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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Marșul 
Absolvenților USV, 
în cadrul festivității 
de absolvire a 
Promoției 2022 

monitorulsv.ro 
11.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), împreună cu Casa de 
Cultură a Studenților Suceava, organizează joi, 12 mai, cea de-a șasea 
ediție a Festivității de Absolvire USV. Evenimentul este dedicat 
absolvenților 2022 ai studiilor de licență și masterat și va include Marșul 
Absolvenților, aducând împreună studenți și profesori pentru a celebra 
împreună acest moment deosebit. 
Ediția de anul acesta se va desfășura, la fel ca și edițiile trecute, în centrul 
municipiului Suceava, pe esplanada Casei de Cultură. Cei peste 1.700 de 
absolvenți ai promoției 2022, incluzându-i în premieră și pe cei de la 
recent înființata Facultate de Medicină și Științe Biologice, vor porni în 
jurul orei 18.00 din Campusul USV, însoțiți de profesorii, părinții, rudele 
sau prietenii lor și se vor deplasa către centrul Sucevei. 
Pe esplanada Casei de Cultură, unde vor fi montate peste 1.500 de 
scaune, începând cu ora 18:30 va avea loc Festivitatea de Absolvire, unde 
conducerea universității, studenți și profesori vor vorbi despre realizările 
acestor ani de învățământ și își vor exprima gândurile la încheierea unei 
etape importante din viața lor. La finalul festivității, cei prezenți vor 
putea savura un concert la care participă solista de muzică ușoară Andia 
și cunoscuta trupă de pop-rock Direcția 5. 
Una dintre dorințele tinerilor organizatori ai evenimentului a fost 
invitarea pe scena festivității a uneia dintre cele mai fresh apariții pe 
scena muzicii românești, cu o voce inconfundabilă, cântăreața Andia, pe 
numele ei real Diana Constantin. Talentul și perseverența acesteia au 
ajutat-o să ajungă, într-un timp foarte scurt, pe cele mai înalte trepte ale 
topurilor muzicale din România. Colaborarea cu Spike pentru piesa 
„Anotimpuri” a propulsat-o în carieră, iar la momentul actual este cea de-
a cincea solistă a grupului Dj Project. 
Partea a doua a concertului va aparține celor de la Direcția 5, care este 
una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite trupe de rock din România. 
Aceasta s-a înființat în anul 1991, iar la scurt timp după înființare a lansat 
primul album, intitulat „La vulturul de mare cu peștele în ghiare”. Cel 
mai recent album al trupei, Sensitive (Ambiental Love Songs),a fost 
lansat în anul 2021, albumul la care trupa a colaborat cu interpretul 
Flavius Teodosiu marcând, astfel, 30 de ani de existență. 

newsbucovina.ro 
10.05.22 
agerpres.ro 
10.05.22 
edumanager.ro 
10.05.22 
suceavalive.ro 
10.05.22 
amosnews.ro 
10.05.22 
suceava-smartpress.ro 
10.05.22 
radioas.ro 
10.05.22 
centruldepresa.ro 
10.05.22 



- Prima ediție a 
Congresului 
Național Studențesc 
de Științe Medicale 
și Biologice, 
organizată de 
Asociația 
Studenților 
Mediciniști și 
Biologi Suceava 

suceavalive.ro 
11.05.22 

- Asociația Studenților Mediciniști și Biologi din cadrul Facultății de 
Medicină și Științe Biologice, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV), organizează primul Congres Național Studențesc de 
Științe Medicale și Biologice, cu titlul „Medicină Integrativă și Științe 
Biologice”, care se va desfășura la USV, în perioada 12–14 mai 2022. 
Congresul va reuni peste 150 de participanți de la nivel local și național, 
care vor avea ocazia să prezinte lucrări științifice realizate pe parcursul 
studiilor de licență și să participe la sesiuni plenare, cu scopul 
aprofundării cunoștințelor medicale și biologice și al dezvoltării 
capacitații de comunicare academică și de cercetare. De asemenea, 
Congresul va avea o importantă componentă practică, constând în 
ateliere de lucru, în cadrul cărora studenții vor putea învăța diverse 
tehnici și vor putea să-și exerseze abilitățile. 
Evenimentul își propune să configureze un spațiu propice pentru 
activitate în cadrul echipelor interdisciplinare, fiind destinat încurajării 
cercetării științifice și punând accent deosebit pe colaborarea strânsă 
dintre studenți și profesori în contextul unui sistem educațional integrat, 
axat pe învățarea prin cooperare, învățarea bazată pe cercetare și 
învățarea bazată pe proiecte. [...] 

