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__________ USV lansează 
proiectul 
transfrontalier HE-
CROSS 

www.agerpres.ro 
28.09.20 
 
www.stirilevivafm.ro 
29.09.20 

Comunicat de 
presă 

Vă invităm participați la conferința de lansare a proiectului 
transfrontalier Development of cross-border cooperation in promoting 
objects of historical and cultural heritage in the cross-border territory 
of Romania and Ukraine - HE-CROSS, care va avea loc vineri, 02.10.2020, 
începând cu ora 11.00, în Sala Senatului din Corpul A al Universității 
„Ștefan cel Mare" din Suceava. 
 
Proiectul HE-CROSS vizează conservarea și promovarea patrimoniului 
cultural și istoric în regiunea transfrontalieră Romania-Ucraina, 
susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și 
a dialogului cultural între comunitățile din județul Suceava și regiunea 
Ivano Frankivsk, dar și sporirea gradului de conștientizare al turiștilor 
pentru acest patrimoniu, iar valoarea totală a contractului este de 
2.186.820,80 RON. 
 
Acest proiect este implementat în parteneriat cu Universitatea 
Națională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), 
Ucraina. 

N.B. USV a încheiat un 
parteneriat pentru 
facilitarea 
transferului 
tehnologic către 
mediul economic 

www.crainou.ro 
29.09.20 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat o manifestare 
intitulată „Transferul tehnologic de la universitate către mediul 
economic în regiunea de nord-est”, în cadrul căreia a fost lansat oficial 
parteneriatul dintre USV și Steinbeis Transfer Management, parteneriat 
care deschide calea unei colaborări directe cu mediul economic german 
și a implementării modelului german de transfer tehnologic între 
universități și întreprinderi mici și mijlocii. 
 
Evenimentul a fost coordonat de prof. univ.dr. Mihai Dimian, prorector 
cu activitatea științifică al USV. Potrivit Universității sucevene, în cadrul 



evenimentului, directorul rețelei Steinbeis pentru Europa de Est, 
Juergen Raizner, a descris rețeaua existentă, cu peste 1000 de centre de 
transfer tehnologic răspândite în întreaga lume, precum și principiile de 
bază ale Steinbeis: utilizarea infrastructurii existente de cercetare și 
dezvoltare, beneficii pentru clienți, interfața stat-economie, 
disponibilitate, adaptabilitate, abordare holistică, descentralizare și 
ierarhie plată, organizare simplă, internaționalizare, independență 
financiară. 
 
De asemenea, a fost prezentat proiectul Parcului științific și tehnologic 
Siret, în valoare totală de peste 4 milioane de euro, care se află în faza 
finală de contractare a unei finanțări europene și va fi implementat în 
colaborare de Primăria Siret, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Consiliul Județean Suceava și East European Border Siret. 
Prezentarea proiectului și a ofertei Parcului științific și tehnologic a fost 
efectuată de directorul executiv al East European Border Siret, Viorel 
Haiura. 

__________ La Universitatea 
Ștefan cel Mare din 
Suceava au început 
cazările în căminele 
studențești 

www.radioiasi.ro 
28.09.20 

__________ La cazare, studenții sunt obligați să prezinte testul RT – PCR Covid 19 – 
exudat (Biologie moleculară) efectuat cu 3 zile lucrătoare înainte de 
data cazării, însoțit de documente justificative de efectuare a plății 
testului (chitanță, factură etc.). 
 
Nu sunt acceptate testele efectuate pe bază de sânge, precizează 
reprezentanții Serviciului Social din cadrul Universității. 
 
Procedurile de cazare a studenților români trebuie finalizate până în 
data de 2 octombrie, urmând ca în zilele de 2, 3 și 4 octombrie să intre 
în posesia locurilor de cazare studenții din Republica Moldova și 
Ucraina. 

