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Sinteza articolului 

Oana Nuțu La USV, ofertă de 
școlarizare mai 
bogată cu peste 2.
000 de locuri pentru 
Admiterea 2022 

obiectivdesuceava.ro 
07.02.22 

- Cifra de școlarizare propusă pentru concursul de Admitere 2022 
cuprinde 3.858 locuri licență zi, 655 licență ID, 2.505 masterat, dar și 
380 locuri la programele de conversie profesională. Comparativ cu 
sesiunea 2021, se remarcă o creștere semnificativă a numărului de locuri, 
la toate programele de studii, mai exact în acest an numărul locurilor 
pentru licență zi este cu 1.000 mai mare, pentru master cu 1.043 mai 
mare, iar pentru licență ID sunt cu 200 locuri mai multe. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a publicat informațiile 
referitoare la Admiterea 2022 pe site-ul propriu, și anume numărul 
locurilor și probele de concurs la fiecare specializare, de la toate cele 11 
facultăți, dar și taxele și tarifele pentru admitere și școlarizare, pentru 
anul universitar următor. Vor exista, și în acest an, două sesiuni de 
admitere, una la mijlocul lunii iulie, iar cealaltă la începutul lunii 
septembrie. 
Cifra de școlarizare propusă pentru concursul de Admitere 2022 
cuprinde 3.858 locuri licență zi, 655 licență ID, 2.505 masterat, dar și 
380 locuri la programele de conversie profesională. Comparativ cu 
sesiunea 2021, se remarcă o creștere semnificativă a numărului de locuri, 
la toate programele de studii, mai exact în acest an numărul locurilor 
pentru licență zi este cu 1.000 mai mare, pentru master cu 1.043 mai 
mare, iar pentru licență ID sunt cu 200 locuri mai multe. și la programele 
de conversie profesională sunt cu 150 mai multe locuri disponibile pentru 
admiterea în anul universitar următor. 
În total, la Admiterea 2022, USV va avea în ofertă 61 de specializări 
pentru programele de licență zi, printre care Educație timpurie, 
Cinematografie, fotografie, media, Matematică informatică, Informatică 
aplicată pentru logistică și lanțuri de aprovizionare, Științe 
gastronomice, Rețele și software de telecomunicații, Sisteme electrice, 
Echipamente și sisteme medicale, Tehnologia construcțiilor de mașini, 
Autovehicule rutiere, Drept european și internațional, Tehnică dentară, 
Biologie și Biochimie, cele mai noi dintre ele. Pentru masterat există 45 
de specializări, iar printre ultimele adăugate în oferta de școlarizare a 
USV se numără Politici publice în sănătate, Data science și Resilience in 
education. 



Amintim că la concursul de admitere din 2021 universitatea suceveană a 
atras circa 4.000 de boboci, dintre care circa 2.780 s-au înmatriculat în 
sesiunea din vară. S-au ocupat, din prima, toate locurile la programele de 
licență scoase la concurs de către Facultatea de științe ale Educației, la 
cele două specializări existente, la Facultatea de Medicină și științe 
Biologice, specializarea Asistență medicală generală, la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport, specializarea Educație fizică și sportivă, și la 
Facultatea de Drept și Științe Administrative, specializarea Poliție locală. 
De asemenea, specializările Contabilitate și informatică de gestiune, 
Drept, Kinetoterapie și motricitate specială, Calculatoare și Asistență 
Socială, au atras un număr foarte mare de studenți. 
În anul universitar 2021-2022, activitățile didactice au demarat on-site 
pentru toate formațiile de studiu.  

- Rectorul USV, 
Valentin Popa, în 
vizită de lucru în 
Senegal, la 
Universitatea 
„Cheikh Anta Diop” 
din Dakar. 