ziarelive.ro 
11.05.22 

Oana Nuțu Studenți ai Facultății 
de Inginerie 
Alimentară de la 
USV, premiați 
pentru produsele 
inovative create 
pentru concursul 
FIA Food Fest 

obiectivdesuceava.ro 
10.05.22 

- Premiul I a fost obținut de produsul „Vegan Sticks”, un produs vegan 
realizat din caju, pulbere de cătină, fulgi de drojdie și sevă de mesteacăn. 
Premiul al II-lea a fost acordat pentru două produse – „Batonul 
Bukovina”, un baton de ciocolată cu urdă dulce, hrișcă, amarant și 
quinoa, și „Ginger ice cream”, înghețată de ghimbir. Premiul al III-lea a 
fost adjudecat de trei produse – „Pâine cu prune și miez de nucă”, „Brioșe 
cu făină de greier” și „Spinach roll meat – rulouri de carne și spanac”. La 
competiție au participat 25 de echipe, alcătuite din studenți de la ciclurile 
de studii de licență și masterat. 
Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava (USV) a organizat cea de-a III-a ediție a concursului FIA 
Food Fest, care a avut loc sâmbătă, 7 mai. Au participat 25 de echipe, 
alcătuite din studenți de la ciclurile de studii de licență și masterat, iar 
tematica concursului a fost crearea de produse alimentare inovative, 
având ca scop dezvoltarea competențelor studenților în materializarea 
unei idei într-un produs alimentar, care trebuie să respecte legislația din 
domeniu. 
Studenții participanți au dezvoltat produse de panificație, patiserie-
cofetărie, produse lactate, produse alcoolice și produse din carne. Printre 
ingredientele folosite de către studenți s-au numărat făina de cânepă, 
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făina de greier, pulberea de cătină, fibrele de citrice, făina de caju, seva 
de mesteacăn, păstrăvul afumat, făina de amaranth, făina de quinoa. 
Juriul competiției a fost format din absolvenți ai Facultății de Inginerie 
Alimentară, angajați în cadrul companiilor Betty Ice, Mopan SA, Bermas 
SA, Facos SA, Danilevici Carn-Prod SRL, SC Mărțișorul SRL și ai 
Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți. [...] 

Radu Lupașcu Prezentare de carte 
și teatru 
documentar, cu 
mărturii despre 
suferinţele 
românilor deportaţi 
în Siberia 

monitorulsv.ro 
10.05.22 

- Prezentarea unei volum cu participarea autorului, un spectacol de teatru 
documentar, urmate de o dezbatere cu publicul prezent, vor avea loc în 
cursul zilei de miercuri, 11 mai, în cadrul unui eveniment care are în 
prim-plan suferința românească în timpul deportărilor în gulagul 
sovietic. 
Evenimentul va debuta la ora 13.00 la USV BookCafe, unde vor avea loc 
prezentarea volumului „O memorie vie a deportărilor” și o întâlnire cu 
Margareta Spînu-Cemîrtan, scriitoare și supraviețuitoare a gulagului. 
Întâlnirea va fi moderată de Liviu Dospinescu, profesor de studii teatrale 
și culturale la Universitatea Laval, Canada. La acest eveniment, intrarea 
este liberă. 
În cursul serii care va urma, începând cu ora 19.00, în Auditoriumul 
„Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea 
loc spectacolul monodramă și teatru documentar „Să nu ne răzbunați”, 
al Companiei Culturale ARTelier, cu Silvia Răileanu. Dramatizarea a fost 
realizată după o carte a monahului Moise și vorbește despre suferinţele 
românilor deportaţi în Siberia. 
Spectacolul de teatru va fi urmat de o dezbatere cu publicul, avându-i ca 
invitați pe Margareta Spînu-Cemîrtan și pe Liviu Dospinescu. Margareta 
Spînu-Cemîrtan este autoarea mai multor cărți, între care „Lupii”, 
„Dragoste de porumbei”, „Siberia de acasă” și „Fiarele”, în care apar 
mărturii despre deportarea familiei sale și chinurile îndurate în Siberia, 
întoarcerea acasă și începuturile unei mereu noi vieți. 
Prețul unui bilet la spectacolul de teatru este de 10 lei, cu excepția 
studenților, elevilor și pensionarilor, pentru care prețul biletului este de 
5 lei. 
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- Memorialul Ipotești 
la Salonul 
Internațional de 
Carte Alma Mater 
Lobrorum 

reporterul.ro 
10.05.22 

- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță 
organizarea, în parteneriat cu Centrul de Reușită Universitară și Alianța 
Franceză din Suceava, sub egida Ministerului Educației, în perioada 12-
13 mai 2022, a celei de-a VIII-a ediții a Salonului Internațional de Carte 
Alma Mater Librorum. 
Evenimentul se va desfășura în format hibrid, bucurându-se de o 
participare largă din Canada, Coasta de Fildeș, Franța, Senegal, 

