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Sinteza articolului 

- A început admiterea 
la USV! 

intermediatv.ro 
12.07.21 

- A început admiterea la Universitatea „Ștefan cel Mare”. Cei mai hotărâți 
dintre candidați s-au înscris în competiție la specializarea dorită încă din 
prima zi. Nu au avut probleme de orientare, chiar dacă în campusul 
instituției academice sunt două șantiere care limitează accesul din zona 
cantinei în zona parcului. S-au orientat cu ajutorul voluntarilor, dar și cu 
ajutorul unor coduri Q.R, care, odată scanate de aplicația telefonului 
mobil, oferă informații despre fiecare facultate în parte. 

Daniela 
Micuțariu 

Prezentarea cărții 
„Wall and Neutrino. 
The Poet in New 
York”, semnată de 
Constantin Severin, 
la Galeria de Artă a 
USV 

monitorulsv.ro 
13.07.21 

- În cadrul celei de-a V-a ediții a Simpozionului național cu participare 
internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale 
în spațiul românesc”, organizat de Biblioteca Universității „Ștefan cel 
Mare” din municipiul Suceava, în perioada 15-17 iulie 2021, va fi 
prezentată și cartea de poeme alese în limba engleză, „Wall and Neutrino. 
The Poet in New York”, semnată de Constantin Severin. Cartea publicată 
recent de editura „Cervena Barva Press” din SUA (cu o prefață de poetul 
italian Manrico Murzi și o scurtă prezentare pe coperta din spate 
realizată de poetul american Andrew Singer) va fi prezentată de prof. 
univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, joi, 15 iulie 2021, între orele 12,30-
13,00, la Galeria de Artă a USV, Corpul A. Versiunile în limba engleză 
sunt semnate de traducătorii Adrian Oproiu, Liviu Martinescu și Dan 
Nicolae Popescu. 

newsbucovina.ro 
12.07.21 

stirilazi.ro 
12.07.21 

- Handbal masculin 
Profesorul Petru 
Ghervan a revenit pe 
banca tehnică a 
echipei CSU din 
Suceava pentru 
următorul sezon 

crainou.ro 
12.07.21 

- Ultima întâlnire a conducerii secției de handbal a Clubului Sportiv 
Universitar din Suceava a analizat rezultatele obținute în sezonul 
precedent, a prezentat planurile de viitor și a pus la curent suporterii 
suceveni cu ultimele noutăți din sânul formației de seniori, participantă 
în eșalonul de elită al handbalului românesc. La finele săptămânii 
trecute, la masă cu profesorul Petru Ghervan, directorul CSU din 
Suceava, Sorin Rață și antrenorii Adrian Chiruț, Bogdan Șoldănescu și 
Iulian Andrei,  s-au așezat ca invitați de onoare primarul Ion Lungu, 
reprezentantul Consiliului Local Suceava, care este și principalul 
finanțator al clubului, și Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel 
Mare”. 



Sezonul precedent a fost unul bun pentru CSU din Suceava. Dacă o luăm 
de la bază, formația de juniori II a devenit campioană națională, iar cea 
de juniori III a cucerit medalia de argint. În ceea ce privește echipa de 
seniori, ea a reușit să se mențină în Liga Zimbrilor după un campionat 
extrem de dificil din cauza pandemiei de coronavirus. Elevii antrenorilor 
Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu nu au beneficiat de 
ajutorul suporterilor suceveni și au jucat o grămadă de meciuri într-un 
timp foarte scurt. Din această cauză au apărut și fluctuații în jocul 
echipei, care au culminat, la finele sezonului, cu înfrângerea din meciul 
cu U Cluj la barajul de menținere-promovare în primul eșalon valoric. 
Pentru a evita aceste emoții maxime, la nivelul conducerii CSU din 
Suceava s-a luat hotărârea ca profesorul Petru Ghervan, decanul 
Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul USV, să revină pe banca 
tehnică. […] 

- În cadrul 
Parteneriatului cu 
Regiunea Schwaben, 
universitatea din 
Suceava are o 
colaborare eficientă 
cu Bukowina Institut 
din Augsburg, dar și 
cu alte 11 
universități din 
Germania, unde, 
studenți și cadre 
universitare au 
beneficiat de burse 
în cadrul unor 
programe de cursuri 
de limbă și civilizație 
germană. 

crainou.ro 
12.07.21 

- Prefectul Județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a participat, în perioada 
7-8 iulie, din partea Instituției Prefectului –județul Suceava, la cea de-a 
XXIV -a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru 
problematica etnicilor germani din România, eveniment care a avut loc 
la Poiana Brașov. Din partea Instituției Prefectului, la lucrările Comisiei 
au participat reprezentanții a 9 județe din România, județe care au 
comunități de etnici germani. Instituția Prefectului-județul Suceava a 
manifestat întreaga disponibilitate și a acordat sprijin în toate acțiunile 
derulate la nivelul județului. Dintre cele mai importante, evidențiem cele 
ale Forumului Democrat Regional al Germanilor din Bucovina. În ceea 
ce privește domeniul educațional, în scopul păstrării identității naționale 
a etnicilor germani, limba modernă germană este studiată în 21 de școli 
gimnaziale și în regim intensiv bilingv în 3 colegii naționale, unde se 
susține și examen de certificare Sprachdilpom. Învățământul superior 
sucevean, reprezentat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
este ancorat permanent în activitatea de valorificare a tradițiilor 
bucovinene de cooperare interetnică și interconfesională. În cadrul 
Parteneriatului cu Regiunea Schwaben, Universitatea din Suceava are o 
colaborare eficientă cu Bukowina Institut din Augsburg, dar și cu alte 11 
universități din Germania, unde, studenți și cadre universitare au 
beneficiat de burse în cadrul unor programe de cursuri de limbă și 
civilizație germană.[...] 

 


