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Sinteza articolului 

- Echipa „Atlas” de la 
Facultatea de 
Inginerie Electrică 
din USV concurează 
la cea de-a două 
etapă a concursului 
E.On Energy 
Challenge 

ziar.com 
28.02.22 

- Până pe 4 martie, șapte echipe formate din studenți și masteranzi de la 
universități din Suceava, Iași, Cluj și București, participă online la cea de-
a două etapă a concursului E.On Energy Challenge. Din partea 
Universității „Ștefan cel Mare” este prezentă echipa „Atlas” de la 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Marea finală 
a competiției urmează să se desfășoare la începutul lunii aprilie. Locul I 
este recompensat cu 3.000 de euro, locul II cu un voucher de vacanță în 
valoare de 500 de euro pentru fiecare membru din echipă și locul III, cu 
un voucher de cumpărături în sumă de 1.000 de lei tot pentru fiecare 
membru din echipă. 
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- Comunicat de presă 
- Consorțiul 
Universitar 
„Academica Plus” 

agerpres.ro 
28.02.22 

- Consorțiul Universitar „Academica Plus” este format din 10 universități 
din România. Este vorba despre Universitatea din Pitești, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Valahia” 
din Târgoviște, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroșani, 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău și Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 
Mesajul Consorțiului Universitar ACADEMICA PLUS privind situația 

amosnews.ro 
28.02.22 



din Ucraina 
„Acum, când pacea și democrația sunt profund afectate de războiul în 
desfășurare în Ucraina, noi, universitățile partenere ale Consorțiului 
Universitar ACADEMICA PLUS, ne declarăm susținerea pentru 
încetarea imediata a ostilităților precum și îngrijorarea pentru soarta 
tuturor celor afectați. 
Suntem gata pentru a contribui la eforturile de întrajutorare a celor 
năpăstuiți de acest război ce nu trebuia să se întâmple în plin secol XXI. 
Ne-am pus la dispoziția guvernului român cu toate resursele umane și 
logistice cu care putem contribui. 
Sperăm că toată această groaznică perturbare a normalității vieții 
poporului ucrainean se va termina curând.” 

- 500 de ani de la 
sfințirea Bisericii Sf. 
Gheorghe – 
Mănăstirea Sf. Ioan 
cel Nou de la 
Suceava 

amosnews.ro 
28.02.22 

- În acest an, se împlinesc 500 de ani de la sfințirea Bisericii Sf. Gheorghe 
– Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ctitorie a domnitorilor 
Bogdan al III -lea și Ștefăniță Vodă, monument înscris în Lista 
Patrimoniului mondial UNESCO din România, 500 de ani de la sfințirea 
Bisericii Tuturor Sfinților Părhăuți, ctitoria logofătului Gavril Trotușan, 
și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca, ctitorie a domnitorului 
Ștefan Tomșa al II -lea. 
Deschiderea evenimentelor consacrate acestor momente istorice va avea 
loc miercuri, 2 martie 2022, ora 12.00, în Aula USV, corp E, Universitatea 
„Ștefan cel Mare”din Suceava, prin organizarea conferinței cu tema: 
ISTORIE, CULT, CULTURĂ, PATRIMONIU. 
Invitații evenimentului vor fi: 
Prof. univ. dr. Adrian CIOROIANU- Directorul Bibliotecii Naționale a 
României 
Prof. univ. dr. Gheorghe ONIȘORU – Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava 
Pr. Prof. univ. dr. Viorel SAVA – Universitatea „Al. I Cuza” Iași 
Prof. univ. dr. Ștefan PURICI- Prorector, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
Arhid. lector univ. dr. Vasile M. DEMCIUC – Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților 
În cadrul acestei conferințe, vor fi prezentate recentele apariții ale 
Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Editurii Polirom, 
Editurii Glasul Istoriei și Editurii Corint. 
Organizatori: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Universitatea „Ștefan 
cel Mare”din Suceava Biblioteca USV 
Vă invităm să ne onorați cu prezența Dumneavoastră. 
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- Dublă lansare de edumanager.ro - Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de 



