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Sinteza articolului 

- Donație de carte a 
Universității „Ștefan 
cel Mare” către 
bibliotecile din 
regiunea Cernăuți 

suceavalive.ro 
28.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a donat câteva sute de cărți 
și periodice bibliotecilor din regiunea Cernăuți, a anunțat, sâmbătă, 
instituția academică. 
Conform sursei citate, „în cadrul colaborării fructuoase” dintre Biblioteca 
Universității ‘Ștefan cel Mare’ din Suceava și Societatea Bibliotecarilor 
Bucovineni din Cernăuți, al cărei președinte este Vladimir Acatrini, s-a 
transmis o donație de carte și revistă către bibliotecile din regiunea 
Cernăuți, conținând peste 350 de volume și periodice, românești și 
străine.  
Cărțile și revistele sunt din diverse domenii ale cunoașterii: istorie, 
științele comunicării, sociologie, publicistică, științe politice, 
memorialistică, artă, filosofie, lingvistică, etnologie, antropologie 
culturală, electrotehnică, telecomunicații, industrie alimentară, 
economie, echipamente medicale, biochimie, microbiologie, silvicultură, 
informatică. 
„Publicațiile oferite cu titlul de donație vor completa, prin valoarea lor 
științifică, fondul de carte al Societății Bibliotecarilor Bucovineni din 
Cernăuți, reprezentând o sursă de informare curentă și retrospectivă 
pentru toate categoriile de utilizatori”, a arătat sursa citată. 
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Oana Nuțu Burse speciale 
pentru 23 de 
studenți ai USV care 
au ajutat DSP 
Suceava în perioada 
pandemiei 

obiectivdesuceava.ro 
27.05.22 

- Studenții din cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice – 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, care au colaborat cu Direcția 
Județeană de Sănătate Publică Suceava în perioada pandemiei vor fi 
răsplătiți cu burse speciale. 
În perioada octombrie 2021 – martie 2022, 23 de studenți de la 
programele Asistență medicală generală, Nutriție și dietetică, 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, în baza convențiilor de 
colaborare încheiate de USV cu DSP, au efectuat anchete epidemiologice 
și activități de operare a platformei Corona-Forms, în cadrul efortului de 
combatere a pandemiei Covid-19. 
„Pentru activitățile realizate, toți studenții vor primi burse speciale, cu 
valori cuprinse între  600 lei și 1.000 lei. Printre obiectivele Facultății de 
Medicină și Științe Biologice din cadrul USV se numără  și sprijinirea 
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comunității locale și regionale, astfel încât, în viitor, conducerea facultății 
va continua să promoveze și să încurajeze implicarea studenților în 
asemenea activități”, au transmis reprezentanții USV. 

Radu Lupașcu Studenți din USV, în 
voluntariat de 
igienizare a Parcului 
Național Călimani 

