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Ultima oră local Vineri, 2 octombrie, începând cu ora 11.00, în Sala Senatului din corpul 
A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc conferința 
de lansare a proiectului transfrontalier „Development of cross-border 
cooperation in promoting objects of historical and cultural heritage in 
the cross-border territory of Romania and Ukraine – HE-CROSS”. 
 
Proiectul HE-CROSS vizează conservarea și promovarea patrimoniului 
cultural și istoric în regiunea transfrontalieră Romania-Ucraina, 
susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și 
a dialogului cultural între comunitățile din județul Suceava și regiunea 
Ivano Frankivsk. În același timp proiectul își propune și sporirea gradului 
de conștientizare a turiștilor pentru acest patrimoniu, pentru o 
dezvoltare a turismului între cele două zone ale României și Ucrainei. 
Valoarea totală a contractului de realizare a acestui proiect este de 
2.186.820,80 lei. Proiectul transfrontalier este implementat în 
parteneriat cu Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaze din 
Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), Ucraina. 
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Actualitate A început cazarea studenților în căminele Universității „Ștefan cel 
Mare”. Înainte să primească cheile de la cameră, fiecare persoană a fost 
nevoită să demonstreze, prin rezultatul unui test de laborator, că nu are 
COVID-19. Instituția academică a stabilit un regulament foarte stufos 
pentru prevenirea infectărilor cu SARS COV-2 în campus. O singură 
regulă nu este pe planul studenților: cea care le interzice să meargă 
acasă în weekend, timp de 7 săptămâni. 
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Primul student 
pozitiv la testarea 
Covid, la 
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Ultima oră local Testarea Covid a studenților de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, în vederea cazării în cămin, a adus și primul rezultat pozitiv de 
infectare cu SARS-CoV-2, cu câteva zile înainte de începerea anului 
universitar. 
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„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

  
Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela 
Băncilă, a declarat, miercuri, că este vorba despre un student în anul I. 
Acesta este asimptomatic și se află în izolare acasă, în localitatea de 
domiciliu. 
 
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa, a declarat, miercuri, că testarea studenților care vor să se cazeze 
la căminele instituției academice este obligatorie și că USV decontează 
200 de lei din costul testării. Universitatea decontează și pentru testarea 
studenților care nu stau la cămin, doar că pentru aceștia nu este 
obligatoriu să verifice dacă nu cumva sunt purtători ai noului 
coronavirus. În căminele USV ar urma să se cazeze, în perioada 
următoare, peste 1.100 de studenți. Capacitatea de cazare este de 
aproximativ 1.400 de locuri, dar măsurile de prevenire a răspândirii 
SARS-CoV-2 au dus la împărțirea activității universitare între prezența 
fizică și online, astfel încât într-o primă etapă vor sta în cămine circa 
1.100 de studenți. 
 
La USV sunt peste 10.000 de studenți și aproximativ 1.000 de cadre 
didactice și personal administrativ.[…] 

www.newsbucovina.ro 
30.09.20 
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Actualitate Fondul de carte al Bibliotecii USV s-a îmbogățit, săptămâna aceasta, cu 
cele 47 de Caiete eminesciene, din volumele facsimilate de Academia 
Română în anul 2005. 
 
Această importantă donație, la inițiativa și cu sprijinul direct al 
prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, prorector cu activitatea didactică și 
asigurarea calității, vine să completeze bogatul fond de carte 
eminesciană de la Biblioteca Universitară din Suceava, care conține, 
printre altele, Ediția Perpessicius și alte ediții princeps din opera 
Poetului. 
Facsimilarea Caietelor eminesciene, donate Bibliotecii Academiei 
Române de către Maiorescu, a fost un proiect pentru care s-a luptat 
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Constantin Noica, din dorința de a face posibil accesul oricărui om de 
cultură la manuscrisele eminesciene, aflate în pericol de degradare. În 
cercetarea operei eminesciene, accesul la manuscrise este esențial. 
Realizat după zeci de ani de la inițiativa lui Constantin Noica, proiectul 
necesită astăzi digitalizarea manuscriselor eminesciene. 
Donația către Biblioteca USV a fost făcută de Biblioteca Academiei 
Române și constituie un teren de cercetare pentru cadre didactice, 
studenți, doctoranzi și cercetători în domeniul filologiei. 
Considerăm că abia acum avem acces, la Suceava, la esența operei 
eminesciene, iar prețioasele volume, de o valoare inestimabilă, vor 
putea fi consultate în sălile de lectură ale Bibliotecii Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava. 
Volumele sunt însoțite de 20 de CD-uri, care conțin integrala Operei 
eminesciene. 

 

 

 

 

 

 

 


