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Master de nutriție 
și recuperare 
medicală, din 
toamnă, la USV 

www.suceavalive.ro 
29.03.21 

 Social Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, a anunțat că a 

fost acreditat programul de master în nutriție și recuperare medicală. 

„Două vești bune pentru USV, după finalizarea evaluărilor ARACIS din 

această lună:  

1. S-a acreditat domeniul de masterat Medicină  la USV, iar primul program 

de master în Nutriție și Recuperare Medicală va începe din toamnă!;  

2. S-a aprobat mărirea capacității de școlarizare de la programul de 

Calculatoare, de la 125 la 150!”, a spus Dimian. 

www.suceava-smartpress.
ro 
27.03.21 
www.radiotop.ro 
28.03.21 

_______
___ 

USV realizează un 
Centru de transfer 
de cunoștințe între 
Universitate și 
companii din 
domeniul 
tehnologiilor 
informaționale și 
de comunicații din 
Nord-Estul 
României 

www.newsbucovina.ro 
26.03.21 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a informat, în data de 26 martie, 

că implementează un proiect în cadrul căruia va realiza un centru de transfer 

de cunoștințe între Universitate și companiile din Nord-Estul României. 

Se precizează că este vorba despre firmele care activează în domeniul 

tehnologiilor informaționale și de comunicații. 

Rolul USV în cadrul Centrului va fi de organizație de cercetare. 

Proiectul face parte din Programului Operațional Competitivitate 2014-

2020. Acesta se derulează pe o perioadă de 5 ani (2018- 2023). Valoarea 

totală a contractului este de 15,4 milioane lei, din care aproape 13,5 milioane 

reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Potrivit USV deja au fost făcute progrese. Astfel, a fost formulată oferta de 

expertiză a USV adresată întreprinderilor din Regiunea Nord-Est. Aceasta 

este updatată pe întreaga perioadă de derulare a proiectului. 

De asemenea, au fost realizate întâlniri individuale cu întreprinderi din 

regiune pentru identificarea nevoilor acestora și adaptarea ofertei de 

expertiză a USV la nevoile identificate. Întâlnirile, în funcție de nevoile 

proiectului, pot continua și în perioada următoare. 

www.agerpres.ro 
26.03.21 
www.suceavalive.ro 
26.03.21 
www.newsmoldova.ro 
26.03.21 

Mihaela 
Buculei 

Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
continuă 
implementarea 
proiectului 

www.rador.ro 
26.03.21 

Comunicat de presă Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă implementarea 

proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area – 

NESiCA, HUSKROUA/1702/6.1/0014, în cadrul programului ENI CBC 

2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de 

www.ultimele-stiri.eu 
26.03.21 
 



transfrontalier New 
Energy Solutions in 
Carpathian area – 
NESiCA 

regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative 

European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice – Slovacia, 

Universitatea din Nyíregyháza – Ungaria și Universitatea Națională 

Uzhgorod – Ucraina, ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. 

Proiectul se desfășoară în perioada 01.05.2020 – 31.04.2022, bugetul total 

al proiectului fiind de 1.104.707,30 € (5.335.736,25 Lei) din care alocat de 

Uniunea Europeană 994,236.56€ (4.802.162,58 Lei). Bugetul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava este de 124,313.72 € (600,435.26 Lei).[…] 

_______
___ 

În ce investește 
USV anul acesta 

www.intermediatv.ro 
26.03.21 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” a reluat lucrările de modernizare și 

mansardare a căminului studențesc nr.1, aflat în campus. Termenul de 

finalizare a lucrărilor este de un an. Pe de altă parte, au fost deschise ofertele 

depuse de constructori pentru reabilitarea căminului din curtea Colegiului 

de Industrie Alimentară. Dacă nu vor fi contestații, sunt șanse reale ca 

lucrările să fie finalizare până la începutul anului universitar 2022- 2023. 

