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Alina 
Andronic 

Admitere USV 2021: 
studenții au toate 
pârghiile pentru a-și 
explora potențialul 

radioimpactfm.ro 
28.06.21 

- Pe 12 iulie va începe, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
prima sesiune de admitere din acest an, la toate cele 10 facultăți. 
Instituția oferă un număr mare de locuri bugetate, în cadrul a peste 120 
de programe de studiu de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și 
formare continuă. 
În fiecare lună, îți arătăm exact care este atmosfera din mediul academic, 
pentru a alege în cunoștință de cauză. De aceea, am demarat o serie de 
ediții speciale despre admiterea de la USV, reunite sub numele „Viitorul 
se învață”. În prima ediție am pus accentul pe activitățile creative și de 
voluntariat, care aduc un echilibru excelent în dezvoltarea academică, 
atunci când sunt exersate în paralel cu educația formală. 
Invitații Alinei Andronic au fost Cosmin Panaite – regizor al Tatrului 
Studențesc Fabulinus și Mariana Prelipcianu, vicepreşedinte educaţional 
şi reprezentare în Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava. 
„Cred că orice act cultural poate să ne ajute să dezvoltăm o societate puțin 
mai bună. […] Mi se pare o carte câștigătoare. Vă recomand să faceți 
același lucru, dragi studenți. Să munciți cu multă seriozitate, pentru că 
rezultatele vor apărea”, a scos în evidență regizorul Cosmin Panaite. 

Mirela 
Butnariu 

Arthur Suciu, „Cel 
care aşteaptă” 

crainou.ro 
28.06.21 

- Arthur Suciu, sucevean, „născut la «Nordic»”, după cum spune, licenţiat 
în filosofie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, doctor în 
ştiinţe ale comunicării cu lucrarea „Discursuri ale modernităţii. Strategii 
autonome de comunicare”; experienţă de 20 de ani în comunicare şi 
media; publicistică în ziare şi reviste relevante („Ziarul Financiar”, 
„Adevărul”, „Cultura”, „Convorbiri literare”, „Observator cultural” etc.); 
şase cărţi publicate; premiul pentru debut al revistei „Convorbiri 
literare”; lector la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
Să scrii despre lansarea sa de carte – „Cel care aşteaptă” –, care a avut loc 
vineri, la „Art Rock Cafe” din Suceava, ar putea fi o întreprindere dificilă, 
mai ales când ai în vedere ditamai biografia unui specialist în discurs. Să 
povesteşti, eludând pe cât posibil regulile jurnalistice, cu speranţa că 
nota relaxată nu va scădea cu nimic din importanţa şi greutatea 
evenimentului, astfel încât cititorul să noteze în minte evenimentul şi să 



caute cartea (sau cărţile) distinsului autor pare mai lesne de realizat şi, 
poate, mai puţin riscant. 
Ce aşteaptă „Cel care aşteaptă” 
Aşteaptă, spune Arthur Suciu, „să treacă o perioadă grea, despre care nu 
ştie când se va sfârşi”, una în care scriitorul este mai puţin preţuit decât 
comunicatorul, fie el furnizor de mesaj politic sau comercial. 
Şi ce îşi doreşte, la o adică? „Sunt judecat după opiniile politice, la care 
nu ţin. Nu sunt judecat după opiniile despre literatură, la care ţin”. 

Ana Tepșanu Marcel este este 
cadru universitar şi 
cercetător la 
Universitatea din 
Suceava, iar Ionela 
este cercetătoare în 
domeniul mediului, 
dar şi proiectant 
urbanist. 

hotnews.ro 
28.06.21 

- Satele Criț, Viscri, Breb, Sătic sau Cârlibaba sunt doar câteva dintre 
localitățile din România care primesc mulți turiști anual, dar care au 
devenit și „acasă” pentru unii orășeni. Am stat de vorbă cu primarii 
acestor localități, dar și cu câțiva proprietari de pensiuni mutați de la oraș 
în mediul rural, pentru a înțelege ce câștigă și ce pierde satul românesc 
din această „reîntâlnire”. 
„Living outside the box” este o serie HotNews.ro despre oamenii care au 
ales un alt stil de viață decât cel convențional. De la orășenii care s-au 
mutat în autorulote, la cei care au lăsat orașele pentru viața la țară sau 
cei care trăiesc în așa-numitele „tiny house”, de doar câțiva metri pătrați, 
vom prezenta perspective diferite de viață altfel. 
În România are loc în prezent o migrație semnificativă a orășenilor către 
sate. Numai în 2019, datele oficiale arată că peste 113 mii de români au 
plecat din mediul urban în cel rural. Pandemia a accentuat această 
tendință.  
Mulți dintre cei care s-au mutat în mediul rural și-au deschis acolo mici 
afaceri în special în domeniul turismului. Cum văd comunitățile locale 
acest lucru? Se pierd sau se recâștigă astfel tradițiile locale? Încercăm să 
aflăm în cele ce urmează. 
Cârlibaba Nouă, Suceava: „Atâta vreme cât avem turiști, toată lumea are 
de câștigat” 
Ionela (38 ani) și Marcel Mîndrescu (47 ani) sunt un cuplu de regățeni, 
ambii geografi și environmentaliști. Marcel este este cadru universitar și 
cercetător la Universitatea din Suceava, iar Ionela este cercetătoare în 
domeniul mediului, dar și proiectant urbanist. 
Cătunul Fluturica, de pe muntele cu același nume, li s-a părut un loc 
potrivit pentru a locui, mai ales că aici au găsit ceea ce căutau demult: „o 
căsuță veche de lemn, împreună cu rămășițele unei gospodării huțule de 
plai, care nu mai fusese locuită de câteva decenii, dar în care noi am văzut 
potențialul de a deveni acasă.” 



Ambii sunt atașați de tot ceea ce înseamnă valori și viață tradițională, iar 
în urmă cu zece ani, când au ajuns în Fluturica, au găsit locul perfect 
pentru a pune în valoare toate obiectele casnice, textile și elementele de 
port tradițional, găsite de-a lungul vremii. 
Marcel Mîndrescu spune că în zona lor, satele de plai se confruntă cu 
două tipuri de migrații: huțulii care au coborât în sat, după '90, și au 
cumpărat casele nemților care au emigrat în Germania, „și am venit noi 
să umplem golul și să locuim într-un sat de plai”, și cei care migrează 
temporar sau definitiv în afara țării. 
 „Satele de munte se depopulează, mai ales cele de altitudine, în lipsa 
unor strategii coerente”, mai spune el. 
 Gabriel Michael Danciu, primarul comunei Cârlibaba, confirmă acest 
lucru. Danciu spune că există 1870 de locuitori în comună, deși ea este 
cea mai mare localitatea din Suceava, cu 33.000 de hectare.  
„N-am avut cazuri să vină cineva înapoi în comună sau cineva străin care 
să locuiască aici. Populația îmbătrânește, iar de întors înapoi mai puțin”, 
spune el. 

 

 

 