crainou.ro 
03.02.22 

- În perioada 18-25 ianuarie a.c., o delegație a Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV), formată din prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, 
rector, prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, 
relații internaționale și dezvoltare europeană, și prof. univ. dr. Sanda-
Maria Ardeleanu, director al Bibliotecii USV, a efectuat o vizită de lucru 
la Universitatea „Cheikh Anta Diop” din Dakar, Senegal, a transmis USV. 
Aflăm că programul vizitei a cuprins întâlniri la nivel academic și 
diplomatic, precum și efectuarea unor schimburi de bune practici 
universitare, care au implicat profesori, personal administrativ, studenți 
și doctoranzi ai universității partenere. 
Între membrii comunității academice de la Universitatea din Dakar care 
au participat la activități s-au numărat și foști studenți și doctoranzi care 
au beneficiat de stagii la universitatea suceveană, atât prin intermediul 
Programului Erasmus, cât și prin Programul de burse guvernamentale 
„Eugen Ionescu”, oferite de statul român. 
Cu prilejul acestei vizite, rectorii celor două universități au semnat un 
nou acord Erasmus+, pentru perioada 2021 – 2027, iar instituțiile 
partenere au convenit să extindă cooperarea la nivelul școlilor doctorale, 
prin organizarea de studii în cotutelă, la cel al sectoarelor administrative 
și bibliotecilor, precum și al unor facultăți. 
În cadrul unei întâlniri desfășurate cu reprezentanții Ministerului 
Învățământului Superior, Cercetării și Inovării din Senegal, rectorul 
USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a anunțat acordarea a trei burse 
pentru nivelul studiilor universitare de licență unor absolvenți de liceu 
senegalezi, precum și acordarea unor facilități pentru derularea tezelor 
de doctorat în co-tutelă. 
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Programul vizitei a inclus și o întâlnire cu Nicolae Năstase, ambasador al 
României în Republica Senegal, dar și cu Rennie Yotova, delegatul 
general pentru francofonie la nivel mondial, director al Institutului 
Francofon pentru Educație și Formare.  

- Universitatea Ștefan 
cel Mare, Suceava – 
Consolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare Valoarea 
totală : 1.419.843 lei. 

starsibian.ro 
02.02.22 

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene a semnat, în luna ianuarie 2022, 95 contracte de finanțare în 
valoare de 530 milioane lei. Cele mai multe contracte semnate vor 
asigura sprijin financiar pentru limitarea răspândirii pandemiei COVID-
19 în școli și spitale. Alte proiecte vor contribui la îmbunătățirea eficienței 
energetice sau dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare. […] 
3. Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava – Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare 
Valoarea totală : 1.419.843 lei […] 
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- Studentii pot 
participa la un nou 
program ASF 

curierulderamnic.ro 
04.02.22 

- București, 3 februarie 2022 – Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF) a inițiat un program de educație financiară prin intermediul căruia 
studenții și masteranzii din cele 24 de universități partenere ale 
Autorității, indiferent de disciplina de studiu, vor putea folosi în mod 
gratuit platforma demo de tranzacționare a Bursei de Valori București 
(BVB), unde vor învăța și experimenta activitatea de investitor. 
Programul este unul didactic, care nu implică riscuri financiare sau 
folosirea banilor proprii. Proiectul educațional va începe pe data de 21 
martie 2022 și va debuta cu un seminar online de training, organizat cu 
scopul înțelegerii noțiunilor de bază ale unei investiții pe piața de capital, 
dar și a modalității de accesare și de funcționare a platformei de 
tranzacționare. 
Accesul la platforma demo a BVB va fi disponibil timp de patru 
săptămâni, până pe data de 15 aprilie 2022. Pe întreaga perioadă, 
participanții vor beneficia de consultanță gratuită în cazul în care vor 
avea nevoie de ajutor sau de îndrumare. Practic, acest program se 
bazează pe experiențe de învățare de tip learning-by-doing, un concept 
modern de studiu. 
Pentru a se înscrie la acest program, studenții vor completa un formular 
online pe care îl vor primi de la universitatea de care aparțin. Înscrierile 
pot fi făcute până la data de 14 martie 2022. 
Cele 24 de universități partenere ai căror studenți vor putea participa la 
acest program sunt: Academia de Studii Economice București, 
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Universitatea Titu Maiorescu 
București, Universitatea Româno – Americană, Universitatea Babeș-
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03.02.22 Bolyai, Universitatea Danubius, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 
Universitatea Petru Maior, Universitatea de Vest Timișoara, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Vasile 
Alecsandri Bacău, Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, 
Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Tehnică Gheorghe 
Asachi Iași, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Valahia 
din Târgoviște, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
Universitatea Nicolae Titulescu București, Universitatea București, 
Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați, Universitatea Politehnică București și Universitatea 
Ștefan cel Mare Suceava. 
Proiectul ASF se va desfășura în cadrul Global Money Week 2022 (21 – 
25 martie 2022), un eveniment global de educație financiară, care se 
desfășoară sub egida OECD, în cadrul căruia comunități întregi își unesc 
eforturile pentru a stimula o mai bună cunoaștere a mediului financiar, 
pentru înlăturarea politicilor financiare depășite și pentru a oferi 
tinerilor instrumentele și inspirația necesare pentru a-și modela propriul 
viitor. 

