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Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV organizează o a 
treia sesiune de 
admitere, joi și 
vineri 

obiectivdesuceava.ro 
21.09.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează a treia sesiune de 
admitere pentru anul universitar 2022-2023, în zilele de joi și vineri, 22 
și 23 septembrie. În urma celor două sesiune de admitere au rămas 
vacante locuri fără taxă atât la programele de licență, cât și la cele de 
masterat, la unele facultăți. 
La Facultatea de Medicină și Științe Biologice au rămas vacante 17 locuri 
fără taxă, la 3 specializări de licență, la Facultatea de Inginerie Electrică 
și Știința Calculatoarelor sunt 57 de locuri fără taxă la 8 specializări de 
licență și o locuri fără taxă la masterat, la Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Autovehicule și Robotică sunt 23 de locuri fără taxă la două 
programe de licență, iar la Facultatea de Inginerie Alimentară sunt 8 
locuri fără taxă la licență și 4 la masterat. De asemenea, locuri fără taxă 
mai sunt disponibile și la Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie și 
Geografie și Facultatea de Silvicultură. 
Cei interesați să devină studenți ai USV pe ultima sută de metri se pot 
înscrie joi, între orele 08.00-16.00, și vineri, de la ora 08.00 până la 
12.00 . Înmatriculările se vor face în data de 23 septembrie, între 12.00-
16.00.  

stirilocale.info.ro 
21.09.22 
ziareonline24.ro 
21.09.22 
ziarelocale24.ro 
21.09.22 

- Record de studenți 
noi, la universitatea 
suceveană: 4.200. 
600 sînt din afara 
granițelor României, 
din Ucraina și 
Republica Moldova, 
dar și din 
Turkmenistan, Siria, 
Maroc sau Algeria 

svnews.ro 
21.09.22 

- În viitorul an academic, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
vor fi 4.200 de studenți noi, la toate formele de învățămînt, din care 600 
din străinătate. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de rectorul Valentin 
Popa. Profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa a declarat că 
este un record de studenți noi pentru ultimii zece ani. El a mai spus că în 
ceea ce privește „bobocii” din afara granițelor s-au înregistrat creșteri 
spectaculoase în rîndul celor din Republica Moldova și Ucraina. În cazul 
ucrainenilor, majorarea este de zece ori față de anul trecut. Vor mai fi 
studenți noi din țări precum Turkmenistan, Siria, Maroc sau Algeria, iar 
rectorul Popa a precizat că a fost mărită capacitatea de școlarizare pentru 
anul pregătitor de limba română de la 50 la 300. Întrebat dacă au venit 
și tineri născuți din părinți români în străinătate, rectorul a răspuns: 
„Evident, și pe aceștia nici nu-i contabilizăm, pentru că-s ai noștri. Este 
o chestiune firească. De-ai noștri îi considerăm și pe românii din 
Republica Moldova și Ucraina. Avem mulți cetățeni din Cernăuți și 
Odessa”. Anul universitar 2022/2023 va debuta luni, 3 octombrie. 
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Manifestările 
Internaționale ale 
Silvicultorilor 

