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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Lucrările Conferinței 
Naționale a 
Comunității 
,,Educație pentru 
Științe” se deschid 
joi la USV 

monitorulsv.ro 
27.04.22 

- Timp de trei zile, în perioada 28 – 30 aprilie, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava va găzdui cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale 
a Comunității Educație pentru Știință (CNCES). La evenimentul a căror 
lucrări vor fi deschise oficial joi, începând cu ora 16.00, în sala 
Auditorium „Joseph Schmidt”,vor participa mai mult de 200 de profesori 
și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina, manifestarea 
putând fi urmărită pe canalul Youtube al USV Digital Media Center: 
https://www.youtube.com/c/DigitalMediaCenterşi pe pagina de 
facebook a manifestării: https://fb.me/e/1GSGSjhax. 
La organizarea acestui eveniment educational au participat Universitatea 
din București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu  Institutul Național 
pentru Fizica Pământului și Institutul Național de Fizică și Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei”. 
Conferința are în componentă 35 de ateliere de lucru, mese rotunde, 
sesiuni de prezentări şi dezbateri, vizite de lucru în laboratoare de 
cercetare şi expoziţii interactive, care sunt dedicate comunicării de bune 
practici în predarea și promovarea științelor  și a carierelor în știință, în 
educația formală, precum și în cea non-formală. 
- Teme diverse de dezvoltare în urma lecțiilor de criză a ultimilor ani 
 Manifestarea științifică va avea în prim plan tema adaptării la crizele 
ultimilor doi ani. După perioada plină de încercări și incertitudini a 
ultimei perioade, cea de a IV-a ediție a CNCES este organizată de această 
dată sub titlul „Scrutând viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții 
din criză” și va fi un prilej de analiză și reflecție asupra modului în care 
educația pentru știință a evoluat în ultima decadă. Participanții sunt 
provocați la un exercițiu de imaginație, pentru a putea previziona 
direcțiile în care se poate dezvolta educația și în mod special educația 
pentru știință, în perioada următoare, alături de serviciile de suport în 
învățare și dezvoltarea carierelor. 
Prelegerile și prezentările din cadrul conferinței vor dezvolta subiecte 
precum: învățarea prin experiment și investigație (știința pentru mediu, 
fabricare de montaje experimentale, astronomie, seismologie, explorarea 
planetelor, energii neconvenționale, nanomateriale, chimie, biologie 
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moleculară, realitate augmentată, bioeconomie, cartografie interactivă 
etc.), tematici actuale din domeniul psiho-pedagogic (curriculum 
integrat, comunitatea de alumni, construirea carierelor, dezvoltare socio-
emoțională, neuroștiințe, instruirii multimedia, evaluarea impactului, 
pedagogii inovative), proiecte, concursuri educaționale, activități citizen 
science. Organizatorii și-au propus prin acest eveniment o încurajare și 
o consolidare a dialogului între principalii actori interesați de educație și 
formare, de orientarea și dezvoltarea carierelor în aceste domenii, să 
faciliteze promovarea modelelor de bune practici și să susțină cercetarea 
în domeniul educației STEM și în domeniile asociate. Rostul întâlnirii 
specialiștilor din aceste diverse domenii este de a sprijini transferul de 
idei și de cunoștințe spre societate, de a contribui în formarea unor rețele 
de promovare a științei în educație și de a susține excelența în școlile din 
România. Mai mult de 100 dintre participanţi au primit burse din partea 
organizatorilor, care constau în sprijin financiar pentru acoperirea 
cheltuielilor de cazare și de masă. Detalii privind programul manifestării 
pot fi consultate pe pagina web dedicată manifestării https://cnces.educa 
tiepentrustiinta.ro/ro precum şi pe pagina de facebook asociatăhttps:// 
fb.me/e/1GSGSjhax, unde vor avea loc şi transmisiuni live de la lucrările 
conferinţei, fie în direct, fie prin intermediul canalului de youtube : 
https://www.youtube.com/c/Digital 
MediaCenter ,aparținând USV Digital Media Center, persoana de contact 
fiind prorectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, la adresa 
dimian@usm.ro  . 