stireazilei.co.uk 
03.02.22 
bizplus.ro 
03.02.22 
ziarulnews.ro 
03.02.22 
alba.robo-stiri.ro 
03.02.22 
bucuresti.robo-stiri.ro 
03.02.22 
zf.ro 
03.02.22 
wall-street.ro 
03.02.22 
newsweek.ro 
03.02.22 
1asig.ro 
03.02.22 
transilvaniabusiness.ro 
03.02.22 
agerpres.ro 
03.02.22 
amosnews.ro 
03.02.22 
economedia.ro 
03.02.22 

- Întâlnire pentru 
constituirea 
Organizației de 
Management al 
Destinației Suceava 
– Orașul Cetății de 
Scaun. În municipiul 
Suceava va fi 
introdusă o taxă pe 
turism, a anunțat 
primarul Ion Lungu 

suceava-smartpress.ro 
04.02.22 

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că astăzi 4 
februarie, a avut loc prima întâlnire pentru realizarea Organizației de 
Management al Destinației Suceava – Orașul Cetății de Scaun. 
Au participat reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților, ai Universității Suceava, ai operatorilor care 
lucrează în domeniul turismului, precum și reprezentanți ai centrelor 
comerciale. 
Ion Lungu a prezentat intenția și strategia municipalității pentru 
realizarea acestei organizații, demersurile pe care le-am făcut pentru 
titulatură, oportunitatea înființării acestei structuri, modalitatea de 
finanțare. 
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04.02.22 „Am prezentat investițiile pe care le vom face pentru infrastructură de 
turism, în mod deosebit în turismul de agrement: 
– zona Agrement Parc Șipote; 
– Parc de Aventură în Pădurea-parc Zamca; 
– Aqua Park pe o suprafață de 3 ha în interiorul Complexului Sportiv; 
– Montare fântână arteziană cântătoare în Zona de Agrement Tătărași; 
– Roată Panoramică în zona Cetății de Scaun”, a transmis Ion Lungu, 
care a arătat că cei care vor fi componenți ai organizației vor plăti o 
cotizație pertinentă anual, iar ponderea finanțării pentru funcționarea 
acestei organizații va fi asigurată din taxa pe turism care va fi introdusă 
la nivelul municipiului Suceava. 
„Modelul de statut și modalitatea de finanțare sunt la fel ca la Oradea sau 
la Cluj Napoca, unde funcționează de facto aceste organizații. Am stabilit 
ca termen de aderare a participanților până la data de 28.02.2022. 
După constituirea Organizației de Management al Destinației la nivelul 
municipiului Suceava vom adera la Federația Asociațiilor de Promovare 
Turistică din România (FAPT). 
Am convingerea că putem avea în municipiul Suceava o activitate în 
domeniul turismului în avantajul agenților economici din acest domeniu 
și al municipalității.”, a declarat primarul municipiului Suceava, Ion 
Lungu. 
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- Noi reguli pentru 
cazarea în căminele 
USV. 

crainou.ro 
20.01.22 

- Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
a adoptat, marți, Hotărârea nr. 9, care privește condițiile de cazare a 
studenților în cămine, pentru anul universitar în curs. 
Potrivit unui comunicat al USV, hotărârea prevede ca, începând cu 
semestrul al II-lea, cazarea să se facă în funcție de prioritățile stabilite 
prin Ordinul nr. 3.030/82/2022 privind modificarea Ordinului 
ministrului Educației și al ministrului Sănătății, interimar, nr. 
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității 
în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-
2. 
Astfel, vor avea prioritate la cazare studenții care sunt vaccinați cu 
schemă completă de vaccinare și pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare și, de asemenea, studenții care 
au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 în ultimele 180 
de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 10 zile de la data testului 
pozitiv, se arată în comunicat. 
În hotărâre se prevede ca testele RT-PCR pentru diagnosticarea cu 
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stirisuceava.net 
19.01.22 

Covid-19 să se deconteze până la data de 28.02.2022 (data testului), cu 
excepție pentru testele efectuate de studenți sau personalul USV în 
vederea efectuării deplasărilor sau mobilităților studențești. 
Cazarea în cămine se va efectua pe bază de cerere, care va fi însoțită de 
documentele justificative. 
USV a precizat că dovada vaccinării sau vindecării se va face cu 
certificatul UE pentru Covid. 
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Cosmin 
Romega 

