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Sinteza articolului 

- Simpozionul 
„Contribuția 
bibliotecii la 
afirmarea 
diversității culturale 
in spațiul 
romanesc”, la a VI-a 
ediție 

suceavalive.ro 
05.05.22 

- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 
Asociația Bibliotecarilor din România – A.B.R., Asociația Italienilor din 
România – RO.AS.IT., Casa Corpului Didactic „George Tofan” și 
Inspectoratul Școlar Județean din Suceava, organizează, în data de 11 mai 
2022, cea de-a VI-a ediție a Simpozionului național cu participare 
internațională CONTRIBUȚIA BIBLIOTECII LA AFIRMAREA DIVER-
SITĂȚII CULTURALE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC. 
Tema ediției de anul acesta este BIBLIOTECA ÎN CONȘTIINȚA 
TINEREI GENERAȚII. Simpozionul, dedicat Zilei Bibliotecarului, este 
organizat sub egida Ministerului Educației. 
Peste 100 de participanți, cercetători științifici, profesori din 
învățământul universitar și preuniversitar, directori de bibliotecă, artiști 
plastici, scriitori, publiciști, sociologi, bibliotecari, doctoranzi, maste-
ranzi, studenți, din țară (județele: Alba, Argeș, Bacău, Călărași, Caraș-
Severin, Cluj, Dolj, Iași, Mureș, Neamț, Suceava, Teleorman, Timiș și din 
București) și din străinătate (Italia, Ucraina, Republica Moldova), au 
răspuns invitației organizatorilor. 
Simpozionul se va desfășura în cadrul a trei axe de dezbateri: 
-Educația online prin cunoaștere, explorare și experiență – Responsabili: 
bibliotecar Adriana Gherasim și prof. Gabriela Ciornei; 
-Oportunități de educație și formare pentru biblioteca viitorului – 
Responsabili: bibliotecar Despina Doina Rotaru și bibliotecar Evelina 
Frunzete; 
-Un arc peste timp – de la părintele fondator al limbii italiene, Dante, la 
părintele inovator și modernizator al acesteia, Alessandro Manzoni – 
Responabili: prof. Ioana Grosaru, dr. Olivia Simion și bibliotecar 
Ramona Țabrea. 
Evenimentul va avea loc la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
în Auditorium-ul „Joseph Schmidt”, Corp F, începând cu ora 08:00, în 
format hibrid. Link-ul de conectare este https://meet.google.com/tqr-
ngsj-ekb. 
Lucrările Simpozionului național cu participare internațională vor 
apărea în revista Bibliotecii USV. 
Colectivul de organizare este format din: prof. univ. dr. Sanda-Maria 

agerpres.ro 
05.05.22 



Ardeleanu – coordonator, bibl. Adriana Florentina Gherasim și bibl. 
Iuliana Adriana Iriciuc – responsabili. 

Florin 
Antonescu 

Noutăți privind 
perspectivele 
educației STEM 

tribunainvatamantului.ro 
05.05.22 

 „Scrutând viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții din criză” a fost 
tema sub care s-a desfășurat a IV-a ediție a Conferinței Naționale a 
Comunității Educație pentru Știință, organizate la Suceava de 
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, sub patronajul Comisiei Naționale a 
României pentru UNESCO. 
Peste 250 de profesori și cercetători din România și Republica Moldova 
au participat la 30 de ateliere interactive și prezentări, precum și la trei 
mese rotunde care au dezbătut subiecte de actualitate axate pe educația 
care poate contribui la schimbări în comunitate: 
-Green STEM 
-Verigile lipsă dintre domeniile de specializare inteligentă ale României 
și educația STEM. Studiu de caz: bioeconomia 
Ce conferă valoare școlii și serviciilor de suport în învățare și în carieră și 
cum susținem creșterea comunității sale extinse? 
Organizatorii evidențiază că „mai mult de 150 dintre participanți au fost 
profesori de științe și tehnologie (fizică, matematică, chimie, biologie, 
informatică, geografie, tehnologii etc.), profesori din învățământul 
primar și profesori consilieri școlari și în carieră din învățământul 
preuniversitar interesați de perfecționarea în predarea modernă, activă 
și integrată a științelor. 125 dintre aceștia au beneficiat din partea 
organizatorilor de burse care au acoperit mesele, taxa de participare 
precum și costurile de cazare, unde a fost cazul”. [...] 

