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Şapte universităţi 
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colabora cu instituţii 
similare din Cuba 
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- Rectorii a şapte universităţi din România au semnat 12 acorduri de 
colaborare cu şase instituţii similare din Cuba.  
Cei şapte rectori care s-au deplasat în Cuba reprezintă Universitatea de 
Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară, respectiv Universitatea de Arta 
Teatrala şi Cinematografie „I.L.Caragiale” din Bucureşti; Universitatea 
Transilvania din Braşov; Universitatea de Medicină şi Farmacie din 
Târgu Mureş; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. „Am semnat, în numele Universităţii 1 Decembrie 1918, 3 
acorduri de colaborare cu Universităţi din Cuba, respectiv Universitatea 
Havana, Universitatea Matanza şi Universitatea Centrală „Marta Abreu 
de Las Villas”. Parteneriatele interuniversitare încheiate urmăresc cu 
prioritate identificarea şi realizarea de activităţi şi proiecte bilaterale care 
să asigure continuitatea procesului formativ pentru studenţi şi 
profesori”, a transmis joi, pe o reţea de socializare, rectorul Universităţii 
din Alba Iulia, fost ministru al Culturii în guvernul condus de Viorica 
Dăncilă. Daniel Breaz a adăugat că discuţiile avute cu reprezentanţii celor 
trei universităţi, în prezenţa ambasadorului României în Cuba, 
Theodora-Magdalena Mircea, şi a ministrului Învăţământului Superior 
din Cuba, Jose Romon Sabirido Loidi, au punctat necesitatea creării cât 
mai multor punţi de colaborare între studenţi, cadre didactice şi 
specialişti din diverse domenii de activitate care să faciliteze schimbul de 
cunoştinţe, experienţe şi bune practici. Pe parcursul desfăşurării 
Congresului Internaţional al Educaţiei Universitare (Universidades 
2022), delegaţia Universităţii „1 Decembrie 1918”a participat la o serie de 
evenimente şi paneluri dedicate personalului academic, cum ar fi: 
Internaţionalizarea Învăţământului Superior, Învăţământul Superior în 
mediul virtual, Finanţarea Învăţământului Superior. […] 

Radu Lupașcu Ion Luca Caragiale 
omagiat la USV, în 
cadrul Zilei 
Naționale a Lecturii 
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- În cadrul Zilei Naționale a Lecturii, sărbătorită în fiecare an la 15 
februarie, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 
colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Școala 
Gimnazială Nr. 3 și Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava, 
organizează omagierea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale  în cadrul 
unor activități derulate sub titlul „Citesc, deci trăiesc!”. 



Acestea se vor derula în cursul zilei de 15 februarie, începând cu ora 
17.00, în atriumul din Corpul E al USV și va include mai multe momente. 
Debutul va fi făcut de lansarea unei expoziții de carte intitulată „Ion Luca 
Caragiale în colecțiile Bibliotecii USV”, prezentată de bibliotecar Despina 
Doina Rotaru. Va urma apoi vizionarea unui film documentar intitulat 
„Ion Luca Caragiale - bibliografie, viața și opera sa”, urmat de un moment 
artistic avându-i protagoniști pe elevii clasei a VII-a D de la Școala 
Gimnazială Nr. 3 Suceava, sub îndrumarea profesorului Gabriela Ciornei 
și intitulat „I. L. Caragiale prin ochi de copil”. Un alt moment artistic se 
va derula în continuare sub numele „În lumea lui I. L. Caragiale” , 
avându-i în prim plan pe elevii clasei a XI-a F de la Colegiul Național 
„Mihai Eminescu” din Suceava, sub îndrumarea profesorului Cezara 
Iacob și a bibliotecarei Lăcrămioara Andrei. În continuare va avea loc 
prezentarea expoziției „Caragiale în caricaturile lumii” organizată de 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava, cu concursul 
bibliotecarei Lăcrămioara Andrei, momentele serii fiind încheiate cu o 
prezentare a doctorandului FLSC Ana Maria Antonesei, intitulată „Un alt 
I. L. Caragiale”. 
În același timp Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC) a 
lansat concursul studențesc de eseuri „În căutarea lui Caragiale”, 
organizat de asist. univ. dr. Ioan Fărmuș, pornind de la câteva dintre cele 
mai cunoscute texte ale marelui scriitor, între care O scrisoare pierdută, 
D'ale carnavalului, Două loturi, Inspecțiune, Tren de plăcere și CFR 

