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Sinteza articolului 

Jupanu Cursuri universitare 
cu vinul pe masă 

jupanu.ro 
09.07.21 

- „Științe gastronomice este primul program de studii de acest tip din 
România și a fost autorizat anul trecut de Agenția Română de Asigurare 
a Calității din Învățământul Superior (ARACIS). În 2020 am avut prima 
admitere, avem practic prima grupă organizată, este un program care își 
dorește să aducă gastronomia la un alt nivel. Modelul este copiat din 
universități aflate din Vestul Europei, mă refer la Spania, Italia, Franța și 
Germania. Dar în același timp găsiți programe de studii similare în SUA, 
Japonia, Turcia, țări care au o industrie a ospitalității extrem de 
dezvoltată. Programa școlară am adaptat-o ținând cont de realitățile 
noastre, noi trebuie să ne încadrăm în niște reguli stabilite de ARACIS, 
cam 70% din programul nostru de studii merge după ceea ce au cei din 
Vestul Europei. Ciclul este de patru ani, vor fi ingineri în industria 
alimentară, dar cu specializarea științe gastronomice. În cadrul acestui 
program ei vor învăța și fundamentele științifice, dar vor avea și o 
puternică componentă practică pe gastronomie. 40% teorie și 60% 
practică. Noi avem o micro-cantină pe care o renovăm, a facultății, 
investim acolo aproximativ 50.000 de euro în tot ce înseamnă utilaje, pe 
lângă cele care le aveam până acum. Acolo practic nu lipsește nimic din 
ce se găsește într-un restaurant de 4-5 stele din România. În anul trei 
avem un curs care se numește <Vinul și tehnica degustării>, avem o 
doctorandă care este din Republica Moldova și care a finalizat acolo un 
program de studii de licență pe enologie. În același timp este și somelier 
și sper ca să rămână. Ea a fost ghid pe la mai multe crame din Republica 
Moldova, chiar una dintre cele mai faimoase, chiar are experiență de 
somelier. Noi am gândit acest program de studii pentru ca persoana, la 
sfârșitul studiilor, să poate gestiona un restaurant sau o unitate de 
administrație publică, adică de la recepția produsului până la desfacere, 
să aibă competențe de resurse umane, practic e mai mult un manager de 
restaurant și în același timp trebuie să știe să gătească. În ultimii ani în 
HoReCa este o criză foarte mare de bucătari. Salariile obținute de 
bucătari în România depășesc media salariilor obținute de ingineri în 
România”. Profesorul universitar doctor inginer Mircea Oroian, decanul 
Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare”.  



- 100 de locuri, la 
Istorie și Geografie 

radiotop.ro 
08.07.21 

- La admiterea de luna aceasta, Facultatea de Istorie și Geografie din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs 
aproximativ 100 de locuri la licență și 50 la masterat. Decanul facultății, 
profesorul universitar doctor Florin Pintescu, a apreciat, la Radio Top, că 
locurile pentru admitere sunt suficiente. El a declarat că specializările de 
la studii de licență sunt: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, 
Geografie, Geografia Turismului, Resurse Umane și Asistență Socială. 
Decanul a subliniat că specializarea Resurse Umane a fost introdusă anul 
trecut și se bucură de succes. La masterat sunt următoarele specializări: 
Turism și Dezvoltare Regională, Managementul Relațiilor Internaționale 
și Cooperării Transfrontaliere și G.I.S. și planificare teritorială – 
Prelucrarea datelor geografice cu ajutorul computerului. Florin Pintescu 
a precizat că specializarea Managementul Relațiilor Internaționale și 
Cooperării Transfrontaliere este unică în România ca și concept și 
finalitate, în timp ce specializarea G.I.S. este căutată foarte mult pentru 
cei de la Cadastru. Înscrierile vor demara luni, 12 iulie. Decanul Pintescu 
a menționat că fiecare nou student va primi un laptop , la fel ca anul 
trecut, iar ”românii de pretutindeni”, respectiv din Ucraina, Republica 
Moldova și Serbia, vor beneficia de o bursă de studiu, indiferent de media 
de intrare. 

- Peste 50 de 
personalități ale 
culturii și educației 
din țară și 
străinătate vor 
participa la 
Simpozionul 
organizat de 
Biblioteca USV 

newsbucovina.ro 
09.07.21 

- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în 
perioada 15-17 iulie 2021, cea de-a V-a ediție a Simpozionului național cu 
participare internațională Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității 
culturale în spațiul românesc, cu tema: „Noi modalități de prelucrare și 
transmitere a informației în instituțiile de educație și cultură”. 
Întâlnirea va avea loc în sala Auditorium „Joseph Schmidt” și se va 
desfășura atât on-site, cât și on-line, prin platforma Google Meet. 
Peste 50 de participanți au răspuns invitației Bibliotecii USV: 
personalități ale culturii și educației din instituții de prestigiu din țară 
(București, Cluj, Iași, Ploiești, Alba Iulia, Roman, Bacău, Suceava) și 
străinătate (Italia, Grecia, Ucraina, R. Moldova), profesori din 
învățământul universitar și preuniversitar, directori de bibliotecă, 
reprezentanți ai minorităților etnice din România, artiști plastici, 
scriitori, publiciști, sociologi, cercetători științifici, bibliotecari, 
doctoranzi, masteranzi, studenți. 
Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Italienilor din 
România – Ro.As.It., Asociația Bibliotecarilor din România – A.B.R. și 
Casa Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava. 

