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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Numărul studenților 
la USV a depășit  
10.000, după cea 
mai de succes 
admitere din ultimii 
9 ani 

www.monitorulsv.ro 
09.10.20 

Local După o admitere care a înregistrat și în acest an o creștere a numărului 
de studenți admiși la specializările din oferta generoasă a Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, instituția de învățământ a înregistrat un 
număr de studenți care a depășit pragul de 10.000. Mai precis, 10.174 
de tineri studiază astăzi la USV, numărul acestora crescând începând cu 
admiterea din cursul anului 2017 cu circa 600 de studenți anual. Această 
creștere constantă înregistrată în ultimii 4 ani a făcut ca și cerințele 
legate de locurile de cazare în cămine să crească, ducând uneori la 
imposibilitatea cazării unui număr important de studenți în spațiile 
oferite de universitate. Neajunsul constatat a dus la elaborarea unui 
plan de dezvoltare a spațiilor de cazare, începând cu renovarea și 
extinderea celor deja existente și până la achiziția unor spații noi, care 
să satisfacă cererile în creștere.[…] 
„Privind retrospectiv, constatăm că am avut cea mai de succes admitere 
din ultimii 9 ani, fapt care ne onorează și atestă că parcursul universității 
noastre se bucură atât de recunoaștere, cât și de încredere în rândul 
comunității pe care o deservește. 
Doresc să adresez un călduros bun venit și celor peste 500 de boboci cu 
domiciliul în afara granițelor României, care provin preponderent din 
Republica Moldova și Ucraina, dar și din Turcia, Siria, China, Nigeria, 
Ghana, Camerun, Israel, Djibouti, cărora li se alătură alți 15 studenți 
veniți în programul Erasmus+ din Spania, Portugalia și Turcia. Studenții 
străini reprezintă astăzi aproape 15% din populația școlară a 
Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava. Consider că acest procent 
este unul important în contextul actual, când pandemia a afectat 
puternic circuitele umane internaționale.”[…] 

Silvia Marcu Suceava: Secție de 
votare pentru 

www.agerpres.ro 
08.10.20 

Administrație Universitatea ''Ștefan cel Mare'' din Suceava (USV) va pune la dispoziție 
spațiul necesar pentru amenajarea unei secții de votare, în perspectiva 



alegerile din 
Republica Moldova, 
la USV 

 alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, ce se vor desfășura pe 
data de 1 noiembrie, a informat, joi, Prefectura Suceava. 
Sursa citată a precizat că spațiul respectiv a fost folosit și la scrutinele 
electorale anterioare și poate asigura condițiile de protecție pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei, iar Primăria Municipiului 
Suceava va asigura logistica necesară. 
Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a primit, joi, vizita 
consulului general al Republicii Moldova, Alexei Țurcan, iar discuțiile au 
vizat acordarea de sprijin în vederea deschiderii și funcționării unei secții 
de votare în municipiul Suceava, în incinta Universității „Ștefan cel 
Mare”, dar și dotarea acesteia cu logistica tehnică specifică, pentru 
alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea loc în data 
de 1 noiembrie 2020, eventual 15 noiembrie pentru turul al doilea. 
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__________ Academia Romana a 
donat 47 de Caiete 
eminesciene 
Bibliotecii USV 

www.noutati-ortodoxe.ro 
08.10.20 

Actualitate 
ortodoxă 

47 de Caiete eminesciene, din volumele facsimilate de Academia 
Română în anul 2005, au fost donate săptămâna trecută Bibliotecii 
Universității din Suceava. 
„Considerăm că abia acum avem acces, la Suceava, la esența operei 
eminesciene, iar prețioasele volume, de o valoare inestimabilă, vor 
putea fi consultate în sălile de lectură ale Bibliotecii Universității Ștefan 
cel Mare din Suceava”, au transmis reprezentanții USV. 
Donația a fost realizată cu sprijinul prof. univ. Mircea A. Diaconu, 
prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității. 



Caietele eminesciene completează fondul de carte de la Biblioteca USV 
care conține, printre altele, Ediția Perpessicius și alte ediții princeps din 
opera poetului național. 
Volumele sunt însoțite de 20 de CD-uri, care conțin integrala Operei 
eminesciene. 
Facsimilarea Caietelor eminesciene, donate Bibliotecii Academiei 
Române de către Maiorescu, a fost un proiect pentru care a militat 
Constantin Noica, din dorința de a face posibil accesul oricărui om de 
cultură la manuscrisele eminesciene, aflate în pericol de degradare. 

__________ Explicații clare 
pentru ingredientele 
de pe etichete | 
seminar interactiv 
cu Rodica Segal și 
alți experți de 
renume 

www.roaliment.ro 
09.10.20 

Evenimente […]De la ora 10:15, se va desfășura un panel interactiv, cu Rodica Segal, 
profesor consultant la Universitatea Dunărea de Jos Galați (UGAL) și 
autorul multor cărți și articole de specialitate pe tema ingredientelor, 
Nastasia Belc, Președinte/Director General IBA București, Gabriela 
Mohan, Cristian Popa, inginer de industria alimentară, Adriana Dabija, 
profesor la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Gabriela Berechet, 
Master Trainer al Școlii Fitness Scandinavia în cadrul cursului de 
Tehnician Nutriționist.[…] 

__________ Concurs dedicat 
tinerilor „Next 
Generation in 
Energetics” la 
Conferința CIGRE- 
RSEEC 2020 

www.investenergy.ro 
09.10.20 

Actual Cea de-a cincea ediție a Conferinței Internaționale „Regional South-East 
European Conference – RSEEC 2020” se va desfășura online, în perioada 
12-14 octombrie 2020. Este un eveniment bienal de tradiție organizat 
de Comitetul Național Român CIGRE (Consiliul Internațional al Marilor 
Sisteme Electrice), cu sprijinul Companiei Naționale de Transport al 
Energiei Electrice Transelectrica SA și al Universității Politehnica din 
București, în calitate de co-organizatori.[…] 
Printre partenerii conferinței se numără A-LSTR (Asociația de lucru sub 
tensiune din România), SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din 
România), CNR-CME (Consiliul Național Român al Consiliului Mondial al 
Energiei din România), Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și 
Comisia de Energetică din Departamentul de Științe Tehnice al 
Academiei Române. Agenda conferinței este disponibilă pe site-ul 
www.rseec2020.org 

 