carte la Biblioteca 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava 

28.02.22 Televiziunea Intermedia, vă invită la o dublă lansare de carte, în prezența 
autorului – avocatul, fostul judecător și ministru de Interne Doru Viorel 
URSU. 
„Nu există mai multe istorii ale aceluiași neam. Doar neamuri care își 
ucid, din timp în timp, istoria…” – Doru Viorel URSU 
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 5 martie 2022, la ora 11:00, în Sala de 
Lectură a Bibliotecii USV, corp E. 
Prezintă: prof.univ.dr. Sanda-Maria ARDELEANU și conf.univ.dr. Dan 
Ioan DASCĂLU. 
Moderatorul evenimentului: Cătălina Biholar, redactor-șef Televiziunea 
Intermedia. 
Doru Viorel Ursu s-a născut la 1 martie 1953, la Drobeta-Turnu Severin, 
și în prezent este avocat titular al Cabinetului de avocat „Doru Viorel 
Ursu”, cu sediul în București. 
În anul 1976, a absolvit Facultatea de Drept din București ca șef de 
promoție, cu nota 9,95. 
Activitate profesională: a devenit procuror la Procuratura Sectorului 2; 
în anul 1980, devine judecător la Tribunalul Militar București, iar în 
1989, devine președintele Tribunalului Militar. În mai 1990, primește 
dosarul lui Nicu Ceaușescu. Pe 14 iunie 1990, devine ministru de Interne 
în Guvernul Petre Roman, până în 16 octombrie 1991, apoi este secretar 
de stat la Ministerul de Externe. În 1992, devine deputat de Argeș. Își 
începe cariera în avocatură. Până în 1996 este membru al Comisiei de 
Control a SRI. În 1997, își susține doctoratul în Drept Penal și ajunge 
până la gradul de conferențiar universitar. Renunță la politică și la 
profesorat pentru avocatură. 
Este membru de onoare al unor fundații cu caracter umanitar și al 
Fundației „Nicolae Titulescu”; menționat în „Who”s Who” – 
Personalitățile politice din lume (1991-1994), coautor la elaborarea 
legislației moderne; a participat la înființarea Academiei de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza”, a liceelor de poliție și a Jandarmeriei Române. 
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- Dezbatare despre 
libertatea presei 
organizată la 
Suceava de Alianța 
Franceză în 
parteneriat cu USV, 
Ambasada Franței și 
Institutului Francez 

crainou.ro 
28.02.22 

- Sâmbătă, 5 martie, ora 17, Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat 
cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Inspectoratul Școlar Județean, sub 
egida Ambasadei Franței în România și a Institutului Francez din 
București, organizează evenimentul internațional „Café Europa”, o 
dezbatere inedită despre libertatea presei. 
Moderatorul acestei întâlniri va fi jurnalistul Sorin Avram de la Radio 
Top ’91 
Reprezentanți ai instituțiilor de presă sucevene, studenți și elevi la 
specializările de comunicare și jurnalism, istorici, formatori de opinie, 



invitați din spațiul francofon se vor întâlni la Apropo Café, „o locație 
patrimonială a Sucevei”, pentru a discuta tema: „Libertatea presei în 
pandemie. Presiuni exercitate de autorități și rețelele de socializare 
asupra presei”. Moderatorul acestei întâlniri va fi jurnalistul Sorin Avram 
de la Radio Top ’91 Suceava, au precizat organizatorii. 
„Café Europa” va aduce împreună jurnaliști experimentați și viitori 
jurnaliști, dar și reprezentanți ai societății civile, într-o dezbatere liberă 
și sinceră despre situația presei în România și despre rolul pe care 
aceasta trebuie să îl îndeplinească pentru buna funcționare a unei 
democrații, a transmis Alianța Franceză. 
În aceeași zi, astfel de dezbateri pe tema libertății și viitorului presei vor 
mai avea loc în renumita cafenea Capșa din București, dar și în Brașov, 
Constanța, Pitești și Ploiești, precum și în multe alte orașe europene, 
precum Tours, Bruxelles, Milano, Berlin, Praga, Sofia, Cracovia, Viena 
etc., „în încercarea de a pune în valoare atât meseria de jurnalist, cât și 
importanța unui dialog real între reprezentanții mass-media și publicul 
larg”. 
În contextul președinției Franței la Consiliul Europei, această 
manifestare își propune să marcheze patru secole de dezbateri publice de 
idei într-un loc emblematic pentru exercitarea spiritului critic și al 
libertății de opinie, și anume cafeneaua. O idee originală a Institutului 
Francez, evenimentul este organizat la nivel local de rețeaua alianțelor și 
institutelor franceze în aproximativ 30 de cafenele istorice din întreaga 
Europă. 