agerpres.ro 
09.07.21 



Cele patru secțiuni din cadrul programului Simpozionului național cu 
participare internațională sunt: 
1. Noi paradigme în activitatea bibliotecarului în perioadă de criză 
sanitară; 
2.Diversitatea informațiilor și rolul lor în inițierea schimburilor culturale 
și educaționale în perioada pandemiei SARS-CoV-2, 2019-2021; 
3. Creația scrisă și adaptarea acesteia în contextul pandemiei; 
4. Anul Dante: 700 de ani de la moartea Poetului Suprem – Anno 
Dantesco: 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. 
Vor avea loc comunicări științifice, lansări de carte, difuzarea unor filme 
documentare („Traian” și „Drumul talienilor”), Conferința: Dante e 
Traiano –susținută de prof. univ. dr. Livio Zerbini, Universitatea din 
Ferrara, vernisaj de expoziție de pictură (Galeria de Artă a USV, corp A), 
excursie documentară, vizitarea Bibliotecii USV. […] 

Cosmin 
Romega 

Comisia tehnică 
pentru parcul 
Șipote, convocată la 
discuții cu aleșii 
locali 

monitorulsv.ro 
08.07.21 

- Amenajarea parcului Șipote ca zonă de agrement a Sucevei va face 
obiectul unor discuții aprofundate între aleșii locali suceveni, specialiști 
din cadrul primăriei și membrii comisiei tehnice care trebuiau să 
stabilească tema de proiectare pentru etapele următoare ale proiectului. 
Întâlnirea, convocată de primarul Ion Lungu pentru ziua de joi, 8 iulie, 
ora 14.00, în sala de Consiliu Local, vine ca urmare a situației ciudate la 
care s-a ajuns după trei luni de activitate a comisiei – singura concluzie 
fiind organizarea unui concurs de soluții, o variantă costisitoare și de 
durată. 
„În ultima ședință de Consiliu Local s-a aprobat să se facă temă de 
proiectare pentru studiul de fezabilitate al proiectului de amenajare a 
zonei de agrement Parc Șipote. Acolo se pot face lucruri frumoase, dar în 
anumite condiții... s-a spus foarte clar care sunt condiționările de la 
Romsilva și de la care trebuie plecat. Vom avea discuții, ne dorim ca într-
o lună de zile aceste idei care vin de la arhitecți, peisagiști, silvicultori să 
prindă contur, să putem face o temă de proiectare pentru studiul de 
fezabilitate”, a spus primarul Ion Lungu, anunțând convocarea acestei 
întruniri necesare.  
Comisia Tehnică pentru realizarea temei de proiectare a zonei de 
agrement Parc Șipote este formată din trei reprezentanți ai Ordinului 
Arhitecților din România - Corina Roncea, Florin Manole și Bogdan 
Adomniței ca membri titulari, iar Alexandru Olteanu și Iulia Cosovan 
membri de rezervă; un reprezentant al Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava - Cezar Valentin Tomescu; un reprezentant al Direcției Silvice - 
Ovidiu Morari,  un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, 



Culte și Patrimoniu Cultural Național - Aurel Buzincu; trei reprezentanți 
ai Primăriei municipiului Suceava (directorii Direcției urbanism, 
amenajarea teritoriului și cadastru, Direcției Patrimoniu și Direcției 
proiecte europene, turism, cultură și transport) și doi reprezentanți ai 
societății civile, desemnați prin votul online - Alin Opincaru și Sînziana 
Râșca. 

Oana Voicu Unica secție de 
votare din Suceava 
pentru alegerile 
parlamentare din 
Republica Moldova 
va fi deschisă în 
incinta USV. 

psnews.ro 
08.07.21 

 Cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul României vor putea vota 
la alegerile parlamentare din 11 iulie și în municipiul Suceava. Ca de 
obicei, unica secție de votare din județ va fi amenajată în incinta 
Universității „Ștefan cel Mare”. 
Informațiile au fost anunțate astăzi, 22 iunie, de către Prefectura 
Suceava, după întrevederea dintre prefectul Iulian Cimpoeșu și Consulul 
General al Republicii Moldova la Iași, Alexei Țurcan, Prefectul Județului 
Suceava Iulian Cimpoeșu și Consulul General al Republicii Moldova la 
Iași, Alexei Țurcan, potrivit newsbucovina. 
Alegerile parlamentare din R. Moldova vor avea loc în data de 11 iulie. În 
total, la urne sunt așteptați aproape 3,3 milioane de cetățeni moldoveni 
care vor putea vota cele 19 formațiuni politice admise la scrutin. 
De menționat că peste 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au 
înregistrat pentru a vota în străinătate, ceea ce constituie un record 
absolut pentru țara vecină. 
Dintre aceștia, 6.669 cetățeni moldoveni au declarat că vor să voteze în 
România, dintre care 290 în municipiul Suceava și câte o persoană la 
Fălticeni, Vatra Dornei, comuna Frumosu și comuna Frătăuții Noi. 
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