monitorulsv.ro 
28.05.22 

- După doi ani de întrerupere, un grup de studenți voluntari ai 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a reluat acțiunile de 
igienizare a Parcului Național Călimani (PNC), organizate în parteneriat 
cu administrația spațiului protejat în baza unui acord de colaborare 
semnat în anul 2011. 
În cursul zilei de miercuri un grup de studenți de la specializările 
Biologie, Afaceri internaționale, Nutriție și dietetică, Asistență 
managerială și administrativă, Limba și literatura engleză - Limba și 
literatura spaniolă, Media digitală și Planning of New Tourist Products 
and Destination Management, împreună cu un reprezentant Radio USV 
și un reprezentant Digital Media Center și însoțiți de lector dr. Codruț 
Șerban, au desfășurat o acțiune de voluntariat în aria Parcului Național 
Călimani. Inițiatorul parteneriatului, ranger voluntar al PNC și 
organizatorul activității a fost lector dr. Codruț Șerban, iar activitatea a 
constat în igienizarea traseului turistic Poiana Apa Rece – Vf. Lucaciu – 
Rezervația naturală 12 Apostoli - Gura Haitii. Pe anumite porțiuni de 
traseu voluntarii au acționat pentru degajarea arborilor doborâți de vânt 
și ninsori, pregătindu-l astfel pentru turiștii care îl vor parcurge în acest 
an. Coordonator al acțiunii din partea Parcului Național Călimani a fost 
ing. Cristinel Ortoanu, responsabil de turism și relația cu comunitățile, 
alături de doi rangeri, ecologist Camelia Valach și tehnician Gheorghe 
Airinei. 
O parte dintre studenții voluntari au parcurs pentru prima data în viață 
un traseu montan și au primit explicații de la reprezentanții parcului 
despre marcajele traseelor turistice, simbolistica culorilor acestor 
marcaje și sfaturi privind echiparea corespunzătoare și informarea 
corectă înainte de a pleca pe munte. Ioana Daniela Ivan, studentă în anul 
I la Biologie, a declarat emoționată: „Traseul din Parcul Național 
Călimani ne-a oferit o imagine spectaculoasă asupra florei și faunei din 
rezervație, a cărei frumusețe trebuie protejată. Suntem bucuroși și 
recunoscători că am avut șansa de a participa la această activitate, 
benefică atât pentru natură, cât și pentru noi.” 
Totodată reprezentanții parcului le-au povestit despre însemnătatea 
parcului național, a rezervației naturale și științifice, despre pasiune și 
respect pentru munte, despre flora și fauna Călimanilor. Alexandru 
Nemțoi, student Media digitală, anul I și Radio USV, a spus despre 
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momentele trăite la înălțime: „Muntele m-a atras întotdeauna mai mult 
decât marea, deoarece explorarea lui îmi oferă numeroase satisfacții. 
Asta și datorită faptului că am copilărit în zona Dornelor, în apropiere de 
Munții Călimani, în Dorna Arini. Activitatea de igienizare desfășurată 
astăzi în compania colegilor de la USV m-a dus pentru prima dată în 
rezervațiile acestui parc național. Am descoperit peisaje mirifice, m-am 
încărcat energetic pentru sesiunea care urmează și sunt mulțumit că am 
contribuit și eu la promovarea unui mediu înconjurător curat.” 
Studenții au avut ocazia să observe în habitatul natural mai multe 
exemplare de viperă, li s-a vorbit despre rotitul cocoșului de munte și 
despre ritualurile precreștine care se practicau în zona de platou a 
Vârfului Lucaciu. La finalul zilei, alți doi rangeri ai PNC, ing. Dan 
Grigoroaea, doctor în domeniul Silvicultură, și ing. Benone Gavrilaș, au 
organizat un picnic în zona special amenajată la punctul de plecare pe 
Poteca tematică 12 Apostoli. 

- JUNIOR 
ACHIEVEMENT 
(JA) ROMÂNIA, 
premiază școlile, 
profesorii, elevii și 
studenții cu spirit 
antreprenorial 

galasocietatiicivile.ro 
30.05.22 

- Premiul acordat echipei de elevi Alpha, cu membrii din 5 licee (Liceul 
Regina Maria, Dorohoi, jud. Botoșani; Liceul Teoretic Alexandru 
Marghiloman, Buzău; Colegiul Stefan Odobleja, Craiova; Colegiul 
Economic Nicolae Titulescu, Baia Mare; Colegiul Național Pedagogic 
Regina Maria, Ploiești; Liceul Tehnologic G-ral David Praporgescu, 
Turnu Măgurele, jud. Teleorman) care a câștigat locul I la Școala de 
primăvară JA 2022.justify;>Junior Achievement (JA) România a 
premiat în cadrul unei festivități derulate în mediul virtual, afacerile pilot 
și start-up-urile create și prezentate de tineri în cadrul finalei naționale a 
competiției europene de antreprenoriat JA Company of the Year 2022. 
Evenimentul a reunit peste 280 de participanți, elevi, studenți, profesori 
și reprezentanți ai companiilor care investesc în programele educaționale 
ale organizației. 
Anual, peste 2.500.000 RON ajung din partea companiilor partenere JA 
în școli și la echipele de elevi și studenți, reprezentând alături de 
susținerea programelor JA în școli și universități, modul prin care 
comunitatea de afaceri din România investește în viitor, aducând astfel 
școala mai aproape de viața reală și de mediul de afaceri. 
Alături de recunoașterea companiilor care susțin programele JA, au fost 
premiate cele mai active instituții de învățământ, profesori, elevi și 
studenți, la categoriile educație antreprenorială, educație economică și 
financiară, educație pentru orientare profesională și STEM. 
Programul learning by doing de antreprenoriat se închide anual prin 
finala națională a competiției europene JA Company of the Year 2022, ce 
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a reunit 28 de echipe formate din tineri antreprenori (elevi și studenți), 
care și-au prezentat afacerile pilot și start-up-urile în fața juriului, format 
din profesioniști ai partenerilor competiției, având idei inovatoare din 
diverse domenii, precum: tehnologie, e-commerce, afaceri sociale, 
industrii creative, educație sau agricultură. 
Echipele participante la finală au fost selectate din peste 250 de mini-
companii înscrise în Incubatorul educațional JA BizzFactory™, în cadrul 
căruia și-au pilotat timp de 3 luni, ideile de afaceri, au beneficiat de 
mentorat și consultanță din partea consultanților voluntarilor din mediul 
de afaceri și au participat la peste 50 de webinare live de pregătire, pe 
diferite teme conexe cu antreprenoriatul. Câștigătorii din etapa națională 
vor reprezenta România la evenimentele europene Gen-E (secțiunile 
Elevi și Studenți) și SIR 2022 (antreprenoriat social, secțiunea Elevi). [...] 
De asemenea, pentru echipele participante la finala națională a 
competiției JA de antreprenoriat, au fost acordate și următoarele premii 
speciale: 
Signature Award: Social Innovation Relay – susținut de NN România: 
echipa Jinovacs, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, 
București 
Signature Award: Best Business Plan – susținut de Citi România: echipa 
Ecomob D&A, Colegiul Național Alexandru Odobescu, Pitești și echipa 
Broken Tape, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava [...] 