Ramona 
Cornea 

Năstase, decan al 
Facultăţii de 
Economie, 
Administraţie şi 
Afaceri, 
Universitatea din 
Suceava: Ne-am 
propus să atragem 
studenţi ucraineni în 
universitatea 
noastră, este o 
deschidere pentru 
noi. Orientarea 
noastră este pe piaţa 
din Republica 

zf.ro 
22.04.22 

- „Deja colaborăm foarte bine cu universităţile din Moldova şi din Ucraina, 
avem aproximativ 340 de studenţi la licenţă şi încă 150 de studenţi la 
masterat. La nivelul universităţii noastre nu sunt foarte mulţi studenţi 
din Ucraina, sunt în jur de 86, iar la facultatea noastră sunt 16.“ 
Carmen Năstase, decanul Facultăţii de Economie, Administraţie şi 
Afaceri de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, afirmă că 
atragerea de studenţi ucraineni este o strategie pe care universitatea şi-a 
propus-o pentru a-şi putea menţine numărul de studenţi în anii 
următori. 
„Noi ne dorim să ne menţinem numărul de studenţi, nu ne dorim 
neapărat o creştere. Cifrele arată că numărul de elevi va fi mult mai mic 
în anii următori. De aceea orientarea noastră este pe piaţa din Republica 
Moldova şi Ucraina. Deja colaborăm foarte bine cu universităţile din 
Moldova şi din Ucraina, avem aproximativ 340 de studenţi la licenţă şi 
încă 150 de studenţi la masterat. Ne dorim să ne menţinem, dacă nu chiar 
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Moldova şi Ucraina să creştem puţin acest număr. La nivelul universităţii noastre nu sunt 
foarte mulţi studenţi din Ucraina, sunt în jur de 86, iar la facultatea 
noastră sunt 16. De curând le-am oferit şi burse speciale, având în vedere 
contextul economic din Ucraina, am încercat să-i sprijinim. Pentru noi 
poate fi o deschidere şi reprezintă o strategie pe care ne-am propus-o“, a 
spus Carmen Tănase în cadrul emisiunii de business ZF Live. 

- Centrul pentru 
refugiați al USV, 
10.000 de ore de 
voluntariat și 70 de 
familii ajutate zilnic 
prin magazinul de la 
Observator 

radiotop.ro 
27.04.22 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a 
făcut un prim bilanț al activităților desfășurate pentru sprijinirea 
refugiaților. Ca persoană fizică, domnul Dimian a oferit peste 200 de 
nopţi de cazare gratuită și a avut peste 300 de ore de voluntariat. În 
calitate de coordonator al centrului pentru refugiați al USV, domnul 
Dimian vorbește despre „peste 2.500 de nopţi de cazare gratuită, peste 
5.000 de mese calde (aproximativ 2.500 de la cantina USV), peste 
10.000 de ore de voluntariat din partea studenţilor şi profesorilor 
implicaţi în centru, peste 100 de transporturi de persoane şi ajutoare, și 
peste 70 de familii ajutate zilnic prin magazinul de la Observator”. 

Gabriel 
Toderașcu 

Campionatul 
Național Universitar 
de handbal masculin 
se joacă la Suceava 

monitorulsv.ro 
27.04.22 

- Suceava va găzdui ediția din 2022 a Campionatului Național Universitar 
de handbal masculin. Competiția se va desfășura în zilele de miercuri, 27 
aprilie și joi, 28 aprilie, cu participarea a cinci formații: Universitatea 
„Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea Pitești, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Universitatea „Ovidius” 
Constanța și Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava. 
Formația antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian 
Andrei va evolua în Grupa A, având de înfruntat în Sala „Dumitru 
Bernicu” echipele Universitatea „Ovidius” Constanța (miercuri, ora 
13.00) și Universitatea Pitești (miercuri, ora 17.30). Formațiile 
Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău și Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” București, care fac parte din Grupa B, se vor 
confrunta miercuri, de la ora 17.00, în Sala Școlii Gimnaziale „Ion 
Creangă”, din cartierul Obicini. 
Joi, de la ora 10.00, echipele clasate pe locul secund în cele două grupe 
vor juca meciul pentru ocuparea pozițiilor a treia și a patra în ierarhia 
finală, în vreme ce de la ora 12.00, tot în Sala „Dumitru Bernicu” se va 
disputa marea finală a Campionatului Național Universitar de handbal 
masculin, ediția 2022. 
Echipa Universității „Ștefan Cel Mare” se bazează la această competiție 
pe următorul lot de jucători: 
Eduard Duman, Ionuț Andreescu, Robert Furak, Cosmin Lupu, 
Alexandru Bologa, Alexandru Dascălu, Leonard Ștefan, Claudiu Lăzurcă, 



Pavel Loic, Adrian Tîrzioru, Iulian Roșu, Adrian Urdă și George 
Mihalcea. 

