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Studenții români din 
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avea diplomă de 
absolvire de la 
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Suceava 
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__________ Studenții români de la Universitatea din Cernăuți vor putea studia 

concomitent și la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, datorită 

unui acord semnat de cele două instituții, notează Zorile Bucovinei. 

În baza acordului interinstituțional dintre Universitatea „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuți și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

șefa Catedrei de filologie română și clasică, conf. dr. Cristinia Paladian, 

a avut o discuție cu prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. 

Ștefan Purici, despre posibilitatea mobilităților academice a studenților 

în baza unui program de schimburi pentru studii universitare la nivel 

master. 

Programul educațional de mobilitate academică va permite studenților 

de la Catedra de filologie română și clasică să studieze concomitent în 

programe de învățământ integrate în ambele universități și să obțină 

simultan două diplome de la universitatea ucraineană și universitatea 

europeană. 
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_ 

Centrele de 
vaccinare anti 
COVID din spitalele 
sucevene se vor 
închide pe 15 aprilie, 
iar opt noi fluxuri 
vor fi deschise pe 23 
aprilie 

www.ziaruldepenet.ro 
31.03.21 

Știri Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural Suceava, în care au fost 

dezbătute planul de măsuri pe anul 2021 în vederea realizării 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020 – 2024, 

prezentat de prefectul USR PLUS Iulian Cimpoeșu și o informare 

privind prevenirea și managementul situației generate de pandemie, 

prezentată de Adrian Popescu, inspector în cadrul Direcției de Sănătate 

Publică Suceava, material realizat în colaborare cu Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență.[…] 

Planul de acțiuni a fost structurat pe 15 capitole și cuprinde 164 

obiective, cu 508 acțiuni, transmise de serviciile publice deconcentrate, 

care au avut în vedere direcțiile de acțiune pentru fiecare domeniu de 

activitate cu impact major în dezvoltarea economică a județului.[…] 

Adrian Popescu a amintit activitățile desfășurate de DSP Suceava, 

respectiv anchete epidemiologice, recoltarea de probe, activitățile de 

înregistrare și raportare a datelor statistice. 

Totodată, el a mulțumit Universității Suceava care a răspuns prompt 



fiecărei solicitări de sprijin, înființând și un centru de tip Call Center în 

vederea efectuării anchetelor epidemiologice de către studenții 

voluntari. 

A fost prezentată și activitatea Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Suceava, care a emis în acest an 88 de hotărâri ce au vizat în 

principal asigurarea rezilienței comunității și diminuarea impactului de 

risc, precum și alte măsuri aplicabile în scopul limitării și prevenirii 

răspândirii COVID.[…] 

Daniela 
Micuțariu 

Șase studenți 
voluntari, premiați 
pentru implicarea în 
proiectele de 
dezvoltare durabilă 
„EduGreen” și „EN-
POWER” 
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31.03.21 

Ultima oră local Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC) a premiat 

recent șase studenți voluntari de la specializarea Asistență Socială din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

În perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, Anamaria Boca, Andreea 

Boca, Iuliana Buta, Roxana Canciuc, Alexandra Popovici și Anamaria 

Zugravu au desfășurat stagii de voluntariat în domeniul social, lucrând 

îndeaproape cu specialiștii asociației pentru implementarea proiectelor 

„EduGreen” și „EN-POWER” 

Evenimentul s-a desfășurat la sediul ACDC, cu participarea 

președintelui asociației, Vasile Gafiuc, în prezența lui Vlad Adomnicăi, 

coordonatorul voluntarilor din cadrul aceleiași instituții, și a lectorului 

univ. dr. Cristina Cormoș, de la departamentul de Științe Umane și 

Social – Politice al universității sucevene. 

Din grupul celor șase studenți face parte și Iuliana Buta, reprezentantă 

a Instituției Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Suceava, care a 

sprijinit buna desfășurare a celor două proiecte „prin activitatea de 

advocacy”.[…] 
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Teatrul Studențesc 
„Fabulinus” Suceava 
prezintă premiera 
piesei 
AUTOPORTRET 

www.stirilevivafm.ro 
31.03.21 

Știri Astăzi, 31 martie, de la ora 19, Teatrul Studențesc „Fabulinus” Suceava 

prezintă premiera piesei AUTOPORTRET, inspirat de Rose Ausländer, 

în regia lui Cosmin Panaite. 

Spectacolul va avea loc în sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava. 

Din distribuție fac parte Luminița Andruh, Polya Zubati, Elian Agache, 

Costin Bucătaru și Radu Andonie. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei. Pentru studenți elevi si pensionarii 

pretul unui bilet este 10 lei. 

Bilete și informații: www.ccs-sv.ro sau 0752.092.606. 

Accesul se va face conform normelor în vigoare privind pandemia 



SARS-COV2 

Spectacolul de teatru AUTOPORTRET este parte din proiectul 

internațional ‘Selbstportrait – Versuche der Verortung’, finanțat de 

guvernul federal Germania, biroul pentru cultură și mass-media (BKM) 

și guvernul regional Bezirk Schwaben, biroul pentru parteneriatele 

europene, sprijinit de Consiliul Județean Suceava și Consiliul Regional 

Cernăuți. 

Teatrul Studențesc Fabulinus, fondat în 2011, este trupa de teatru a 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și a Casei de Cultură a 

Studenților Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 