Daniela 
Micuțariu 

O lucrare colectivă 
ce reunește textele a 
27 de scriitori 
europeni, 
coordonată de 
Olivier Guez, va fi 
lansată la Suceava 

monitorulsv.ro 
30.05.22 

- Institutul francez din România și Alianța franceză din Suceava, în 
parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare”, organizează marți, 31 mai 2022, la ora 13.00, lansarea 
cărții „Le Grand Tour. Autoportrait de l’Europe par ses écrivains” 
/„Marele Tur. Autoportretul Europei prin scriitorii săi”, apărută la 
editura Grasset în luna martie 2022. 
„Le Grand Tour. Autoportrait de l’Europe par ses écrivains” este o lucrare 
colectivă ce reunește textele a 27 de scriitori europeni, coordonată de 
Olivier Guez, prezentată în premieră cititorilor suceveni, care vor avea 
ocazia să discute cu coordonatorul volumului și să participe la sesiunea 
de autografe. Lansarea va avea loc în Aula „Simion Florea Marian” de la 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și va fi urmată de un scurt program 
muzical oferit de Corala „Ciprian Porumbescu” a colegiului. Cu ocazia 
acestei vizite, Olivier Guez va vizita Biblioteca Norman Manea, precum o 
expoziție de carte. 
Născut la Strasbourg, Olivier Guez a studiat științe politice la Strasbourg 
(1992-1996), apoi la London School of Economics (1996-1997) și la 
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College of Europe din Bruges (1997-1998). A lucrat ca jurnalist 
independent pentru mai multe canale media internaționale importante, 
printre care New York Times, Le Monde, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Le Figaro Magazine, L’Express, Le Point. La Bruxelles a scris 
pentru Libération și a realizat reportaje în America Latină, Europa și 
Orientul Mijlociu. Dintre cărțile sale, putem cita lucrările La Grande 
Alliance (Flammarion, 2003) și L’Impossible Retour (Flammarion, 
2007), dar și un prim roman intitulat Les Révolutions de Jacques Koskas 
(Belfond, 2014), precum și Éloge de l’esquive (Flammarion, 2014). 
În 2016, a câștigat Premiul german pentru cel mai bun scenariu pentru 
filmul „Fritz Bauer, un erou german”, regizat de Lars Kraume în 2015. 
Olivier Guez este finalist la Premiul cititorilor Landerneau și a primit 
Premiul Renaudot 2017 pentru romanul său biografic La Disparition de 
Josef Mengele, tradus la Editura Meteor Press. 
Mai multe informații despre aceste activitate sunt disponibile pe adresa 
de Facebook a Alianței Franceze din Suceava: https://www.facebook. 
com/ Alliance-Francaise-de-Suceava 
100509888805151 și pe site-ul Alianței Franceze din Suceava: 
https://afsuceava.ro. Activitatea se adresează tuturor categoriilor de 
public și este gratuită. 
Citește mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro 
/Ultima-ora-local/2022-05-30/O-lucrare-colectiva-ce-reuneste-textele-
a-27-de-scriitori-europeni-coordonata-de-Olivier-Guez-va-fi-lansata-la-
Suceava#ixzz7UldPXQyn 
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on 
Facebook 

Radu Lupașcu Concursul 
Internațional 
Studențesc „Hard & 
Soft” din USV, la 
final. 