Moise Norel Cum putem 
îmbunătății stagiile 
de practică în 
banking ale 

www.piatafinanciara.ro 
28.09.20 

Opinii Creșterea calității stagiilor de practică a devenit o preocupare tot mai 
intensă, atât pentru universități, cât și pentru partenerii de practică. O 
dovadă în acest sens este și proiectul „Simulator de Cariera” este 
finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 



studenților în 
contextul pandemiei 
COVOD19 

Uman 2014-2020, axa prioritară Educație și Competențe, care, luna 
aceasta, se apropie de final. Liderul de proiect este Fundația Dreptul la 
Educație, iar ca parteneri, cei care au asigurat pregătirea teoretică, dar 
și practică a studenților și integrarea lor pe piața muncii au fost 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (pe care am reprezentat-o 
în calitate de coordonator partener), Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava și OTP Bank România SA. Astfel, pe parcursul a doi ani, 130 de 
studenți de la specializările de Finanțe și bănci licență și master de la 
cele două universități, au avut posibilitatea de a urma un stagiu de 
practică în cadrul rețelei OTP Bank din cele două centre universitare. 
 
Începând cu a doua parte a lunii martie 2020 și odată cu extinderea 
pandemiei COVID 19 la nivelul țării noastre, stagiile de practică din 
cadrul acestui program au fost reorientate în mediul on-line. În urma 
experienței din derularea activităților de practică, a feed-back-ului 
tutorilor și a studenților, precum și a altor stakeholderi participanți în 
cadrul evenimentelor proiectului (mese rotunde, workshopuri)) sau 
care au răspuns la diverse chestionare implementate de-a lungul 
perioadei de desfășurare a proiectului, am desprins o serie de 
recomandări de îmbunătățire a activităților de practică studențească în 
domeniul bancar. Sintetic, le prezentăm în cele ce urmează.[…] 

Ciobanu 

Danuț 

Activități de 
amploare la Muzeul 
Județean Vaslui. 80 
de specialiști vor 
aborda teme de 
impact din istoria 
României 

www.estnews.ro 
30.09.20 

Cultură Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui deschide astăzi la ora 10.00 
a XLIII-a ediție a sesiunii internaționale de comunicări științifice „Acta 
Moldaviae Meridionalis”. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 
30 septembrie-1 octombrie 2020 și va fi dedicată împlinirii a 200 de ani 
de la nașterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1820-
1873),Centenarului Tratatului de pace de laTrianon (1920), dar și 
împlinirii a 75 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial 
(1945). 
Comunicările în plen vor fi susținute de către prof. univ. dr. Cătălin 
Turliuc de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iași, care va prezenta 
tema 200 de ani de la nașterea domnitorului Unirii – Al. I. Cuza, apoi dr. 
Alin Spânu de la Facultatea de Istorie a Universității București va 



prezenta comunicarea Tratatul de la Trianon între realități, interpretări 
și perspective și, nu în ultimul rând, prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru de 
la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, care va aborda tema 
România la finele celui de-Al Doilea Război Mondial – Greva Regală. 
 
La eveniment și-au anunțat participarea peste 80 de specialiști: istorici, 
cercetători, cadre didactice, manageri și profesioniști din muzeele din 
străinătate (Spania, SUA, Italia și Republica Moldova), precum și din 
țară: Alba Iulia, Bacău, Baia Mare, Bârlad, Botoșani, Brașov, Brăila, 
București, Buzău, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Golești, Horezu, Huși, 
Iași, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Sărat, Roman, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava, Târgoviște, Tecuci, Timișoara, Turda, Vaslui, Zalău etc. 