Oana Nuțu Parcul școlii, spațiu 
educațional pentru 
elevii Colegiului 
Tehnic ”Petru 
Mușat” Suceava 

ziareonline24.ro 
20.04.22 

- Școala are rolul de a forma elevilor o atitudine conștientă și responsabilă 
față de mediu. „Parcul școlii – spațiu educațional” este un proiect 
implementat de Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava, în parteneriat 
cu Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 
„Prin amenajarea și plantarea unor arbuști și plante ierboase cu ajutorul 
unor specialiști în domeniu, școala și-a propus să contribuie la cultivarea 
simțului estetic, dezvoltarea conștiinței și conduitei bazată pe respectul 
față de natură și protecția mediului a elevilor, profesorilor și comunității 
locale. Prin urmare, frumoasei magnolii din fața școlii i s-au alăturat și 
alte magnolii, dar și alte specii, precum cireși japonezi, arțar japonez, 
cedru, cotoneaster horizontalis, prunus nigra, kereea ponica, trandafiri, 
larice și multe altele”, au informat reprezentanții colegiului sucevean. 
Echipa de proiect a fost formată din prof. dr. Maria Teodoreanu-
directorul Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava, dr. ing. Cezar 
Valentin Tomescu-șef lucrări la Facultatea de Silvicultură Suceava, 
Adina-Anca Ududec – profesor de biologie, și Lăcrămioara Grigorean – 
coordonator program Eco-Școala în cadrul liceului. 

- Avocați suceveni, 
prin școli, pentru 
discuții cu elevii pe 
teme juridice 

radiotop.ro 
22.04.22 

- Elevii Școlii Filadelfia din Suceava sînt foarte interesați să afle momentul 
cînd pot primi permisul de conducere și în ce condiții. Așa a reieșit din 
discuțiile pe care cîțiva dintre ei le-au avut cu Mihai Ștefănoaia și cu 
Marcel Gaftoneanu, membri ai Baroului de Avocați Suceava. Avocatul 
Ștefănoaia a spus că la nivel de Uniunea Națională a Barourilor din 
România există un protocol cu Ministerul Educației pentru acordarea de 
informații juridice elevilor, în cadrul unui proiect pilot. Invitat la Radio 
Top, Mihai Ștefănoaia a declarat că avocați din cadrul Baroului Suceava 
merg prin școli și se întîlnesc cu elevii, cărora le răspund la diferite 
întrebări și a adăugat: „Cu colegul meu, avocatul Marcel Gaftoneanu, am 
ales să mergem la școala Filadelfia, unde am găsit un mediu foarte 
prielnic în ceea ce privește organizarea activității școlare și elevi care sînt 
foarte interesați. Întrebarea cea mai frecventă a fost legată de regimul 
rutier. De cînd au ei voie să conducă și cum”. Proiectul de adresează și 
elevilor din mediul rural. 
În altă ordine de idei,  Mihai Ștefănoaia, care este și lector universitar 
doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative din Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, susține că, în urma pandemiei, studenții sînt 
mai interesați de activitățile didactice. Acesta a declarat: „Studenții sînt 



foarte implicați, curioși. Au cunoscut o dinamică, o schimbare. Nu mai 
sînt acei studenți de acum zece ani. Perioada asta de pandemie, online-
ul impus, a făcut să-și schimbe atitudinea, modul de a privi lucrurile, 
perspectiva pe care o văd ei asupra vieții, așteptările pe care le au de la 
cadrele didactice, de la cadrele universitare, de la mediul universitar, în 
principal”. Lectorul Mihai Ștefănoaia predă la grupe din anul II. 