monitorulsv.ro 
28.05.22 

- Concursul Internațional Studențesc de Calculatoare Hard & Soft, 
organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din  Suceava s-a încheiat vineri 
seara, după decernarea premiilor în cadrul unei festivități desfășurate în 
Aula Corpului E a Universității. În cursul aceleiași zile au fost susținute 
probele finale, teoretică și practică, în care concurenții celor 8 echipe 
studențești de la universități din România și Republica Moldova au 
prezentat juriului realizările lor după 5 zile de muncă asiduă. 
După întreaga jurizare și luarea în considerare a tuturor realizărilor sau 
a punctelor slabe, primul loc pe podim a aparținut echipajului studențesc 
de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău. Performanțele celor 
4 studenți și a îndrumătorilor lor au atins cele mai multe puncte în 
privința realizării temei concursului, care presupunea realizarea unui 



chit pe baza unei drone care trebuie să parcurgă un traseu delimitat, să 
culeagă informații, să le transmită pe o aplicație și să aterizeze în final la 
un punct dat. Locurile doi și trei au fost ocupate de echipajele studențești 
ale universităților tehnice din Timișoara și Cluj Napoca. Vom reveni cu 
detalii și impresii de la această ediție a Concursul Internațional 
Studențesc de Calculatoare Hard & Soft. 

Danila Alina Concluziile 
dezbaterii Suceava 
2022 – Riscuri si 
Oportunități Reacții 
lansare MOLDOVA 
INVEST 

newsmoldova.ro 
27.05.22 

- Lansarea primului număr al revistei MOLDOVA INVEST, publicația 
care, anul acesta, intră pe piața media cu un obiectiv extrem de ambițios, 
acela de a esențializa în cuprinsul fiecărei apariții, problematica variată, 
provocatoare și complexă a mediului economic din regiunea MOLDOVA, 
s-a dovedit a fi un eveniment de succes 
„Vă felicit, a fost o dezbatere vie, nu cu limbă de lemn, cu multe lucruri 
chiar incomode, cu asumări de răspunderi, cu autocritici, cum  ați văzut”, 
a spus președintele CJ Suceava, GHEORGHE FLUTUR, rezumând într-
o singură frază conținutul unui eveniment media, cu adevărat de succes. 
Dezbaterea primului număr al revistei MOLDOVA INVEST, dedicat 
județului SUCEAVA, a reușit nu doar să aducă la aceeași masă factori de 
decizie cu greutate pentru întreaga zonă, ci să îi îndemne la o discuție 
liberă, „fără menajamente”, așa cum a și catalogat-o deputatul PNL, 
BOGDAN GHEORGHIU, unul dintre invitații la eveniment. 
În final, toți participanții la dezbatere au avut cuvinte de apreciere pentru 
acest gen de întruniri, care pot, iată, aduce la modul concret de aceeași 
parte a „baricadei”, șefi de instituții publice, primari, oameni de afaceri, 
pentru un exercițiu extrem de util de UNITATE în idei și soluții benefice 
regiunii. 
ION ȘTEFANOVICI, redactorul-șef NEWS MOLDOVA, inițiatorul 
evenimentului, a precizat, în finalul dezbaterii: „Pentru noi este un 
succes. Revista MOLDOVA INVEST  a fost foarte bine primită.  Ne dă 
foarte mare încredere să mergem mai departe”, a spus ION ȘTEFA-
NOVICI. 
[...]„Dezbaterea de astăzi a arătat că există o mulțime de idei, care, dacă 
vor fi implementate, vor duce la o bună dezvoltare a regiunii de nord-est. 
Cred că toate instituțiile care au participat, reprezentanții acestor 
structuri, atât de stat, cât și private, au conștientizat faptul că dezvoltarea 
infrastructurii, dezvoltarea capitalului uman, atragerea investitorilor, 
sunt calea care va conduce la un progres al regiunii și la o creștere a 
nivelului de trai”, a declarat ȘTEFAN PURICI, protectorul Universității 
Ștefan cel Mare Suceava. [...] 