radiotop.ro 
03.05.22 

Oana Nuțu Concert cu Direcția 
5 și Andia, după 
Marșul absolvenților 
USV, săptămâna 
viitoare 

obiectivdesuceava.ro 
04.05.22 

- Marșul absolvenților USV va avea loc pe data de 12 mai, la ora 18.00, cu 
pornire din campusul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Evenimentul a ajuns la cea de-a șasea ediție și este dedicat studenților 
care încheie studiile de licență și de masterat. 
Participanții vor finaliza marșul pe Esplanada Casei de Cultură, unde va 
avea loc o festivitate de absolvire, care va fi urmată de un concert, cu 
intrare liberă, susținut de Direcția 5 și Andia. 
Festivitatea de absolvire USV este organizată de Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava.  
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Dana 
Humoreanu 

Florin Sinescu a fost 
numit subprefect la 

monitorulsv.ro 
04.05.22 

- Fostul prefect de Suceava Florin Sinescu, actual șef al Serviciului 
Dezvoltare Economică, Servicii Publice și Situații de Urgență din cadrul 



Suceava Prefecturii, a fost numit subprefect, în ședința de Guvern de miercuri, 4 
mai a.c.. El îl va înlocui în funcție pe Alexandru Salup și va exercita 
atribuțiile de subprefect împreună cu Cristian Șologon. 
Florin Sinescu este absolvent al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
Facultatea de Inginerie Electrică, în anul 1994, și al Facultății de Drept 
din cadrul Universității „Spiru Haret”, în 2010. A urmat, printre altele, 
cursurile de înalt funcționar public din cadrul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, cursuri de management strategic al afacerilor 
interne la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și cursuri la 
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu”. Din 1995 până în 
1997 a lucrat la Consiliul Județean Suceava, apoi la Prefectură. În 
perioada 11 mai 2012 – 25 martie 2015 a fost prefect de Suceava. 

Adi Pîrgaru Studentul USV 
Suceava, Emanuil 
Bejereanu, la un pas 
de podiumul de 
premiere 

crainou.ro 
04.05.22 

- La finele lunii trecute, la Bacău, avut loc Campionatul Național 
Universitar de Înot. Acesta a fost organizat de Ministerul Educației, prin 
Federația Sportului Școlar și Universitar în colaborare cu Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău. Din partea Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a participat studentul Bejereanu Emanuil, de la Facultatea 
de Educație Fizică și Sport, anul I de studiu, coordonat de conf. univ. dr. 
Vizitiu Elena. Reprezentantul USV a concurat la proba de 100m fluture 
și s-a clasat pe locul 4. La acest campionat s-au prezentat aproape 70 de 
studenți din 11 centre universitare din România. 
„Performanța realizată de sportivul nostru ne mobilizează să dezvoltăm 
această disciplină sportivă prin pregătirea unei echipe de studenți la 
nivelul universității. Nu este singurul care are o ascensiune deosebită și 
sunt convinsă că vom mai auzi de natația suceveană la USV”, a spus 
coordonatoarea înotătorilor suceveni, Elena Vizitiu. 

- Dr. Calancea: Din 
păcate, medicii din 
centrele universitare 
nu doresc să vină 
într-un spital 
județean, pentru că 
se muncește mult. 
Noi oferim sporul 
maxim și punem la 
dispoziție locuințe 

radiotop.ro 
04.05.22 

- La Spitalul Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> au rămas secții cu 
deficit de medici, în ciuda faptului că au fost organizate concursuri. Cele 
mai mari probleme sunt la Unitatea de Primire a Urgențelor. Managerul 
spitalului, medicul Alexandru Calancea, a declarat, la Radio Top: „Noi 
am tot scos posturi de medici la concurs în această perioadă. Din 
nefericire, avem specialități deficitare, cum ar fi UPU, unde 
adresabilitatea a crescut de la an la an. Pentru că nu există o coordonare 
la nivelul județului, celelalte spitale sunt total deficitare în ceea ce 
privește compartimentele de primiri urgențe și atunci este o aglomerație 
din ce în ce mai mare în UPU Suceava. Cel puțin după-amiaza, când 
celelalte structuri de primiri urgențe nu mai au nici un medic care să 
activeze acolo, ci doar specialiștii ce coboară din spital. Așa că toate 
urgențele vin la Suceava. Sunt și câte aproximativ 300 de prezentări pe 



