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- Studenți la „cu taxă”, 
cu burse care 
acoperă taxa 

radiotop.ro 
30.06.21 

- Înscrierile la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava vor începe pe 12 iulie și se vor încheia pe 20 
iulie. Prezent în studioul Radio Top, decanul facultății, profesorul 
universitar doctor inginer Mircea Oroian, a declarat: „Noi avem de pe 12 
până pe 20 iulie, ulterior avem perioada de înmatriculări, iar rezultatele 
finale se vor afișa pe 30 iulie. Sesiunea de toamnă va începe pe 6 
septembrie, va dura o săptămână, ulterior vor fi zile dedicate pentru 
înmatriculări”. Facultatea are patru specializări și 91 de locuri la „fără 
taxă”, după cum a spus domnul Oroian: „În acest an universitar avem 91 
de locuri la învățământul de licență, care sunt distribuite pe cele patru 
programe de studii: ingineria produselor alimentare, control și expertiza 
produselor alimentare, protecția consumatorului și a mediului, respectiv 
științe gastronomice. Fiecare program de studii are cam același număr 
de locuri: 23 bugetate, câte 10 locuri la <cu taxă>”. Decanul a mai spus 
că unii studenți de la „cu taxă” vor beneficia de burse care vor acoperi 
taxa: „Taxa este de 3.500 de lei, dar la primii trei studenți care se afla sub 
linie li se oferă o bursă egală cu taxa de școlarizare. La fiecare 
specializare. Mai avem câte patru locuri pentru fiecare specializare 
dedicate românilor de pretutindeni. Sunt locuri bugetate și sunt ocupate 
de studenți care provin din Ucraina și Republica Moldova. Ei mai 
primesc și o bursă din partea statului român care este de 350 de lei”. 

Daniela 
Micuțariu 

Simpozionul „Ștefan 
cel Mare și Sfânt, 
ctitor al neamului 
românesc”, vineri, la 
statuia lui Ștefan cel 
Mare din Parcul 
Șipote – Cetate 

monitorulsv.ro 
01.07.21 

- La statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare situată în Parcul Șipote –Cetate 
va avea loc vineri, 2 iulie, începând cu ora 12:00, Simpozionul „Ștefan cel 
Mare și Sfânt, ctitor al neamului românesc”, manifestare la prima ediție 
organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) Suceava, Societatea 
de Științe Istorice din România, Asociația Spirit Liber Fălticeni, în 
colaborare cu mai multe licee din județ: Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” Suceava, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Liceul 
Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Colegiul Economic „Dimitrie 
Cantemir” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava etc. 
Profesoara de istorie Rodica Cozaciuc, de la Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” Suceava, ne-a spus că a răspuns cu plăcere invitației de a 



participa la acest simpozion, desfășurat în ziua de 2 iulie, o zi sacră 
pentru români, istorici sau pasionați de istorie, un moment în care se 
comemorează trecerea la nemurire a domnitorului Ștefan cel Mare și 
Sfânt. 
Invitația a venit din partea conf. univ. dr. Florin Pintescu de la USV 
Suceava, care, în cadrul manifestării de vineri, va susține un discurs pe 
această temă. În cadrul acțiunii vor avea loc recitaluri și piese de teatru 
prezentate de elevi de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Liceul Tehnologic „Ion 
Nistor” Vicovu de Sus. Nu vor lipsi prezentări ale organizatorilor și ale 
invitaților despre locul domnului Ștefan cel Mare și Sfânt în istoria 
neamului românesc.[…] 