www.centruldepresa.ro 
26.03.21 

_______
___ 

USV anunta 
deschiderea 
proiectului „Copii si 
tineri integrati 
pentru o lume mai 
buna (CTIL)” 

www.ziare.com 
26.03.21 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, in calitate de Promotor, anunta 

deschiderea oficiala a proiectului ,,Copii si tineri integrati pentru o lume mai 

buna (CTIL)”, cod PN2019, in cadrul apelului „Educatie incluziva pentru 

copii si tineri in situatii de risc”. Proiectul va fi implementat in parteneriat cu 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala din Suceava si 

Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale - Incluziune, 

Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social (IRCAS) din Tulcea, in 

perioada ianuarie 2021 - decembrie 2023. 

Proiectul beneficiaza de un grant in valoare de 1,212,665 Euro oferit de 

Norvegia prin Granturile Norvegiene in cadrul Programului Dezvoltare 

locala. Obiectivul general al proiectului este abordarea integrata si inovativa 

a unui grup tinta format din: copii si tineri cu cerinte educationale speciale; 

copii si tineri cu risc de parasire timpurie a scolii; cadre didactice si 

parinti/tutori ai copiilor aflati in situatie de risc; profesionisti/voluntari din 

sfera serviciilor sociale; copii/tineri si parintii/tutorii lor care 

interactioneaza cu copiii si tinerii din grupul tinta principal, in vederea 

cresterii gradului de incluziune sociala a copiilor din trei regiuni de 

dezvoltare din Romania.[…] 

www.newsbucovina.ro 
26.03.21 
www.suceavalive.ro 
26.03.21 
www.newsme.ro 
26.03.21 
www.newsmoldova.ro 
26.03.21 



Mai multe detalii pot fi obtinute pe website-urile finantatorului - 

www.eeagrants.ro, Operatorului de Program - www.frds.ro si website-ul 

dedicat proiectului - https://ctil.usv.ro/ . 

_______
___ 

Observatorul 
Astronomic trece 
de la Consiliul 
Judeţean Suceava 
înapoi în domeniul 
statului 

www.crainou.ro 
26.03.21 

Actualitate Consiliul Judeţean Suceava urmează să finalizeze, marţi, procedura prin care 

Observatorul Astronomic din Suceava, aflat acum în proprietatea judeţului 

şi în administrarea Universităţii din Suceava, să fie transferat Guvernului 

României, care să-l transmită în administrare Universităţii sucevene.În 

referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, iniţiat de vicepreşedintele 

CJ Suceava, Cristinel Creţu, se arată că, printr-o adresă transmisă la sfârşitul 

lunii februarie, Guvernul României solicită transmiterea imobilului 

Observatorul Astronomic „Planetariu” – clădire şi teren aferent în suprafaţă 

de 1.335 mp, din domeniul public al judeţului Suceava în domeniul public al 

statului, în vederea dării în administrare a imobilului către Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, instituţie aflată în coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării.[…] 

www.ziareaz.ro 
26.03.21 

Alina 
Toma 

Tulpina din Marea 
Britanie, 
dominanta in 
Romania. 
Circulatia variantei 
britanice a fost 
demonstrata 
pentru 71,4% din 
judete 

www.ziare.com 
25.03.21 

Social Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate 

546 de cazuri de infectare cu varianta britanica de coronavirus, astfel ca 

aceasta a devenit dominanta in Romania. 

Cele mai multe cazuri de infectare cu varianta britanica au fost raportate in 

Bucuresti - 258. Rata de confirmare a crescut cu 7,5% fata de analiza 

anterioara, afirma specialistii. Totodata, au fost confirmate 16 decese la 

persoane confirmate cu varianta britanica.[…] 

Patru laboratoare din Romania au facut secventieri 

Rezultatele secventierilor au fost comunicate de 4 laboratoare: INCDMM 

Cantacuzino, INBI Bals, MedLife si Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV). 