__________ Festivalul Filmului 
Francez, desfășurat 
sub mottoul „Filmul 
Francez la feminin” 

www.glsa.ro 
29.09.20 

Eveniment Festivalul Filmului Francez se numără printre manifestațiile culturale 
care își mențin în mod excepțional ediția din 2020 și aduce 18 filme 
franceze inedite pe marile ecrane din 8 orașe din România (București, 
Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Arad, Brașov, Brăila, Suceava), în perioada 
23 septembrie – 4 octombrie 2020. 
[…] 
Toate filmele sunt în franceză, subtitrate în limba română. […] 
Evenimentul este organizat de Institutul Francez din România. 
Co-organizatori: Centrul Municipal de Cultural Arad, Alianța Franceză 
Brașov, Cinefeel Brăila, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava […] 

__________ Studenții pot 
participa gratuit la 
INGREDIENTS SHOW 
2020 

www.roaliment.ro 
29.09.20 

Evenimente Datorită parteneriatelor cu asociațiile de profil și sponsorilor 
evenimentului, am reușit să oferim accesul gratuit studenților la 
INGREDIENTS SHOW, pentru că mai ales în vremuri de criză investițiile 
în educație sunt esențiale. 
 
INGREDIENTS SHOW se desfășoară, anul acesta, în perioada 5 – 9 
octombrie, 100% online. 
[…] 
SESIUNEA 3 
 



    14:00-14:30 | Produse cu conținut redus de zaharuri (titlu provizoriu) 
| Laura Stefan Expertarom 
    14:30-14:45 Soluții inovatoare pentru igiena și siguranța produselor 
de panificație și dulciuri | BIOTREND PLUS ROMANIA 
    14:45-15:15 | The future of bread lies in its past | Karl de Smedt 
Sourdough Librarian Puratos Group 
    15:15-15:30 Materii prime neconvenționale pentru industria de 
panificație | Adriana Dabija Universitatea Suceava 
    15:30-15:45 Valorificarea borhotului de malț în industria de 
panificație | Ancuța Chetrariu Universitatea Suceava 
[…] 

Alexandra 

Chivu 

Vești proaste pentru 
profesori! Când 
dispare profesia de 
dascăl 

www.playtech.ro 
28.09.20 

__________ Conform unui studiu realizat de Asociația Triple Helix – pe baza datelor 
culese de Daedalus Online – transmis AGERPRES, meseria de profesor 
este a doua cea mai respectată din România, iar pe primul lor se află 
meseria de medic. Cu toate acestea, cea dintâi nu este la mare căutare. 
Doar 1 din 4 părinți își îndeamnă copiii să devină dascăli. 
 
16,7% dintre români au pus pe primul loc profesorii atunci când li s-a 
cerut să ordoneze 10 profesii prin prisma respectului personal pentru 
acestea. Pe următoarele locuri se află meseriile de cercetător, preot, 
programator, avocat, inginer, consultant în management, contabil și 
economist. Dar acum nu mai e vorba de considerație, ci de evoluție, căci 
viitorul arată că această ocupație va dispărea lent. 
[…] 
Reputatul profesor universitar Tiberiu Socaciu, un dascăl vizionar, de la 
Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, consideră că, în viitorul apropiat, școala va trece 
printr-o reformă radicală, care nu va fi neapărat promovată de stat, ci 
de necesități. Apreciază că, în zece ani, școala clasică va dispărea. Face 
referire, de exemplu, la învățământul online. 
 
„Nici tinerii și nici cei care îi învață nu reușesc să fie vizionari în legătură 
cu viitorul. Aceasta este o mare problemă, pentru că noi îi pregătim pe 



elevi și pe studenți pentru viață. Doar cei care nu vor nu înțeleg că tot 
mediul universitar s-a opus apariției unor noi forme de educație”, spune 
dascălul, potrivit Adevărul. 
 
Însă, acest tip de învățământ nu este încă reglementat legal, așa cum 
sunt alte forme de învățământ, precum cel la distanță sau la fără 
frecvență. Socaciu susține că, atunci când acest lucru se va întâmpla, 
mulți dascăli vor rămâne fără locuri de muncă. 
„Când se va trece la învățământul online, în România vor rămâne doar 
două universități: cea mai ieftină și cea mai bună”, comentează 
profesorul el. […] 

 

 

 

 

 

 

 


