 de proiecte din România.  
 
Competiția s-a derulat pentru prima oară online, datorită pandemiei 
COVID-19. Din echipa premiată fac parte profesorul Victor Romeo 
Ionescu, conferențiarul Valentin Marian Antohi și profesorul Silvius 
Stanciu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Economistul 
Monica Laura Zlati, doctorand la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și conferențiarul Svetlana Mihăilă, de la Academia de Studii 
Economice a Moldovei, Chișinău. 

Dr. Vasile M. 
Demciuc 

O recunoaștere 
academică la nivel 
național 

www.crainou.ro 
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Spiritual […] 
Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și 
unicul legatar al Academiei de Științe din România (1936-1948) și al 
Asociației Oamenilor de Știință din România, înființată prin HCM nr. 
1012/30 mai 1956 și care în 1996 și-a schimbat titulatura din Asociația 
Oamenilor de Știință din România în Academia Oamenilor de Știință 
din România (Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, 
adoptată de judecătoria sectorului 1 București, Dosar 231/P.J./1996). 
 
Tot în luna mai, acum câteva zile, mai precis în ziua de 26 mai, prof. 
univ. dr. Gheorghe Onișoru, de la Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava a fost ales membru titular al acestei prestigioase instituții 
academice, Secția Științe istorice și Arheologie. Este o recunoaștere la 
nivel național a activității profesionale desfășurate de prof. univ. dr. 
Gheorghe Onișoru. 
 
Această alegere reprezintă o recunoaștere a personalității importante 
a vieții spirituale românești, vrednic slujitor al Muzei Clio, a 
profesorului univ. dr. Gheorghe Onișoru. 
[…] 
Amintim cu acest prilej câteva date referitoare la activitatea sa 
științifică: din 2002, atestat conducător de doctorate, istorie 



contemporană, din septembrie 2004, conducător de doctorat la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; membru corespondent al 
Academiei Oamenilor de Știință din România; 2018 – 2020, membru 
titular din 26 mai 2020, secretar științific al Secției de Istorie din 2018, 
reales în 2020; membru în consiliile științifice ale Institutului de Istorie 
„A. D. Xenopol” Iași (1995 – 2003), Institutului Național pentru 
Studierea Totalitarismului București (2002 – prezent) și Institutului 
Revoluției Române din Decembrie 1989 (15 decembrie 2004 – 2019); 
membru în Senatul Universității „Spiru Haret”, 2002-2010; 
coordonator al revistei „Annals”, series on History and Archaeology, 
nr.9-12; membru în consiliul științific al revistei „Codrul Cosminului” 
Suceava; documentări științifice în Franța, Polonia, China, Germania, 
Ungaria, Rep. Moldova, Bulgaria, Statele Unite, Olanda, Cehia, 
Lituania, Rusia, Serbia, Grecia. Din 2011/2012 – visiting professor la 
CEU Nancy, Universitatea Lorraine, Franța, universitate clasificată 
curent pe locul 220-230 în top Shanghai. 
 
Vocația sa de a evoca aspecte din istoria, cultura și spiritualitatea 
contemporană a României se arată în preocuparea sa permanentă 
pentru promovarea valorilor perene ale neamului românesc și 
cultivarea recunoștinței față de cei care au contribuit la dăinuirea 
peste timp a conștiinței de neam, a unității de limbă și credință, a 
comuniunii de cuget și simțire românească. 
 
În aceste momente nu putem decât să ne bucurăm că un reprezentant 
de seamă al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava ocupă un loc 
aparte într-o instituție care este un for național de consacrare 
științifică, care reunește personalități reprezentative ale științe, având 
ca scop principal promovarea, dezvoltarea, sprijinirea, protejarea 
științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte sau 
adiacente. 
 
Vivat academia! Vivant professores! 



V. I. 
Adomnicăi 

Tranziție mai ușoară 
spre piața muncii și 
recuperare după 
pandemia de 
coronavirus 

www.crainou.ro 
03.06.20 
 

Actualitate La USV, cursuri gratuite de muncă în echipă, tehnologii multimedia, 
gândire critică, gestionarea eșecului, comunicare eficientă și de 
stimulare a creativității 
 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de Universitatea 
de Vest din Timișoara, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, va implementa, în anul 
universitar 2020-2021, un set de cursuri transversale pentru studenți, 
acestea având menirea de a-i ajuta pe cursanți în „tranziția mai ușoară 
înspre piața muncii și recuperarea după pandemia de coronavirus”. 
 
Potrivit unui comunicat de presă al USV, disciplinele propuse sunt 
facultative, gratuite, oferind tinerilor competențe transversale 
(transferabile), care prezintă relevanță pentru activitățile și ocupațiile 
vizate de către studenți și care vin să completeze competențele 
cuprinse în planurile de învățământ din universitățile partenere. 
 
„Aceste competențe sunt necesare într-un anumit context sau pentru 
stăpânirea unei situații sau probleme și care pot fi transferate în alt 
context” arată prof. dr. ing. Dan Milici. 
 