zi, din care doar jumătate urgențe”. 
Managerul Calancea a mai arătat că medicii din centrele universitare 
refuză spitalele județene și a subliniat: „Medicii din UPU sunt normați la 
numărul de prezentări pe an și-atunci acolo în permanență trebuie un 
număr mai mare de doctori. Din păcate, medicii din centrele universitare 
nu doresc să vină într-un spital județean, pentru că se muncește mult. 
Noi oferim sporul maxim și punem la dispoziție locuințe”. La Spitalul 
Vechi a fost construit un bloc ANL pentru medici. Sunt 30 de 
apartamente, din care 15 cu două camere și 15 cu trei camere, iar chiriile 
vor fi modice. Doctorul Calancea a completat: „Spitalul Județean Suceava 
este foarte ofertant și medicii tineri se pot dezvolta. Mai este și 
perspectiva cu Facultatea de Medicină a Universității <Ștefan cel Mare>. 
Într-un viitor sper că nu prea îndepărtat medicii se pot lansa aici în 
cariera universitară”. 

- Scriitorul Vasile 
Ernu va vorbi 
studenților despre 
tinerii de azi si 
tinerețea părinților 
lor 

amosnews.ro 
05.05.22 

- Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) găzduiește conferința 
scriitorului Vasile Ernu, „De la copiii dingo la generația canibala: ce ne 
poate învăța trecutul despre prezent”. 
Organizat de Facultatea de Litere si Științe ale Comunicării, evenimentul 
va avea loc joi, 5 mai 2022, de la ora 15:00, în Sala Senatului, Corp A. 
Moderatorul întâlnirii este lectorul universitar Arthur Suciu. 
Vasile Ernu este unul dintre cei mai importanți scriitori români. Născut 
în anul 1971, în Uniunea Sovietica, a studiat filosofia la Iași si Cluj. În 
prezent, locuiește în București. Vasile Ernu a publicat numeroase volume 
de docufictiune si eseuri, cum ar fi „Născut în URSS”, „Ultimii eretici ai 
Imperiului”, „Trilogia marginalilor” („Bandiții”, „Sectanții”, „Izgoniții”). 
A obținut mai multe premii, între care premiul revistei „Observator 
cultural”. 
Conferința organizată de USV este prilejuita de apariția unui nou volum 
despre adolescenții anilor ’80, intitulat „Sălbaticii copii dingo”. 
Comunicat de presa – Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava 

intermediatv.ro 
04.05.22 

- Conf. univ. dr. Otilia 
Clipa: Sunt pentru 
teze sau orice formă 
de testare care să 
sintetizeze materia 

radiotop.ro 
30.04.22 

- Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, șefa Departamentului de 
Științe ale Educației din cadrul Universității <Ștefan cel Mare> Suceava, 
optează pentru menținerea tezelor și pentru cinci module de învățare. 
Doamna Clipa a afirmat, la Radio Top: „Nu cred că este bine să se scoată 
tezele, așa cum se intenționează. Trebuie să fie o perioadă în care să ai o 
învățare sistemică, așa cum se face înaintea tezelor. Revezi materia 
respectivă dintr-o altă perspectivă, o revezi sintetic, revezi ideile 
abstracte. Te ajută să depășești anumite momente pentru că trebuie să te 
concentrezi în momentul tezei și e bine să vezi care sunt situațiile peste 



care ai trece. Sînt pentru teze sau orice formă de testare care să 
sintetizeze materia”. Otilia Clipa a mai spus că măsura cu cinci module 
de învățare care să alterneze cu cinci vacanțe este bună și a completat: „E 
bine cu modulele pentru ca perioadele de învățare să alterneze cu cele de 
relaxare. Probabil că această împărțire are un fundament științific și cu 
siguranță se va lua o hotărâre la fel și în privința tezelor”. Universitara 
suceveană consideră că ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, va lua 
decizia cea mai bună legată de eliminarea sau nu a tezelor după 
consultările cu specialiștii din domeniul educației. 

 


