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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Peste 2.900 de noi 
studenți și-au 
confirmat locurile 
după prima sesiune 
de admitere la USV 

monitorulsv.ro 
29.07.22 

- Popularitatea de care se bucură Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV) în rândul tinerilor absolvenți de liceu, prin atractivitatea 
ofertei sale educaționale, a fost încă o dată demonstrată de numărul mare 
de studenți înmatriculați la finalul sesiunii de admitere de vară a acestui 
an. Programele oferite de USV în această sesiune de admitere au atras 
peste 2.900 de noi studenți la programele de licență învățământ cu 
frecvență și la distanță, la cele de masterat și la programele de conversie 
profesională. Un calcul făcut pe niveluri de studii arată că peste 1.900 
dintre candidații români înscriși au confirmat locul la unul dintre 
programele de studiu de licență, care cuprinde învățământ cu frecvență, 
învățământ la distanță și conversie profesională, iar peste 600 la 
masterat. La fel ca în anii precedenți acestora li s-au adăugat cei 
aproximativ 400 de etnici români de pretutindeni și cetățeni străini. 
Rezultatele finale au fost afișate în cursul după amiezii de joi, 28 iulie. 
Pentru locurile care au rămas disponibile după încheierea perioadei de 
înmatriculare, se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna 
septembrie. Calendarul sesiunii de toamnă debutează cu înscriere și 
interviu în perioada 5-12 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) 
pentru specializările unde nu există probe, respectiv în perioada 5-9 
septembrie, pentru specializările unde există probe. Probele se vor 
susține pe data de 12 septembrie, iar afișarea rezultatelor se va face pe 13 
septembrie. Depunerea contestațiilor se va face pe data de 14 septembrie, 
orele 8.00-12.00, iar afișarea rezultatelor după contestații în cursul 
aceleiași zile. 
Înmatriculările, care reprezintă confirmarea locului prin depunerea 
actelor în original  inclusiv pentru românii de pretutindeni, se va face în 
perioada 14 – 19 septembrie, rezultatele finale fiind afișate pe 20 
septembrie. Informații complete referitoare la noua sesiune de admitere 
vor fi publicate pe site-ul admitere.usv.ro. 
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Gabrie 
Toderașcu 

Formația USV s-a 
calificat în careul de 
ași al Jocurilor 
Europene 

monitorulsv.ro 
29.07.22 

- Echipa Universității Ștefan cel Mare din Suceava s-a calificat în 
semifinalele Jocurilor Europene Universitare după o victorie senzație. 
Formația antrenată de Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei a trecut în 
sferturi germanii de la Universitatea din Bochum, după un meci foarte 
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Universitare de 
handbal masculin 

ziareonline24.ro 
29.07.22 

echilibrat, pe muchie de cuțit, încheiat cu scorul de 32-31 (16-15). 
În penultimul act, „studenții” își vor măsura forțele cu Universitatea din 
Minho (Portugalia), vineri, cu începere de la 20.30, ora României. În 
cealaltă semifinală se vor întâlni Universitatea Jan Evangelista Pukyne 
(Cehia) și Universitatea Granada (Spania), două formații pe care 
handbaliștii noștri le-au învins în faza grupelor. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” mizează la Jocurile Europene 
Universitare pe următorii jucători: Darius Makaria, Ionuț Andreescu - 
Adrian Tîrzioru (căpitan), Claudiu Lazurcă, Leonard Ștefan, George 
Mihalcea, Iulian Roșu, Pavel Loic, Cosmin Lupu, Alexandru Bologa, 
Adrian Urdă și Alex Dascălu. 

obiectivdesuceava.ro 
29.07.22 
suceava-smartpress.ro 
29.07.22 
crainou.ro 
28.07.22 
stirilocale.info.ro 
27.07.22 
svnews.ro 
28.07.22 
intermediatv.ro 
28.07.22 
centruldepresa.ro 
28.07.22 
gazetasv.ro 
26.07.22 

Oana Nuțu Lector de la 
Facultatea de Istorie 
și Geografie a USV, 
numită Ambasador 
pentru domeniul 
Științe sociale în 
cadrul European 
Open Science Cloud 
și Research Data 
Alliance 

stirilocale.info.ro 
27.07.22 

- Începând cu luna iunie a anului în curs, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava este reprezentată în cadrul European Open Science Cloud 
(EOSC) și Research Data Alliance (RDA) prin lector dr. Geta Mitrea, de 
la Departamentul de Științe Umane și Social-Politice, Facultatea de 
Istorie și Geografie, care a fost numită Ambasador pentru domeniul 
Științe sociale (Educație). 
Research Data Alliance (RDA) a fost lansată în anul 2013,ca o inițiativă 
comună, condusă de Comisia Europeană, Fundația Națională pentru 
Știință a Guvernului Statelor Unite, Institutul Național de Standarde și 
Tehnologie, precum și de Departamentul de Inovare al Guvernului 
Australian, cu scopul de a construi infrastructura socială și tehnică, 
pentru a permite partajarea deschisă și reutilizarea datelor. În prezent, 
Research Data Alliance (RDA), care are peste 10.000 de membri din 145 
de țări, oferă un spațiu neutru în care membrii săi se pot reuni pentru a 
dezvolta și adopta infrastructura care promovează partajarea datelor și 
cercetarea bazată pe date. 
European Open Science Cloud (EOSC) oferă o platformă cu un set 
durabil de componente ușor de utilizat, care sunt proiectate pe termen 
lung, conectând împreună alte portaluri de cercetare, resurse și servicii 
pentru a răspunde nevoilor de date ale unei game largi de cercetători din 
diferite domenii, la nivel global. În practică, se dorește atingerea 