Conform sursei citate, fata de analiza anterioara, din 15 martie, rata de 

confirmare a crescut cu 7,5%.[…] 

www.sfatulmedicului.ro 
26.03.21 
www.turnulsfatului.ro 
26.03.21 

Cosmin 
Romega 

„Autoportret”, 
inspirat de Rose 
Ausländer, pe scena 

www.monitorulsv.ro 
26.03.21 

Ultima oră local Ultima zi a lunii martie aduce o premieră pe scena  Teatrului Municipal 

„Matei Vișniec” Suceava – „Autoportret”, inspirat de Rose Ausländer, în regia 

lui Cosmin Panaite. 



Teatrului „Matei 
Vișniec” 

Distribuția spectacolului: Luminiţa Andruh, Polya Zubati, Elian Agache, 

Costin Bucătaru, Radu Andonie. 

Premiera are loc în sală, miercuri 31.03.2021, ora 19.00. Accesul este asigurat 

conform normelor în vigoare privind pandemia SARS-COV2. 

Bilete și informații:http://www.ccs-sv.ro/autoportret/ sau 

0752.092.606.[….] 

După intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial de partea 

Puterilor Axei în 1941, Rose a fost obligată să părăsească Bucureștiul și să 

revină la Cernăuți, unde a trăit în ghetto, a evitat deportarea în Transnistria 

și s-a ascuns împreună cu poetul Paul Celan în pivnița unei fabrici. Acolo cei 

doi au avut multe discuții în jurul literaturii și al poeziilor pe care le scriau. 

Se crede că Celan a influențat stilul lui Rose Ausländer într-o direcție mai 

modernistă. 

Spectacolul de teatru AUTOPORTRET, inspirat de Rose Ausländer, este 

parte din proiectul internațional „Selbstportrait – Versuche der Verortung”, 

finanțat de guvernul federal Germania, biroul pentru cultură și mass-media 

(BKM) și guvernul regional Bezirk Schwaben, biroul pentru parteneriatele 

europene, sprijinit de Consiliul Județean Suceava și Consiliul Regional 

Cernăuți. 

Spectacolul este prezentat de Teatrul Studențesc Fabulinus, fondat în 2011, 

trupa de teatru a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și a Casei de Cultură 

a Studenţilor Suceava. 

C.T. 
Sturzu 

Studenţi în practică 
la Poliţia Locală 
Târgu Neamţ 

www.zch.ro 
26.03.21 

Actualitate Doi tineri au început oficial de astăzi un stagiu de practică de 15 zile la Poliţia 

Locală Târgu Neamţ. Andreea Lupu şi Matei Arucsandei sunt studenţi în anul 

II la Facultatea de Poliţie Locală din cadrul universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava. 

„Avem doi studenţi de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, care fac 

trei ani de studii pentru a ajunge poliţişti locali. Ei trebuie să execute la noi 

un număr de 90 de ore practice. Acum suntem în faza teoretică şi le-am 

prezentat forma de organizare, atribuţiile poliţistului local şi legislaţia cu 

care lucrăm. Ulterior vom merge cu ei pe teren, în patrulare. Ei vor face 

practică la noi 15 zile. Îmi doresc ca atunci când vor ajunge la facultate să aibă 

format un bagaj de cunoştinţe bogat, astfel încât să le fie de folos în viitoarea 

www.inneamt.ro 
26.03.21 



lor profesie şi să-i ajute în carieră” , ne-a spus Florin Tofan, şeful Poliţiei 

Locale.[…] 

Eugen 
Coroianu 

„Lemnul mort din 
păduri: benefic, 
neutru sau 
dăunător?” 

www.rri.ro 
26.03.21 

__________ Mult timp s-a crezut că „lemnul mort” din păduri face rău ecosistemelor și a 

fost extras sistematic. Specialiștii cred, acum, că lucrurile stau exact invers, 

iar un proiect de cercetare în acest sens se derulează la granița româno-

ucraineană. Denumit „Promovarea  lemnului mort pentru creșterea 

rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina”, proiectul 

este implementat de World Wide Fund România, în colaborare cu 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (nord), cu Institutul de Cercetare 