Finanțări de 5,5 
milioane de lei 
pentru fotbal, 
handbal și CSM, de 
la bugetul Sucevei 

monitorulsv.ro 
26.01.22 

- Activitățile sportive beneficiază și anul acesta de un sprijin consistent din 
partea municipalității sucevene, în proiectul de buget pentru 2022 fiind 
alocate finanțări de aproape 6 milioane de lei. 
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că au fost prinse finanțări la fel 
ca și anul anterior, principalele sume fiind la handbal - 2,5 milioane de 
lei, fotbal - 2,5 milioane de lei și ramurile sportive din cadrul CSM – 
500.000 lei. 
Ion Lungu a precizat că pentru a primi integral banii, echipa de fotbal 
Foresta trebuie să promoveze în Liga a II-a, în vreme ce la handbal, CSU 
Suceava trebuie să rămână în Liga Zimbrilor. 
Conform raportului financiar de anul trecut, din cele 2,5 milioane lei 
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alocate la handbal, Club Sportiv Universitatea Suceava a utilizat 2,25 
milioane lei (93% din suma alocată), din cele 2,5 milioane lei alocate la 
fotbal, CSM Foresta Suceava a consumat 2,125 milioane de lei (85%), în 
vreme ce Clubul Sportiv Municipal, din cei 495.000 lei alocați, a cheltuit 
148.500 lei. 
„Nu e vina primăriei că nu au putut beneficia de bani, au fost probleme 
de buget cu Ministerul Tineretului. Sperăm în ceasul al 14-lea ca 
descentralizarea să aducă transferul CSM la Primăria Suceava. Nu spun 
că va curge lapte și miere dacă va trece la noi, dar oricum va fi mai bine, 
vom putea interveni administrativ și să asigurăm o finanțare constantă”, 
a adăugat edilul sucevean. 

- Bazinul de înot al 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava, închis din 
cauza facturilor la 
gaz 

g4media.ro 
03.02.22 

- Conducerea Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava a fost nevoită să 
ia măsuri de reducere a consumului de energie în perioada următoare, 
printre acestea fiind închiderea bazinului de înot și a unui teren de sport 
acoperit, scrie Monitorul de Botoșani. 
Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa susține că ultimele facturi au venit mai mari cu 40%. 
”Aceste plafoane sunt însă la valoare dublă în cazul gazelor naturale, deci 
cu costuri duble pentru lunile februarie și martie, în timp ce la energie 
electrică va fi o creștere a prețurilor cu circa 40%. În aceste condiții și 
având în vedere că în luna februarie nu avem activități didactice în cadrul 
spațiilor precum Balonul Presostatic amenajat pentru activități sportive 
și în cadrul Bazinului de înot (corpul K al universității), am decis să facem 
economie în privința consumurilor înregistrate aici, știind că doar în ceea 
ce privește consumul de gaze naturale, în aceste spații se consumă mai 
mult de jumătate din valoarea facturii pe întreaga instituție de 
învățământ”, susține rectorul. 
Activitatea în cele două spații urmează a fi reluată la începutul 
semestrului II, începând cu 28 februarie. 
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- USV este în doliu 
după ce Marius 
Cristian Cerlincă a 
trecut la neființă la 
vârsta de 46 de ani 

ziardesuceava.ro 
21.01.22 

- Cu mare durere Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din Suceava anunță trecerea în neființă a dr. ing. Marius 
Cristian Cerlincă, cadru didactic iubit de studenți, stimat de colegi, 
specialist de înaltă clasă, unul din cei mai buni studenți pe care facultatea 
i-a avut dea lungul timpului. 
„Marius Cristian Cerlincă a intrat în facultatea suceveană în anul 1994 ca 
student, și-a definitivat studiile și pregătirea aici, din anul 2000 fiind 
încadrat ca preparator și specialist în domeniul Calculatoarelor și 
Tehnologiei informației. A urmat apoi încadrarea pe grade didactice 
superioare contribuind esențial la pregătirea a numeroase generații de 
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studenți și ridicând prestigiul universității sucevene printr-o susținută 
activitate didactică și prin activități de cercetare dar și prin colaborările 
avute cu industria de software din zonă. 
Dispariția sa discretă și prematură ne doare. Marius Cristian Cerlincă 
lasă în urmă un gol de neînlocuit atât în familie cât și în comunitatea 
academică suceveană. Modestia și profesionalismul său vor rămâne 
modele ale colectivului din care a făcut parte. 
Dumnezeu să-l odihnească pe măsura bunătății și generozității lui”, a 
transmis Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