- PROFESOR 
EMERITUS, titlu 
conferit prof. univ. 
dr. ing. RADU 
LEONTIE CENUȘĂ, 
de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava  
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- Pe data de 25 iunie, Facultatea de Silvicultură a sărbătorit un profesor 
extraordinar. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava i-a conferit 
titlul de PROFESOR EMERITUS domnului Profesor universitar doctor 
inginer Radu Leontie Cenușă. 
Această distincție a fost acordată pentru generoasa carieră didactică și 
științifică a domniei sale, care cuprinde un număr impresionant de 
proiecte, cărți, articole sau comunicări recunoscute și apreciate de 
comunitatea științifică forestieră. Un proiect caracteristic spiritului 
optimist al domnului profesor a fost renașterea revistei științifice 
„Bucovina Forestieră”, sub coordonarea sa, în calitate de redactor-șef. De 
asemenea, prin acest titlu onorific a fost răsplătit atât rolul de creator de 
școală forestieră, pe care Profesorul l-a avut în susținerea ideii de 
reînființare a școlii silvice superioare în Bucovina, cât și rolul avut în 
consolidarea colectivului Facultății de Silvicultură și instruirea 
promoțiilor de silvicultori în spiritul respectului față de pădure. 
De-a lungul activității sale, a fost răsplătit cu diverse premii, dintre ele 
remarcându-se Premiul „Leopold Pfeil” al Fundației Freiherr von Stein, 
Hamburg, în 1984; Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române, în 
1990; Premiul „Progresul Silvic”, în 1992. 
În prelegerea susținută, profesorul Radu Leontie Cenușă a făcut o nouă 
demonstrație de elocvență și energie, discursul său cultivat, deși rațional, 
împărtășind emoția specifică celor care promovează cu adevărat 
profesionalismul și onestitatea puse în slujba pădurii. 
”Îi mulțumim domnului Profesor pentru exemplul oferit în acești ani și îi 
urăm multă sănătate și putere de muncă în continuare!”, transmit 
reprezentanții USV. 
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Bogdan 
Diaconita 

Sesiune de 
comunicări 
științifice ELSTUD 
la Suceava 
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- Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 
Universității Ștefan cel Mare Suceava a organizat cea de-a 15 -a ediție a 
Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice ale Studenților 
ELSTUD. 
 La manifestarea finanțată de Ministerul Educației au participat studenți 
de la ciclurile de studiu de licență, masterat și doctorat din România, 
Republica Moldova și Rusia. 
 Cu acest prilej au fost dezbătute peste 50 lucrări din domeniul Ingineriei 
electrice, Energeticii și managementului energiei, Calculatoarelor și al 
Ingineriei aplicate. 

Daniela 
Micuțariu 

Cea de a treia ediție 
a Festivalului 
Filmului Francez în 
Bucovina va avea loc 
între 1 și 4 iulie. 
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- În perioada 1- 4 iulie, la Suceava va avea loc cea de a treia ediție a 
Festivalul Filmului Francez (FFF) din România. Auditoriumul „Joseph 
Schmidt” va găzdui evenimentul, unde vor  fi prezentate câte două filme 
în fiecare seară. Organizatorii serilor de film francez la Suceava sunt 
Institutul Francez din România, Alianța Franceză din Suceava, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a 
Studenților. 
Ecuația care stă la baza selecției de film este 25=5x5: 5 secțiuni cu câte 5 
filme fiecare, pentru a marca 25 de ediții ale celui mai longeviv festival 
din România dedicat unei cinematografii naționale. 
Programul Festivalului Filmului Francez la Suceava va fi următorul: 
joi, 1 iulie, ora 20:00, filmul Antoinette dans les Cévennes, categoria 
Panorama; vineri, 2 iulie, ora 18:30 - L´Argent (introdus de Corneliu 
Porumboiu); la ora 20:00 – Le Discours (la categoria Panorama); 
sâmbătă, 3 iulie, ora 18:30: Les deux amis (la categoria Le Meilleur); ora 
20:30 – lungmetrajul, Au nom de la Terre; duminică, 4 iulie, ora 18:00 
– Hippocrate (categoria Le Meilleur) și la 20:30 – Van Gogh (categoria 
Carte Blanche). Toate filmele sunt în limba franceză, subtitrate în 
română. Intrarea este liberă. Festivalul Filmului Francez (FFF) din 
România celebrează anul acesta 25 de ani de existență. 12 orașe din țară: 
București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, 
Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș și Suceava vor primi, în perioada 1 – 11 
iulie, proiecții ce vor avea loc în săli de cinema sau spații culturale și în 
aer liber, cu respectarea normelor sanitare care să garanteze siguranța 
spectatorilor, dar și online, pentru prima dată în istoria festivalului. 
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