botosaniexclusiv.ro 
10.05.22 
botosaneanul.ro 
10.05.22 
stiri.botosani.ro 



10.05.22 România, Republica Moldova, Ucraina, după cum anunță organizatorii. 
La eveniment vor participa 25 de edituri academice, case editoriale de 
prestigiu, grupuri editoriale recunoscute, librării cunoscute marelui 
public. 
Ediția din anul acesta a Salonului Internațional de Carte Alma Mater 
Librorum are tema Cartea – sursă de înțelepciune, destindere și 
combatere a dezinformării, iar invitatul de onoare este Editura 
Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți – Ucraina. [...] 
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- Studenții ai 
Facultății de 
Arhitectură din 
Augsburg și cadre 
didactice de la USV 
participă la Școala 
de vară „PORT 
Cultural” 

crainou.ro 
10.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin intermediul Centrului 
de Resurse și Cercetări în Turism al USV, în colaborare cu Universitatea 
de Științe Aplicate din Augsburg, Germania, derulează în perioada 9-15 
mai, la Suceava, Bilca, Putna și Cacica, ediția 2022 a Școlii de vară „PORT 
Cultural”, cu tema generală „Patrimoniul: valoare culturală europeană”. 
Ediția de anul acesta pune în lumină un deceniu de când USV, prin 
activitățile de cercetare derulate și prin munca voluntarilor, a devenit un 
actor activ în domeniul conservării patrimoniului local și național. 
Proiecte precum „HE-CROSS, Heritage” sau „PORT Cultural” au 
reprezentat, cu succes, munca depusă în toți acești ani, a transmis USV. 
Din anul 2011, studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
împreună cu voluntarii, au documentat peste 800 de case, care au fost 
promovate pe pagina web https://portcultural.usv.ro/harta-case-
patrimoniu-suceava-bucovina/, cu scopul de a face un inventar al acestor 
resurse valoroase care, pe zi ce trece, devin din ce în ce mai rare. 
La Școala de vară, ediția 2022, vor participa 25 de studenți de la 
Universitatea de Științe Aplicate din Augsburg, Facultatea de 
Arhitectură, programul de studii Construcții și eficiență energetică, 
precum și cadre didactice de la USV, dar și experți în anumite domenii 
de interes, care vor coordona atelierele de lucru și vor prezenta invitaților 
diferite zone, cu valoare culturală, din județul Suceava. [...] 

ziarullumina.ro 
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- ZILELE 
TEATRULUI 
MATEI VIŞNIEC 
2022 
REÎMPROSPĂTARE
A MEMORIEI 

radioromaniacultural.ro 
11.05.22 

- Ca în fiecare an, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava organizează 
în luna mai festivalul internațional de teatru, devenit deja tradiție la 
Suceava, Zilele Teatrului Matei Vișniec 2022. Evenimentul se află la cea 
de-a VI-a ediție și va fi organizat în perioada 20 – 29 mai, iar tema 
propusă anul acesta este: Reîmprospătarea Memoriei. 
Ne propunem să venim în întâmpinarea publicului sucevean cu 
spectacole pe scenă și în aer liber, conferințe și dezbateri despre teatru, 
cu invitați de excepție, spectacole pentru copii, comedii, spectacole 
muzicale, instalații, spectacole clasice, concerte, lansări de carte și, 
sperăm ca ediția de anul acesta a Zilelor Teatrului Matei Vișniec să ne 



aducă cu un pas mai aproape de educație și cultură, pe de o parte, și de 
comunitate, pe de cealaltă parte. 
Invitatul special al Zilelor Teatrului Matei Vișniec este, ca în fiecare an, 
dramaturgul Matei Vișniec. Actorii teatrului sucevean vor deschide 
oficial festivalul cu premiera spectacolului „Întoarcerea acasă”, de Matei 
Vișniec, în regia lui Botond Nagy. 
Nume importante ale culturii teatrale românești vor face parte dintre 
invitații de onoare ai festivalului: Oltița Cîntec, Claudiu Groza, Călin 
Ciobotari, Botond Nagy, Cristian Hadji-Culea, Alexandru Vasilache, 
Bogdan Crețu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, Oana Leahu, Carmen 
Mihalache, Radu Nichifor, Tamara Constantinescu, Mihaela Panaite. [...] 
Participanți: Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău, Teatrul 
Muzical Dramatic „Olga Kobileanska” Cernăuți, Teatrul pentru Copii și 
Tineret „Luceafărul” Iași, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” 
Botoșani, Teatrul Satiricus „Ion Luca Caragiale” Chișinău, Teatrul 
Nottara București, Teatrul Studențesc Fabulinus Suceava, Asociația Un 
concept Luna, Alianța Franceză Suceava, Mihaela Michailov, Katia 
Pascariu, Maria Răducanu, Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, Ada 
Milea și Bobo Burlăcianu, Anca Hanu, Cristi Rigman,  Dumitriana 
Condurache și Andrei Grigore Sava, Lucia Pușcașu și Oana Hrișcă, Neda 
Nejdana, Radu Ghilaș, Cornel Angelescu, Sebastian Rațiu, Alexandra 
Vieru, Amedeia Vițega. 
Organizatori: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Primăria 
Municipiului Suceava, Consiliul Local Suceava. 
Parteneri de eveniment: Școala Doctorală de Teatru Iași, Alianța 
Franceză Suceava, Radio France Internationale, Crai Nou, Librăria 
Cărturești Suceava, TPL Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul 
Cultural Bucovina, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Casa de 
Cultură a studenților Suceava, Art Rock Café, Colegiul Național „Petru 
Rareș” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Centrul de 
Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” Suceava. [...] 