în Silvicultură PS Pasternak-UkKRIMF şi cu organizația Ecosphera - ambele 

din Ucraina. Concluziile până în acest moment sunt că lemnul mort (adică 

atât arborii uscați în picioare, cât şi buştenii căzuți) este o componentă critică 

în structura și funcționarea pădurii, jucând un rol cheie în menținerea 

productivității acesteia, regenerarea naturală, conservarea biodiversității, 

creșterea rezilienței la schimbări climatice.[…] 

Demolarea mitului despre lemnul mort (ca fiind ceva care trebuie îndepărtat 

din păduri), prin intermediul cooperării și cercetării transfrontaliere între 

România și Ukraina, reprezintă o componentă importantă în păstrarea 

ecosistemelor forestiere sănătoase și a serviciilor ecosistemice pe care 

acestea le furnizează, spun dezvoltatorii proiectului, care este finanțat de 

Uniunea Europeană. 

Jupanu Sală polivalentă 
fără volei nu prea 
merge 

www.jupanu.ro 
27.03.21 

Actualitate „Îmi doresc să avem în Suceava o sală polivalentă. Îl felicit pe domnul primar 

Ion Lungu pentru insistența lui în legătură cu realizarea acestei construcții. 

Dar, aș dori ca, în paralel, să mergem cu o acțiune foarte importantă, să avem 

ce face în acea sală polivalentă. Ar trebui să avem program ca să înființăm și 

să dezvoltăm sporturi de sală. Unul dintre ele la noi este handbalul. Este deja 

o perspectivă interesantă prin Centrul Olimpic făcut în parteneriat de 

Primăria Suceava, Ministerul Tineretului și Sportului și Universitatea 

«Ștefan cel Mare». Este un nucleu de handbaliști buni ai țării care sînt la noi, 

la Suceava, dar eu aș pleda și pentru volei, un sport pe care l-am practicat… 

Voleiul este un sport foarte delicat, e un sport plăcut, e un sport deosebit, 

care face spiritul de echipă. Suceava are o tradiție importantă în volei. Gabriel 

Udișteanu, cel mai bun voleibalist din Europa în vremea lui, 1965-1966, a 

fost sucevean. Există material fiziologic, pentru că Suceava, județul și 



împrejurimile, are tineri cu înălțime adecvată. Este și tradiția prin 

antrenorat: doctorul Traian Căldare, profesorul Macedon Gheorghiță, Lulu 

Pancu… Cu toții au făcut performanțe importante în voleiul sucevean. Cred 

că unul dintre sporturile care trebuie asociate odată cu realizarea sălii 

polivalente este voleiul”. Prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc, care este și 

membru al Consiliul Județean Suceava. La acest moment, Suceava are o 

echipă de volei masculin în liga a II-a. 

_______
___ 

Cămin studenţesc, 
evacuat după ce un 
student a sărbătorit 
victoria României 
cu o fumigenă 

www.ziaruldeiasi.ro 
28.03.21 

Național Căminul studenţesc nr. 2 din campusul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) a fost evacuat în noaptea de joi spre vineri după ce un student 

a aprins o fumigenă pentru a sărbători victoria naţionalei de fotbal a 

României în faţa Macedoniei de Nord şi fumul a declanşat senzorii de 

alarmare în caz de incendiu. 

Incidentul s-a produs aproape de miezul nopţii, după ce naţionala condusă 

de Mirel Rădoi a câştigat cu 3-2 partida cu Macedonia de Nord din 

preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal.[…] 

www.vremeanoua.ro 
28.03.21 
www.adevarul.ro 
26.03.21 
www.lool.ro 
26.03.21 
www.intermediatv.ro 
26.03.21 

 

 

 

 

 

 

 