- Handbaliștii 
suceveni au punctat 
a treia victorie 
consecutivă: CSU 
Suceava-CSM 
București 26-24  
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- Echipa de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a obținut cea 
de-a treia victorie consecutivă și își continuă parcursul bun din acest an. 
Ieri, 12 februarie 2022, i-au întâlnit pe teren propriu pe cei de la CSM 
București, care au condus la pauză cu două puncte, însă sucevenii 
conduși de Petru Ghervan au revenit pe teren și s-au impus pe final de 
partidă cu două goluri marcate pe de Kbilashvili și Lupu. În acest 
moment, CSU Suceava este la patru puncte diferență de CSM București, 
iar parcursul de până acum este încurajator. 
Din etapa a treia au mai rămas trei partide de disputat: SCM Poli 
Timișoara – HC Buzău (duminică, 13 februarie, ora 17.00), CSM Vaslui 
– CSM Bacău (duminică, 13 februarie, ora 18.00) și CSM Focșani – 
Steaua București (miercuri, 23 februarie, ora 16.00). 
CSU SUCEAVA – CSM BUCUREȘTI 26-24 (12-15) Arbitri: Claudiu 
Belean / Ștefan Hendrea 
CSU Suceava: Grigoraș, Makaria – Balazs 7, Tîrzioru 5, Lupu 5, Ștefan 3, 
Lazurcă 2, Kbilashvili 2, Bologa 1, E. Szasz 1, Zarițchi, Juverdianu, 

centruldepresa.ro 
13.02.22 



Vizitiu, Loic. Antrenor: Petru Ghervan. 
CSM București: Baciu, Bucătaru – Tărîță 6, Onyejekwe 6, Rotaru 4, Mitu 
3, Ungureanu 2, Turcu 2, Asoltanei 1, Teixeira, Capotă, Jerebie, Aslanian, 
Voica. Antrenor: Eliodor Voica. 

- Camera Franceză de 
Comerț aduce 
„Maratonul de 
Business” la 
Suceava. 
Deschiderea 
evenimentului va 
avea loc la USV 
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- Pe 14 martie, Camera Franceză de Comerț și Industrie în România 
organizează online, dar și față în față o nouă ediție a „Maratonului de 
Business”, care va fi dedicată Sucevei. Deschiderea evenimentului 
desfășurat sub genericul „Atractivitatea economică a municipiului 
Suceava și a zonei metropolitane” va avea loc la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” între orele 10.00 și 14.00. Dezbateri vor avea loc la Suceava și la 
Gura Humorului. Este pentru prima dată cînd „Maratonul de Business” 
va ajunge în județul nostru. Agenda reuniunilor este următoarea: 
Strategia de Dezvoltare Regională și pipeline-ul de proiecte; Strategia de 
Cercetare și Inovare pentru specializarea inteligentă a Regiunii Nord-
Est; Finanțările din Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-
2027; Accelerarea Transformării Digitale în regiune. Horizon Europe. 
Digital Europe Program. Connected Europe Facility; Infrastructura de 
transport cu focus pe regenerarea urbană a gărilor și a zonelor din 
proximitatea lor; Competențele din piața muncii”. Invitați vor fi Vasile 
Asandei, directorul general al ADR Nor-Est, Marcel Ionescu-Heroiu, 
Senior Urban Development Specialist la Banca Mondială, și Cristian 
Patachia, Development & Innovation Manager la Orange Romania. 
Evenimentul va avea loc în prezența lui Francois Coste, președintele 
CCIFER, și a consulului onorific al Franței la Iași, Radu Grădinaru. De la 
Suceava, invitați la dezbateri vor fi Sanda Maria Ardeleanu, președintele 
de onoare al Alianței Franceze Suceava, prefectul Alexandru Moldovan, 
președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion 
Lungu, rectorul USV, Valentin Popa, și un reprezentant al Camerei de 
Comerț și Industrie Suceava. 