- Vernisajul expoziţiei 
a cinci artişti din 
Laval la Muzeul 
Bucovinei 

radioas.ro 
23.04.22 

- Joi, 28 aprilie 2022, ora 14.00, la  Muzeul Național al Bucovinei, va avea 
loc vernisajul expoziției „Energies colorées”/ „Energii colorate”. Cinci 
artiști francezi  – Patrick Le Cour, Martial Gouvenou, Fabrice 
Milleville,  Michel Moncé şi Clara Lemosquet propun o redescoperire a 
picturii prin culoare, în cadrul unui proiect mai amplu, destinat a 
promova arta și artiștii români şi francezi din cele două localitaţi înfrăţite 
– Suceava şi Laval. 
Proiectul este realizat sub egida  Primăriilor Suceava și Laval, partenerii 
din cadrul proiectului fiind Asociația CNS53 Création Naïve et Singulière 
(Creaţie Naivă și Singulară), Comitetului Laval-Suceava,  Alianța 
Franceză din Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Muzeul Național al Bucovinei, Asociația Artiștilor Plastici din Bucovina 
– Filiala Suceava şi Asociația „Curcubeul Succesului” din Suceava. 
Echipa Alianței Franceze din Suceava susține că expoziția este concepută 
și realizată de Jean-Louis Cerisier, Jean-Luc Mady, Marcel Treton și 
Jacques Mathien, și că această expoziţie a selectat  lucrările care vor fi 
prezentate publicului sucevean într-un mod inedit, și anume prin 
evidențierea utilizării culorii ca vector de expresie. Această orientare face 
posibilă gruparea unor lucrări foarte diferite având în comun difuzarea 
de energii prin culoare. 
„Alegerea tonurilor și a scalelor specifice fiecărui creator ilustrează 
moduri diferite de abordare ale procesului de creație: nori de pete în 
tonuri calde și întunecate, expresia unei realități sensibile la Clara 
Lemosquet, puzzle-uri geometrice în nuanțe pastelate și figuri 
enigmatice sau ludice la Michel Monce, magmă a materiei colorate din 
care ies figuri schematice la Martial Gouvenou, strălucire de culori care 
oferă energie și plăcerea expresiei unui subiect la Patrick Le Cour” 
susține Echipa Alianței Franceze din Suceava. 
Lucrările celor cinci pictori vor fi expuse în perioada 27 aprilie – 25 mai 
la Muzeul Național al Bucovinei, Galeria de Artă a Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava. 
Expoziția este destinată să popularizeze arta contemporană din România 
şi Franţa și se adresează tuturor categoriilor de public. 



- Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 
din Suceava, în 
parteneriat cu 
Universitatea 
Națională 
Politehnică din 
Odessa, a organizat 
Conferința 
Internațională a 
Studenților 
„Cooperare 
transfrontalieră – 
experiență și 
perspective” 

crainou.ro 
21.04.22 

- În cadrul proiectului transfrontalier Cooperare transfrontalieră 
educațională universitară româno-ucraineană – UNIV.E.R-U, Cod EMS 
ENI 2SOFT/1.1/115, finanțat din Programul Operational Comun 
România-Ucraina 2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV), în calitate de beneficiar lider împreună cu Universitatea 
Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de partener au 
organizat în perioada 15-16.04.2022 Conferința Internațională a 
Studenților „Cooperare transfrontalieră – Experiență și perspective”. [...] 

Florentina 
Ionescu 

Examen național de 
dietetician autorizat, 
organizat și la UMF 
Cluj Napoca 

viata-medicala.ro 
26.04.22 

- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-
Napoca vine cu o veste bună pentru cei care studiază nutriția și dietetica.  
Astfel, în luna mai va avea loc un examen național de dietetician 
autorizat, eveniment ce va fi organizat și la Cluj-Napoca de UMF „Iuliu 
Hațieganu”, se arată într-un comunicat transmis redacției.  
Acest examen național de dietetician autorizat, organizat sub egida 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în 
colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR), va avea loc la 
Cluj-Napoca în data de 21 mai 2022. 
Concursul va avea loc și în alte centre universitare din țară  
Acest concurs va fi organizat conform Legii 256/2015 privind exercitarea 
profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea, funcționarea 
Colegiului Dieteticienilor din România. 
Examenul național de dietetician autorizat se va organiza în centrul 
universitar Cluj-Napoca și în alte patru centre universitare cu program 
de studiu de licenţă Nutriție și Dietetică, şi anume: Târgu Mureş, Iaşi, 
Timişoara şi Suceava. 
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