- Fabrica de înghețată 

din Suceava se va 

extinde și vrea să 

angajeze absolvenți 

ai Facultății de 

Inginerie Alimentară 

din cadrul USV 

svnews.ro 
10.05.22 

 Fabrica de înghețată <Betty Ice> din Suceava se va extinde și vrea să 
angajeze absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul 
Universității <Ștefan cel Mare>. Într-o intervenție telefonică la Radio 
Top, decanul facultății, profesorul universitar doctor Mircea Oroian a 
declarat: „<Betty Ice> își mărește capacitatea de producție. Săptămâna 
trecută, am discutat cu reprezentanții companiei și sunt interesați să 
angajeze absolvenți, întrucât deja capacitatea fabricii a crescut mult din 
momentul în care a fost preluată de <Unilever>. Acum la Suceava se 
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produc mai multe sortimente de înghețată”. Compania anglo-
olandeză <Unilever> a preluat fabrica <Betty Ice> în 2018. Pe de altă 
parte, decanul a afirmat că înscrierile pentru admiterea din sesiunea din 
vară vor demara la începutul lunii iulie și vor dura o săptămână. 
Deocamdată, nu se știe câte locuri vor fi scoase la concurs. În această 
primăvară, Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul 
Universității <Ștefan cel Mare> și-a promovat oferta educațională 
pentru viitorul an academic în județele Suceava, Neamț și Botoșani. 

O.S. Ioan Balan cere 

orientarea 

investițiilor străine 

directe către județul 

Suceava și 

dezvoltarea unor 

clustere inovative în 

jurul USV 

ziare.com 
10.05.22 

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelarea adresată 
ministrului Economiei, Florin Marian Spătaru, în care solicită măsuri 
pentru ca Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava să devină punct 
central de înființare a unor zone industriale dezvoltate cu ajutorul 
investițiilor străine directe, precum și acordarea unor facilități 
investitorilor străini care vor dezvolta unități de producție inovative în 
județul Suceava, fructificând performanțele absolvenților USV. 
Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan  
„Trendul pozitiv al investițiilor străine directe care se localizează în 
România este unul dintre indicatorii care ne dau speranță că 
performanțele economiei românești vor fi mai bune de la un an la altul. 
Cu toate acestea, zonele cele dezvoltate ale țării (București-Ilfov, Cluj, 
Arad etc) sunt cele care captează cel mai mult din acest flux de investiții, 
deși țara noastră are nevoie de o coeziune economică și socială reală la 
nivel național. 
Așa cum ați susținut în declarații publice recente, susțineți apariția unor 
zone de dezvoltare bazate pe inovație și utilizarea optimală a resurselor 
naționale. Din câte cunoașteți, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava este una dintre cele mai dinamice universități din țară, 
dezvoltând programe de studii pe mai multe direcții de cunoaștere: 
științe ale naturii, științe inginerești, științe umaniste, științe sociale, 
științe economice și administrative”, susține deputatul liberal sucevean. 
Conform acestuia, performanțele deosebite ale absolvenților 
Universității „Ștefan cel Mare”, confirmate prin încrederea angajatorilor 
români, ar trebui să fie cel mai puternic argument pentru elaborarea și 
implementarea unor politici guvernamentale stimulative pentru 
investițiile străine directe care ar dori să dezvolte unități de producție la 
Suceava. 
Ioan Balan i-a solicitat ministrului Economiei să aibă în vedere utilizarea 
USV ca punct central de înființare a unor zone industriale dezvoltate cu 
ajutorul investițiilor străine directe, precum și aplicarea unor facilități, 
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cu caracter temporar, pentru investitorii străini direcți care își propun să 
dezvolte unități de producție inovative în județul Suceava și care să 
fructifice performanțele absolvenților Universității suceveni. 

 