- Biblioteca svnews.ro - Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit o 



Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava a primit o 
valoroasă donație de 
carte din Germania 

27.05.22 valoroasă donație de carte din Germania, prin intermediul lui Christian 
Bertsch, fiul lui Hansbert Bertsch, un discipol al lui Eugeniu Coșeriu, care 
a decedat de curând. Această donație a fost posibilă datorită colaborării 
neîntrerupte dintre directoarea Bibliotecii USV, profesorul universitar 
doctor Sanda-Maria Ardeleanu, și Catedra de iberoromanistică de la 
Universitatea din Zürich, condusă de ultimul discipol al lui Eugeniu 
Coșeriu, profesorul universitar doctor Johannes Kabatek. Profesorului 
Kabatek i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 
„Ștefan cel Mare”. Colaborarea a început în anul 2015, prin intermediul 
unei foste studente a USV, Cristina Bleorțu, doctor în științe, 
cercetătoare, coautoare a numeroase studii și lucrări în domeniul 
lingvisticii coșeriene. Cristina Bleorțu activează la Universitatea din 
Zürich. Noua donație de carte reprezintă o contribuție extrem de 
importantă la creionarea întemeierii unui Centru de studii coșeriene la 
USV. În anul 2019, în Biblioteca USV au intrat peste 5.000 de exemplare 
de volume de autor, acte ale unor manifestări științifice, anale ale unor 
universități și periodice din biblioteca personală a lingvistului Eugeniu 
Coșeriu. 
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D.P. „Ce înseamnă să 
investești cu rost 
tinerețea?”. 
Răspunsuri vor fi 
date, marți, în cadru 
universitar, de PS 
Damaschin 

obiectivdesuceava.ro 
30.05.22 

- În data de 31 mai, cu începere de la ora 19,30 în Aula Magna a 
Universității Ștefan cel Mare, va avea loc conferința cu tema „Ce 
înseamnă să investești cu rost tinerețea?” susținută de episcopul vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Damaschin Dorneanul și 
organizată de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români. 
Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul (pe numele său de botez Ioan 
Daniel Luchian) s-a născut cu 41 de ani în urmă în comuna suceveană 
Dornești, a urmat Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul 
Dosoftei” din Suceava în perioada 1995-2000, apoi Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, cursurile acesteia 
încheindu-le în anul 2004. Din 2006 până în 2008 a urmat cursurile 
postuniversitare de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Justinian Patriarhul” din București iar doctoratul l-a urmat la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei șaguna” Sibiu. În anii 2009 și 
2010 a urmat cursuri de Management proiecte cu finanțare externă, 
organizate de Asociația Profesională de Management Regional Suceava, 
iar între 2014-2016 cursuri de formare organizate de Centrul de Formare 
și Inovare al Fundației Varlaam Iași și Institutul de Dezvoltare Personală 
București. Începând din anul 2017, Damaschin Dorneanul este episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.  



Daniela 
Micuțariu „Identitate culturală 

în tradițiile și 

obiceiurile poporului 

român”, proiect 

inițiat de Casa 

Corpului Didactic 

 

Monitorulsv.ro 
25.05.22 

- În aula Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava s-a desfășurat 
recent workshopul „Modalități de valorificare a tezaurului cultural 
folcloric prin activități extrașcolare”, din cadrul proiectului educațional 
„Identitate culturală în tradițiile și obiceiurile poporului român”, inițiat 
de Casa Corpului Didactic (CCD) „George Tofan” Suceava, în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Centrul Cultural pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava și Colegiul 
Național „Mihai Eminescu” Suceava. Obiectivul general al proiectului 
este dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul elaborării și 
implementării de proiecte educaționale pentru păstrarea și transmiterea 
valorilor identitare prin cultura populară.[…] 
La activitate au participat numeroase cadre didactice, iubitoare de folclor 
și păstrătoare de tradiții, dar și invitați speciali, dintre care amintim: 
prof. dr. Petru Crăciun - inspector general adjunct IȘJ Suceava; Cristina 
Albu – inspector școlar din cadrul IȘJ Suceava; Călin Horia Bârleanu - 
profesor universitar - Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; Călin 
Brăteanu - artist popular și director al Centrului pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale, Suceava din cadrul Centrului Cultural 
„Bucovina” Suceava; Angelica Flutur - interpret de muzică populară; 
Casian Balabașciuc, inginer - Moldovița; Parasca Dumitru – Rădăuți, 
organizator al Festivalul Național Concurs „Regina Sânzienelor”; Maria 
Pavelescu - consilier școlar în cadrul CJRAE Suceava; Ilaria Pușcă - 
profesor pentru învățământ primar la Vatra Moldoviței; Elena Negru - 
profesor pentru învățământ primar la Bilca; Iulian Ciotu - director 
adjunct la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana; Patru Șoiman – 
profesor la Bălcăuți; Ramona Maftei Leancă – profesor la GPP „1-2-3” 
Suceava; Lenuța Rusu Lenuța – profesor la Clubul Copiilor Fălticeni. 

 