- Primul atelier de 
formare în turism la 
Alianța Franceză 
Suceava 

crainou.ro 
26.01.22 

- Alianța Franceză din Suceava continuă, miercuri, 26 ianuarie, de la ora 
18, seria activităților derulate în cadrul proiectului „Les apres-midi 
francophones – la Francophonie dans la communauté”, cu două întâlniri 
online: conferința „Le français par les ODD. Objectifs de développement 
durable et enseignement du français en Roumanie”/ „Obiective de 
dezvoltare durabilă și învățarea limbii franceze în România” și primul 
atelier de formare în turism „Développer l’attrait touristique de la 
Bucovine pour le public francophone”/ „Dezvoltarea atracțiilor turistice 
ale Bucovinei pentru publicul francofon”. 
Prima activitate reprezintă rezultatul colaborării Alianței Franceze din 
Suceava cu Terralbastra, ONG care își propune să prezinte conferințe pe 
tema dezvoltării durabile și să publice materiale științifice validate de 
experți recunoscuți în domeniu, în scopul unei informări științifice 
corecte a tuturor tipurilor de public. Se consideră că materialele video 
publicate și promovate de această organizație pot deveni, la rândul lor, 
suporturi valoroase pentru învățarea limbii franceze și promovarea sa ca 
limbă de comunicare în rândul tinerilor. 
Cei doi invitați, care vor conferenția pe tema dezvoltării durabile și a 
utilizării acestor tipuri de documente audio/video la ora de limbă 
franceză, sunt Dominique Lefevre, președinte fondator al Terralbastra, 
fost profesor de istorie și geografie și responsabil cu educația în domeniul 
dezvoltării durabile în cadrul Ministerului francez al Educației Naționale, 
expert în educație la Agenția Spațială Europeană, și Roxana Brănianu, 
profesor de limba franceză la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Piatra 
Neamț, absolventă a masteratului cu dublă diplomă Teoria și Practica 
Traducerii din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Activitatea se adresează cu precădere profesorilor de limba franceză care 
doresc să introducă la cursuri documente autentice pe tema dezvoltării 
durabile și să sensibilizeze elevii cu privire la schimbările climatice, 
poluare, criza biodiversității și alte provocări ale societății 
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contemporane. 
Tot miercuri, la ora 18, va avea loc și primul atelier din cadrul stagiului 
de formare destinat profesioniștilor și viitorilor profesioniști din 
domeniul turismului animată de Pascal Garnier, administrator al 
agenției de turism „Țara Autentică” din Putna, cu o experiență de peste 
15 ani în organizarea de activități și pachete turistice destinate publicului 
francofon. 
Printre subiectele care vor fi abordate se numără: piața francofonă și 
tipurile de turism practicate pe această piață, atuurile Bucovinei ca 
destinație turistică pentru turiștii francofoni și, respectiv, elemente 
culturale francofone care trebuie cunoscute de specialiștii români din 
domeniul turismului. Aflăm că atelierul a fost conceput ca un schimb de 
experiență între persoane care activează deja în turism, dar este deschis 
și studenților sau altor persoane interesate de subiect. 
Stagiul de formare „Dezvoltarea atracțiilor turistice ale Bucovinei pentru 
publicul francofon” deschide seria activităților de încurajare și 
valorificare a turismului francofon în Bucovina, direcție pe care Alianța 
Franceză din Suceava dorește să o dezvolte în perioada următoare prin 
colaborări cu specialiști din domeniu. Activitățile din această săptămână 
își propun să aducă mai aproape de publicul francofon problematici 
actuale legate de protejarea mediului înconjurător, dar și de valorificare 
a potențialului turistic natural și antropic al județului Suceava, în spiritul 
dezvoltării durabile. 
Linkurile de participare la aceste întâlniri online vor fi disponibile pe 
adresa de Facebook a Alianței Franceze din Suceava și pe siteul Alianței 
Franceze din Suceava, cu precizarea că activitățile se adresează tuturor 
categoriilor de public și sunt gratuite. 