Astfel, începând cu anul universitar 2020-2021, studenții de la cursurile 
de licență și masterat din cadrul USV vor avea posibilitatea să își 
formeze competențe transversale participând în cadrul proiectului 
european „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de 
programe educaționale inovative”. Drept urmare, cei interesați pot 
alege între cursurile privind munca în echipă, tehnologiile multimedia, 
gândirea critică; gestionarea eșecului, comunicarea eficientă și 
stimularea creativității. În cadrul proiectului, studenții vor putea 
beneficia și de alte activități, precum stagii naționale de bune practici, 
sesiuni de consiliere pentru carieră, sesiuni de consiliere pentru 
dezvoltarea tehnicilor de învățare, de workshop al angajatorului, dar și 
de cursuri magistrale ale personalităților, înscrierile făcându-se până la 

www.ziaruldepenet.ro 
02.06.20 



30 iunie a.c. 
 
„Aceste cursuri sunt concepute de specialiști la nivel național și 
internațional și vor fi implementate de cadre didactice din 
universitatea noastră. Sperăm ca, în anul universitar 2020-2021, măcar 
unul dintre cursurile propuse să fie promovate de un număr de 250 de 
studenți ai Universității din Suceava” a declarat prof. dr. ing. Dan 
Milici, coordonatorul proiectului. 

Gabriel 
Toderașcu 

Oficialii de la CSU 
Suceava au primit 
liber la transferuri 
după ce Primăria și 
Universitatea 
„Ștefan Cel Mare” 
au garantat că 
susțin lupta pentru 
promovare 

www.monitorulsv.ro 
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Ultima oră local Lucrurile încep să se miște în direcția bună pentru echipa de handbal 
masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava. După ce zilele 
trecute s-a reușit cooptarea în Consiliul de Administrație a cunoscuților 
oameni de afaceri Ciprian Nuțu, de la firma Trutzi, și Vasile Armenean, 
de la Betty Ice, miercuri a avut loc o ședință extraordinară la 
Universitatea „Ștefan Cel Mare”, prilej cu care primarul Ion Lungu și 
rectorul Valentin Popa și-au reiterat sprijinul pentru gruparea 
antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei, ce va susține în această 
vară turneul pentru promovarea în primul eșalon al handbalului 
românesc. 
 
„Cel mai important este faptul că principalii noștri finanțatori, Primăria 
Suceava, prin Consiliul Local, și Universitatea „Ștefan Cel Mare” au 
confirmat susținerea pentru echipa de handbal, garantând un buget cu 
care să putem lupta cu șanse reale pentru revenirea în Liga Națională. 
Practic, ni s-a dat liber la transferuri, astfel că în zilele următoare vom 
încerca să aducem la Suceava 4-5 jucători de valoare, care să ne ajute 
să promovăm, iar mai apoi, să facem o figură frumoasă în primul 
eșalon. Cu sprijinul lui Ciprian Nuțu și al lui Vasile Armenean vom 
încerca să atragem finanțare și din mediul privat, în cadrul unui proiect 
mai larg, care va implica și echipele de  juniori ale clubului. Important 
este că oamenii sunt alături de noi și se vrea handbal la Suceava, mai 
ales că vin din urmă niște copii extraordinari, pe care trebuie să facem 
tot posibilul să-i ținem aici”, a declarat antrenorul principal al formației 
de seniori a CSU Suceava, Adrian Chiruț. 



 
După cum v-am anunțat, Federația Română de Handbal a luat în urmă 
cu două săptămâni o decizie în ceea ce privește sezonul actual, 
perturbat din cauza pandemiei de coronavirus. Consiliul de 
Administrație al FRH a hotărât ca în Liga Zimbrilor și în Liga Florilor să 
nu se acorde titlul de campioană. Luându-se act de clasamentul actual, 
Dinamo a terminat întrecerea pe primul loc la masculin, iar CSM 
Râmnicu Vâlcea, la feminin. 
De asemenea, s-a hotărât să nu retrogradeze nimeni din Ligile 
Naționale. Viitorul an competițional se va disputa cu 16 echipe la start, 
în ambele întreceri, feminin și masculin. 
Promovarea în primul eșalon se va juca însă pe teren cu opt echipe. 
Încă nu s-a stabilit o dată fixă și modalitatea de desfășurare, 
competiția urmând să se dispute după minimum o lună de la 
permiterea reluării antrenamentelor în sală. Varianta cea mai 
optimistă este începutul lunii iulie. 
La turneul final masculin în care se vor decide cele două promovate în 
Liga Zimbrilor, trebuie să participe echipele clasate pe primele poziții în 
cele patru serii ale Diviziei A, este vorba de CSU Suceava și Magnum 
Botoșani (Seria A), CSM Medgidia și CSM Alexandria (Seria B), Szejke 
Odorheiu Secuiesc și Universitatea Cluj (Seria C), CSM Oradea și Unirea 
Sânicolaul Mare (Seria D). 
Numai că, liderul Seriei D, CSM Oradea, a anunțat deja că nu va se va 
prezenta la turneul de promovare din cauza problemelor financiare. 
 

 

 

 