George Hari 
Popescu 

Grădinița va 
beneficia de 
sprijinul voluntarilor 
de la Universitatea 
Ștefan cel Mare din 
Suceava. 

editiadedimineata.ro 
28.02.22 

- „La Piticul Vesel”, o grădiniță din Suceava, anunță că va înființa o grupă 
specială pentru copiii refugiați din Ucraina, la inițiativa Asociației 
Școlilor Particulare. Grădinița va beneficia de sprijinul voluntarilor de la 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. 
Este nevoie de un voluntar vorbitor de limba română și ucraineană, de 
preferat un educator cu experiență în lucrul cu copiii de grădiniță. 
„Deși e greu de imaginat sau de explicat greutatea momentelor pe care 
acești oameni o traversează, este important ca ei să știe că suntem 
solidari iar rolul nostru de părinți, profesori și oameni este să educăm. 
Obligația noastră în fața copiilor este să condamnăm actele de violență și 
agresiune, în orice formă se regăsesc ele – fie la nivel individual, fie la 
nivel de societate sau de țară. Obligația noastră este să formăm oameni 
curajoși, toleranți, solidari, cu repere de viață sănătoase și cu capacitatea 
de a distinge răul de bine. Rolul nostru este să educăm astfel încât să 
putem evolua ca societate și ca indivizi”, se arată în anunț. 
În grădiniță, vor putea fi primiți 10-12 copii refugiați, cu vârsta între 3 si 
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6 ani, pentru a le asigura dreptul la educație, garantat prin drepturile 
copiilor. […] 

- Primarul Ion Lungu 
îi îndeamnă pe 
suceveni să participe 
la recensământ… 
„deoarece nu-i 
impozitează nimeni 
suplimentar” 

crainou.ro 
28.02.22 

- În perioada 15 martie – 15 mai 2022 se desfășoară activitatea de 
autorecenzare asistată (ARA), în cadrul recensământului populației și 
locuințelor. 
Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, face cunoscut că sucevenii 
pot merge la centrele de recenzare, unde vor face declarațiile de rigoare, 
iar un recenzor le va introduce datele furnizate în sistemul electronic. În 
acest sens, în municipiu au fost amenajate 7 centre de autorecenzare 
asistată, la sediile primăriei din Suceava și Burdujeni, la Teatrul Matei 
Vișniec, Universitatea Ștefan cel Mare, Școala Gimnazială Ion Creangă, 
Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod și Shopping City Center. 
Ulterior, în intervalul 16 mai – 17 iulie, se va face colectarea datelor la 
domiciliu, de către recenzori. 
„Îi rog pe suceveni să participe la această activitate de recenzare, ca să nu 
mai pățim ca în 2012, când au apărut niște cifre nereale. În măsura în 
care nu declarăm corect, avem de suportat cu toții. Putem avea surprize 
cu bani mai puțini de la buget, cu anumite plafonări la investițiile pe care 
le facem. Dacă vom avea sub 100.000 de locuitori, se poate întâmpla 
acest lucru. Sper să avem peste acest număr” a declarat primarul Ion 
Lungu, menționând că „nu se întâmplă nimic altceva, nu-i impozitează 
nimeni suplimentar”. 
În registrele de evidență a populației de la Primăria Suceava ar exista 
circa 127.247 de persoane cu domiciliul stabil în municipiu, însă „o parte 
sunt cei veniți din Ucraina, din Basarabia, care și-au făcut reședință, dar 
practic sunt plecați la muncă în străinătate”. 
Din bugetul de stat, municipiul Suceava a primit fonduri pentru 
organizarea, desfășurarea recensământului, cât și pentru plata 
personalului implicat, conform legii. În această din urmă categorie sunt 
cuprinși 14 recenzori ARA, un coordonator AT, 9 recenzori-șefi și 96 de 
recenzori de teren. 

 