economistul.ro 
22.09.22 

- Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, organizație sindicală și 
profesională reprezentativă pentru sectorul silvic din România, cu peste 
15.000 de membri care lucrează nemijlocit în activitatea de administrare 
a pădurilor, organizează Manifestările Internaționale ale Silvicultorilor, 
22-23 septembrie 2022, la Băile Felix, în parteneriat cu Sindicatul 
Silvicultorilor Oradea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Direcția 
Silvică Bihor. 
Participă silvicultori din toată țara, invitați din partea Parlamentului, 
conducerile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Regiei 
Naționale a Pădurilor –  Romsilva, reprezentanți de organizații sindicale 
și profesionale reprezentative la nivel național: Confederația Sindicală 
Națională Meridian, Societatea inginerilor silvici Progresul Silvic, 
Asociația Administratorilor de Păduri, Federația pentru Apărarea 
Pădurilor, Confederația Consilva, Asociația Forestierilor din Romania – 
ASFOR, reprezentanți ai Facultății de Silvicultură a Universității Ștefan 
cel Mare din Suceava, ai Facultății de Protecția Mediului a Universității 
din Oradea, organizații partenere din Europa: Federația Sindicatelor 
Sindsilva din Republica Moldova, Camera Inginerilor Silvici din Turcia, 
Sindicatul Lucrătorilor din Industrie, Comerț și Servicii STICS 
Intersindical Valenciana din Spania, Facultatea de Silvicultură din Lviv, 
Ucraina, Sindicatul Lucrătorilor din Silvicultură și Industria Lemnului 
din Ungaria. 
Programul evenimentului cuprinde: 
- Simpozionul internațional cu tema Importanța pădurilor în contextul 
provocărilor generate de schimbările climatice și al crizei energetice care 
afectează în prezent statele europene în cadrul căruia participanții la 
eveniment vor face o serie de prezentări pentru a identifica cele mai bune 
soluții de menținere a echilibrului între funcțiile economice, sociale și 
ecologice ale pădurilor. După simpozion vor avea loc întâlniri de lucru 
pentru a discuta oportunitatea de încheiere sau reînnoire a unor acorduri 
de cooperare între organizațiile participante, cu scopul susținerii unor 
acțiuni și proiecte comune în beneficiul pădurilor. 
- Competiția sportivă anuală Cupa Federația Silva care reunește 
discipline sportive de interes pentru majoritatea participanților: fotbal, 
tenis de câmp, tenis de masă, șah, darts etc.  
Manifestările Internaționale ale Silvicultorilor – ediția 2022 se vor 
încheia în data de 23 septembrie, cu festivitatea de premiere, acordându-
se diplome și trofee pentru ocupanții primelor trei locuri la fiecare probă. 

Daniela Seară de Poezie, monitorulsv.ro - Casa de Poezie „Light of ink” și Teatrul Municipal „Matei Vișniec” 



Micuțariu vineri, la Teatrul 
Municipal „Matei 
Vișniec” 

22.09.22 Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
organizează vineri, 23 septembrie 2022, la ora 17.00, o Seară de Poezie 
(ediție nouă). Acțiunea va avea loc în spațiul expozițional, situat la etajul 
al III-lea al Teatrului Municipal. 
Invitatul special al întâlnirii este criticul literar Mircea A. Diaconu, 
prorector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Evenimentul se 
desfășoară sub genericul „Unde ne sunt visătorii?”. 
Moderatorii Serii de Poezie sunt prof. Gheorghe Cîrstian și poetul Vlad 
Sibechi. Ei vor dialoga cu Mircea A. Diaconu despre condiția poeților și a 
poeziei în societatea contemporană. Intrarea este liberă. 
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- GÂNDUL GREEN | 
Valurile de căldură 
și seceta produc 
pagube de miliarde 

(VIDEO) 

gandul.ro 
22.09.22 

- Europa este unul dintre cele mai afectate continente de fenomenele 
meteorologice extreme. Schimbările climatice au făcut să avem 
temperaturi în creștere, iar valurile de căldură și seceta afectează grav 
economia țărilor de pe bătrânul continent. 
„Se poate cuantifica impactul lor, se poate analiza și se poate vedea ce 
pagube au produs. De exemplu, la nivel european, din cauza 
evenimentelor climatice extreme, a valurilor de căldură și a secetei, se 
înregistrează anual, în medie, undeva la 12 miliarde de euro, iar această 
cifră este în creștere, la fel cum este și tendința creșterii valorilor de 
temperatură”, a precizat dr. Viorica Nagavciuc, cercetător la 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și la Alfred Wegener Institute, 
din Bremerhaven, Germania, în cadrul emisiunii Gândul Green. 

 