Ruxandra 
Rădulescu 

Cel mai simplu truc 
ca să reduci factura 
la gaze și electrice. 
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- Facturile la gaze și electricitate au explodat și o mulțime de români caută 
moduri prin care pot reduce cheltuielile. Există câteva soluții care vin în 
întâmpinarea cetățenilor în aceste vremuri dificile. 
Facturile la gaze și la electricitate constituie o problemă pentru toți 
români, mai ales că prețurile nu au fost plafonate la timp în ceea ce 
privește o bună parte dintre cetățeni. De asemenea, mulți se confruntă și 
cu o calculare eronată a facturilor, iar vinovații sunt de fapt distribuitorii. 
Profesorul universitar Radu Pentiuc, de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a declarat, pentru Adevărul, că sunt mai multe 
metode pe care consumatorii pot reduce costul facturilor. 
Specialistul atrage atenția că o locuință izolată este una aspect important 
deoarece un procent între 15 și 30 % din căldură se pierde dacă ușile și 
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geamurile nu se închid etanș. 
Profesorul universitar Radu Pentiuc a propus câteva metode extrem de 
simple de a reduce costurile facturilor. Acesta a declarat că în ceea ce 
privește folosirea mașinii de spălat să folosim întreaga capacitate a 
mașinii de spălat. 
De asemenea, el a mai spus că atunci când folosim filtrul de cafea sau 
dorim să încălzim apă, trebuie să fim atenți la cât consumăm pentru a nu 
fi nevoiți să aruncăm surplusul. 
Poziționarea deficitară a frigiderului îți poate bubui factura la energie 
Poziționarea frigiderului este un alt element important, profesorul 
universitar spune că acesta nu trebuie pus într-un loc călduros, 
subliniind că trebuie să stea la distanță de aragaz sau de calorifer. 
„Nu poziționați frigiderul într-un loc călduros. Cât mai departe de sursa 
termică, de aragaz, de calorifer. Randamentul frigiderului va fi mai bun 
dacă va fi într-un loc mai răcoros. Atenție să nu stea prea aproape de 
perete, ca să poată fi ventilat în partea din spate a radiatorului”, spune 
acesta. 
Cum îți dai seama că ai primit o factură greșită la gaze sau energie 
electrică? Sfaturile lui Virgil Popescu: „Nu e normal să emiți facturi 
eronate” 
Calitatea electrocasnicelor este un alt aspect care influențează consumul. 
Cu toate că echipamentele casnice care fac parte dintr-o clasă energetică 
superioară sunt mai scumpe decât restul, costurile vor fi amortizate pe 
termen lung. 
În ceea ce privește lumina, profesorul universitar propune folosirea led-
urilor cu putere de patru sau chiar cinci ori mai mică decât cele cu 
incandescență. 
„Putem folosi lămpi cu temperatura de culoare neutră a căror lumină este 
apropiată de lumina naturală”, a mai spus acesta. 
De asemenea, atunci când aerisim casa, profesorul spune că este bine să 
închidem termostatul caloriferelor pentru a nu forța centrala termică să 
compenseze răceala de afară. 
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- Activitate culturală 
organizată de 
Lectoratul de limba 
română al USV la 
Cernăuți 
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- Având ca scop promovarea plurilingvismului, precum și sensibilizarea în 
privința culturii, limbii și civilizației românești, Lectoratul de limbă 
română al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) la 
Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (UNYF), 
Ucraina, a organizat o activitate culturală adresată comunității 
academice de la Universitatea din Cernăuți. În cadrul evenimentului, o 
parte dintre cursanți au cântat colinde românești, însoțite de urări de 
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21.01.22 belșug și sănătate pentru Noul An. 
În contextul în care în luna decembrie a anului trecut a fost posibilă 
prezența on-site, activitățile s-au desfășurat la sala Lectoratului USV. Pe 
lângă activitățile curente de predare (cursurile) și de evaluare 
desfășurate, au fost prezentate publicului colinde și obiceiuri legate de 
sărbătorile de iarnă românești. Făcând parte din calendarul popular, 
sărbătorile de iarnă ne individualizează și ne definesc și sunt, poate, cele 
mai relevante pentru cultura spirituală a românilor. 
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- Despre Mica Unire 
și Cuza, cu istoricul 
Stefan Purici  
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- La 24 ianuarie românii sărbătoresc Unirea Principatelor, evenimentul 
fiind unul dintre cele mai importante din istoria neamului nostru. Mai 
multe despre Mica Unite, dar și detalii mai puțin cunoscute din viața 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflați din reportajul realizat de 
colega noastră Mihaela Bârsan, împreună cu istoricul Ștefan Purici, 
prorector al Universității Ștefan cel Mare Suceava. 

 


