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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Întâlnire între 
studenți și potențiali 
angajatori din 
mediul de afaceri, la 
USV 

monitorulsv.ro 
11.03.23 

- Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică (FIMAR) din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a fost joi gazda unei 
întâlniri importante în privința viitorului absolvenților acestei facultăți. 
Evenimentul care a fost axat pe încurajarea și susținerea schimbului de 
bune practici cu mediul economic și-a dorit cunoașterea de către 
potențialii angajatori din mediul de afaceri a capacității studenților care 
vor deveni în curând ingineri. Întâlnirea a adus în discuție în același timp 
și ofertele de practică, internship și angajare. 
La eveniment au participat cadre didactice, reprezentanți ai mediului 
economic și studenți de la programele de studiu Inginerie mecanică, 
Autovehicule rutiere, Tehnologia Construcțiilor de Mașini și 
Mecatronică/Robotică. 
Firmele care au participat la întâlnirea de pe 9 martie își desfășoară 
activitatea în domeniul ingineriei mecanice, al autovehiculelor sau al 
diagnozei și mentenanței mecanice. De asemenea, au fost prezente la 
întâlnire și firme din domeniul industriei alimentare. 
Discuțiile finale au arătat disponibilitatea firmelor prezente de a angaja 
viitori ingineri, absolvenți FIMAR și de a primi studenți în practică, unde 
aceștia pot cunoaște profesioniști și pot interacționa cu ei. 
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- Ministrul mediului 
anunță lansarea 
consultărilor pentru 
elaborarea noului 
cod silvic 

columnatv.ro 
10.03.23 

- Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna TÁNCZOS va participa 
luni, 13 martie 2023, începând cu ora 10.00, la evenimentul de lansare a 
procesului de consultare a factorilor interesați, în cadrul proiectului 
Servicii de elaborare de studii pentru proiectul noului Cod silvic și a 
modelului de structurare a legislației subsecvente. 
Evenimentul va avea loc în Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a Universității 
Transilvania din Brașov. 
Cu această ocazie, demnitarul va susține declarații de presă, începând cu 
ora 12.30. 
Noul cod silvic va fi elaborat în cadrul proiectului „Reforma sistemului 
de management și a celui de guvernanță în domeniul forestier prin 
dezvoltarea unei Strategii forestiere naționale și a legislației 
subsecvente”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 
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Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității. 
Consorțiul care lucrează la elaborarea acestui act normativ este format 
din specialiști ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”, ai Universității Transilvania din Brașov și ai 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

- 33 de ani de USV, 60 
de ani de 
învățământ superior 
la Suceava, cu prof. 
univ. dr. ing. Adrian 
Graur – fost rector 
USV și prof. univ. 
dr. ing. Mihai 
Dimian, prorector 
USV, la „Povestea 
Vorbei”, 
Televiziunea 
Intermedia 

suceava-smartpress.ro 
10.03.23 

- La emisiunea ”Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de 
Televiziune Intermedia Suceava, care va fi difuzată începând cu seara 
zilei de sâmbătă, 11 martie2023, realizatorul  Neculai Roșca are alături 
pe profesorul universitar doctor inginer Adrian Graur, fost rector al 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și pe profesorul universitar 
doctor inginer Mihai Dimian, prorector al USV. 
În această lună s-au împlinit 33 de ani de când institutul de învățământ 
superior sucevean a obținut statutul de Universitate. Anul acesta se 
sărbătoresc 60 de ani de învățământ superior la Suceava. Profesorul 
Adrian Graur, care înainte, în timpul și după încheierea mandatelor de 
rector al USV și-a adus și își aduce din plin contribuția la dezvoltarea 
învățământului universitar sucevean face o incursiune în istoria 
instituției și, împreună cu profesorul Mihai Dimian, vor descrie noile 
provocări pe care învățământul superior sucevean le are în față, dorindu-
se, și reușindu-se în mare măsură, ca acesta să devină reper important pe 
harta universităților din țară și din întreaga lume. 
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel știut: 
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. 

Jupanu Nu mărimea 
orașului contează 
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- „Este o părere pe care trebuie să o respectăm. Dacă ne uităm, Cambridge 
este într-un oraș de 100.000 de locuitori, Oxford-ul la fel. La ce facem 
referire? La dimensiunea orașului? Nu. Problema este ca universitatea să 
ofere studenților o calitate a educației indiferent de locul unde se află. 
Noi, însă, în România am avut această imagine că te duci la universitate 
pentru locul de muncă. În timpul facultății sau după facultate. Sper ca 
această mentalitate să se schimbe, pentru că este în detrimentul 
pregătirii studenților. Nu te duci la universitate pentru locul de muncă. 
Te duci la universitate să te pregătești cât mai bine și după aia ai întreaga 
lume la dispoziție să îți găsești locul de muncă pe care îl vrei. De aceia vă 
spun și o să vedeți că în Marea Britanie și în State sunt universități care 
sunt în mijlocul câmpului. Suceava este metropolă pe lângă localitățile 



respective”. Profesorul universitar doctor Mihai Dimian, prorector al 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, comentând faptul că pentru 
multă lume o universitate bună înseamnă una care funcționează într-un 
oraș foarte mare. 

Daniela 
Micuțariu 

Membrii grupului 
„Sophie de Quay” 
din Elveția vor 
concerta la USV 

monitorulsv.ro 
13.03.23 

- Membrii grupului „Sophie de Quay” din Elveția vor concerta la USV. 
Duminică, 19 martie 2023, începând cu ora 17.00, în Auditoriumul 
„Joseph Schmidt”al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea 
loc un concert susținut de artiștii elvețieni Sophie Loretan și Simon 
Jaccard, membrii grupului „Sophie de Quay”. 
Grupul de muzicieni este pentru a doua oară la Suceava, după concertul 
susținut în octombrie anul trecut, când grupul a efectuat un turneu în 
România, care a inclus localitățile Iași, Suceava și București. Anul acesta, 
concertul din 19 martie, organizat cu ocazia Lunii Francofoniei la 
Suceava, se derulează sub semnul sărbătoririi a 140 de ani de la 
înființarea primei Alianțe Franceze din lume și a 30 de ani de la aderarea 
României la Organizația Internațională a Francofoniei. 
La nivel local, manifestarea celebrează doi ani de existență a tinerei 
Alianțe Franceze din Suceava, ocazie cu care va fi lansat și cântecul 
special creat de „Sophie de Quay” pentru a sărbători francofonia 
bucovineană. 
Cântecul reprezintă materializarea unei inițiative lansate anul trecut de 
Alianța Franceză din Suceava și evocă elemente istorice și culturale 
specifice, care constituie marca identitară a Sucevei și a Bucovinei. 
Printre acestea amintim prezența Cetății de Scaun, diversitatea 
lingvistică a regiunii sau numele renumitului compozitor Ciprian 
Porumbescu, a cărui arie celebră „Crai Nou” a constituit de altfel și sursa 
de inspirație pentru această nouă compoziție marca „Sophie de Quay”. 
[...] 
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