următoarelor obiective: extinderea rețelei de cercetare, creșterea 
impactului științific european, promovarea participării sectorului 
comercial, instruirea și sprijinirea utilizatorilor, implicarea 
comunităților și a utilizatorilor etc. 
În calitate de Ambasador RDA, doamna Geta Mitrea va activa în 
domeniul Științelor sociale (Educație), iar activitățile pe care le va derula 
se vor axa pe: participarea la conferințe și workshopuri sau organizarea 
acestora, la nivel național și/sau internațional, pe tema FAIRMovement 
în domeniul științelor sociale; organizarea de întâlniri cu mediul 
academic și diverși decidenți locali pe teme de interes comun, cu scopul 
de a face schimb de informații și de a crea parteneriate durabile, care să 
conducă către aderarea la RDA. De asemenea, se intenționează 
publicarea unui articol științific într-o revistă de specialitate cu 
vizibilitate internațională, pe tema oportunităților oferite de accesul 
deschis la date. 

O.S. Grant de 4 milioane 
de euro, finanțat 
prin PNRR, pentru 
implementarea unei 
ample strategii de 
digitalizare la 
Universitatea 
suceveană 

stirilocale.info.ro 
25.07.22 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a anunțat, vineri, că a primit de la Ministerul 
Educației  scrisoarea de aprobare a grantului de 4 milioane de euro 
pentru realizarea proiectului „USV Digital”, finanțat din PNRR. 
Conform prorectorului USV, proiectul include dezvoltarea a 22 de 
laboratoare didactice în arii precum: inteligență ambientală, amplificată 
și alternativă; calculatoare cuantice; roboți umanoizi; securitate 
cibernetică; comunicații wireless 5G și tehnologii Internet of Things; 
realitate virtuală biomedicală; e-Sănătate și telemedicină; protetică 
dentară digitală; neuroștiințe cognitive; gamificarea educației; tehnologii 
digitale pentru autovehicule; telematică rutieră; sisteme automate; fizică 
computațională; știința datelor și digitalizarea afacerilor; media digitală, 
tehnologii digitale de analiză a patrimoniului natural și cultural. 
De asemenea, proiectul include  și investiții majore în modernizarea 
rețelei principale de comunicații de date, în îmbunătățirea accesului 
wireless la Internet în campus și cablarea structurată cu fibră optică, 
extinderea capacității centrelor de calcul și stocare a datelor pentru 
susținerea activităților didactice și gestiunea școlarității, implementarea 
unei noi platformei software pentru gestionarea școlarității, dezvoltarea 
unui dispecerat integrat de securitate la nivelul campusului, formarea 
competențelor digitale și a competențelor de antreprenoriat digital în 
rândul studenților și personalului USV. 
„Realizarea și depunerea acestui proiect a fost posibilă pentru că au fost 
câțiva oameni care au petrecut vacanța de Rusalii la USV, sprijiniți de alți 
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20 de colegi din USV și din industria IT din Suceava care au lucrat din 
diversele locuri în care se aflau. Le mulțumesc foarte mult și sper să 
realizăm tot ceea ce ne-am propus și chiar mai mult decât atât”, a 
transmis profesorul Mihai Dimian. 

- Coacăzul negru, 
afacere cu potențial 
la Botoșani: Tânărul 
fermier care visează 
să aibă propria 
fabrică de procesare 

botosaneanul.ro 
29.07.22 

- Ideea înființării unei astfel de afaceri a avut-o când a găsit pentru prima 
dată în grădina bunicilor un coacăz roșu. Spune că după aceea acest 
arbust i-a încântat copilăria. 
Printre cei care au avut curajul să inițieze o afacere cu coacăz negru se 
numără și Mihai Mărisac din comuna Blândești, localitatea Cerchejeni, 
județul Botoșani. 
Acesta cultivă pe o suprafață de 60 de ari trei soiuri, respectiv Deea (are 
o aromă deosebită și dulce), Tisel (un soi foarte productiv, rezistent, bun 
pentru procesare) și Tihope (un soi puțin mai târziu față de restul, dar 
care are cele mai mari fructe din cele menționate). 
„Deocamdată, cultiv pe 60 de ari, dar din toamnă, cu ajutorul fondurilor 
europene, o să mă mai extind cu un hectar. În primul an chiar de la 
plantare am obținut 30 kg de fructe, iar anul acesta, în anul II de la 
plantare, preconizez o producție de cca 200-300 kg. Cu timpul, mi-aș 
dori să construiesc și o mică fabrică de procesare”, specifică tânărul. 
 După terminarea Facultății de Inginerie a Produselor Alimentare, din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, trebuia să ia o decizie, 
scrie Lumea satului. 
„Mi-am spus că ori mă angajez, ori încerc ceva pe cont propriu. Am 
început să studiez cultura de coacăz și așa am descoperit coacăzul negru. 
Am citit despre cât de benefic este pentru sănătate și am decis să-l cultiv. 
Pentru a avea resurse pentru înființarea culturii, în 2019 am plecat un an 
în Anglia și cu banii strânși am înființat plantația pe o suprafață de 60 de 
ari. Asta se întâmpla în toamna anului 2020, pe terenul moștenit de la 
bunicul meu”. [...] 
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