- Conf. univ. dr. Doina 
Schipor: La înscriși, 
Facultatea de Științe 
ale Educației este pe 
primul loc la USV și 
ne bucurăm pentru 
asta. Ne bucurăm că 
studenții noștri sînt 
mulțumiți de ceea ce 
le oferim 
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- An de an, Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava înregistrează o rată foarte bună de înscriși 
și de absolvenți. Conferențiarul universitar doctor Doina Schipor, de la 
Departamentul de Științe ale Educației, a declarat, la Radio Top: „La 
înscriși, Facultatea de Științe ale Educației este pe primul loc la USV și 
ne bucurăm pentru asta. Ne bucurăm că studenții noștri sînt mulțumiți 
de ceea ce le oferim, de ceea ce le promitem și de ceea ce primesc. Sigur, 
pe parcurs o parte dintre ei renunță, dar spre deosebire de alte facultăți 
nu avem o rată mare a renunțării. Studenții noștri vin cu o carieră pe care 
și-o reprezintă foarte clar. La început, cei mai mulți spun că au venit la 



această facultate pentru că iubesc copiii. Probabil că iubirea de copii 
rămîne și este așezată ceva mai tehnic ulterior. Asta, pentru a putea ajuta 
copiii să se dezvolte. Studenții descoperă că aici e pasiunea lor și merg 
mai departe pe această rută”. Profesoara Schipor a mai spus că peste 90% 
dintre studenții care finalizează programul Pedagogia Învățămîntului 
Primar și Preșcolar profesează în acest domeniu. 

- S-a dat startul 
programului 
Comunităţile 
Pădurii de Mâine. 
Bugetul pentru anul 
acesta este de 
500.000 de euro  
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- [...] Obiectivul este dezvoltarea durabilă a comunităților care depind de 
pădure 
Pentru anul 2022, direcţiile recomandate de acţiune sunt Educaţie – 
proiectele vizează creşterea respectului faţă de natură prin educarea 
părţilor interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în 
comunităţile forestiere, Economie socială – dezvoltarea economiei 
sociale în comunităţile forestiere – organizaţii comunitare eficiente care 
promovează dezvoltarea economică sustenabilă şi echitabilă a 
comunităţilor, Cercetare/inovare şi transfer tehnologic – dezvoltarea 
cercetării/inovării şi transferului tehnologic în domeniile 
managementului forestier sustenabil şi Creşterea suprafeţelor 
împădurite. 
„Prin acest program urmărim dezvoltarea durabilă a comunităţilor care 
depind de pădure. Principalii actori din comunitate cunosc cel mai bine 
nevoile şi soluţiile care trebuie implementate, iar programul nostru le 
oferă autonomie şi puterea de a acţiona local pe o paletă largă de direcţii 
de dezvoltare”, a declarat Mihail Caradaică, directorul executiv al 
Fundaţiei Pădurea de Mâine. 
Buget de 500.000 de euro pentru anul acesta 
Pentru anul curent, bugetul programului este de 500.000 de euro. Sunt 
disponibile două categorii de granturi, cu valori cuprinse între 3.000 şi 
70.000 de euro, şi respectiv 70.001 şi 120.000 de euro. Cofinanţarea 
proiectelor nu este obligatorie, dar se punctează suplimentar. 
Proiectele pot fi depuse în perioada 1-31 martie 2022. Evaluarea acestora 
va fi realizată de evaluatori profesionişti şi independenţi, conform 
strategiei programului şi codului de conduită, între 1 şi 30 aprilie. 
Perioada de contractare a proiectelor va fi în luna mai, urmând ca de la 1 
iunie să înceapă implementarea acestora. 
Fundaţia Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a creşte 
anvergura programului de reîmpădurire cu acelaşi nume, lansat în 2017, 
şi pentru a extinde programele sale în direcţii de promovare a silviculturii 
responsabile, proiecte de educaţie şi dezvoltare comunitară. Pădurea de 
Mâine a luat naştere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, 
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dezvoltat de Asociaţia Administratorilor de Păduri şi Universitatea 
Ştefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. 

- Despre „baletul 
strategico-
diplomatic cu sfârșit 
(in)cert”, cu istoricul 
Florin Pintescu, la 
„Povestea Vorbei”, 
Televiziunea 
Intermedia Suceava  

suceava-smartpress.ro 
11.02.22 

- Emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de Televiziune 
Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca, care va fi difuzată 
începând cu seara zilei de sâmbătă 12 februarie 2022,   îl are invitat pe 
profesorul universitar doctor Florin Pintescu, reputat istoric, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Despre criza politică globală pornită de la probleme ivite în apropierea 
granițelor României, și despre „baletul strategico-diplomatic cu sfârșit 
(in)cert”. Istoricul sucevean face o analiză pertinentă a ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru din punct de vedere politic, care sunt datele 
acum, care pare a fi evoluția și care finalul acestui conflict care fierbe la 
foc scăzut, deocamdată. 
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel ştiut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 13.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10,  vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 
paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 

 


