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- Cooperare în 
domeniul 
învăţământului 
superior, între 
România şi Cuba. 
Burse de studii în 
domenii de interes 
comun 

adevarul.ro 
07.06.22 

- Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, şi ministrul Învăţământului 
Superior din Cuba, Jose Ramon Saborido Loidi, au semnat, luni, 
Programul de cooperare în domeniul învăţământului superior între 
Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Învăţământului Superior 
din Republica Cuba. Potrivit Ministerului Educaţiei, Programul 
reprezintă cadrul necesar pentru continuarea cooperării între instituţiile 
de învăţământ superior din România şi Cuba pe teme de interes comun, 
valorificând inovarea şi schimbul de experienţă şi bune practici, conform 
News.ro. „Programul de cooperare prevede, de asemenea, acordarea, în 
regim reciproc, de burse de studii pentru toate ciclurile universitare în 
domenii de interes comun. În cadrul întrevederii bilaterale, cei doi 
miniştri au apreciat dinamica procesului de cooperare universitara, 
precum şi preocupările comune în domeniul educaţiei”, a transmis 
MInisterul Educaţiei, într-un comunicat de presă. Potrivit documentului 
citat, Sorin Mihai Cîmpeanu a menţionat oportunitatea de a valorifica 
acordurile de parteneriat inter-universitare prin programul european 
Erasmus+, precum şi prin programele dezvoltate de Agenţia Universitară 
a Francofoniei. „Se remarcă în mod deosebit susţinerea Ministerului 
Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadorului României la 
Havana, doamna Theodora Magdalena Mircea care a materializat astfel 
demersurile diplomatice iniţiate de o lungă perioadă de timp pentru 
cooperarea în domeniul educaţiei între România şi Republica Cuba. 
Evenimentul de astăzi face parte din programul ministrului 
Învăţământului Superior din Cuba, Jose Ramon Saborido Loidi, aflat în 
vizită în România alături de o delegaţie de 12 rectori ai universităţilor din 
Cuba”, se mai arată în comunicat. Potrivit sursei citate, demnitarul 
cubanez va fi prezent la o serie de acţiuni care vizează dezvoltarea şi 
consolidarea relaţiilor bilaterale româno-cubaneze în domeniul 
învăţământului superior. 
„De menţionat că este prima vizită a unui ministru cubanez al educaţiei 
în România, fiind şi primul membru al Guvernului cubanez care vizitează 
România după 1990 şi marchează potenţialul de colaborare între 
universităţile româneşti şi cele cubaneze, în cadrul mai larg al susţinerii 
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06.06.22 activităţilor de dezvoltare a internaţionalizării activităţii universităţilor 
româneşti”, a mai transmis Ministerul Educaţiei. 
În marja evenimentului, au fost semnate deja 18 acorduri bilaterale de 
cooperare cu universităţi din Cuba. Universităţile româneşti care au 
semnat deja acorduri bilaterale sunt: Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila”, Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi si Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Zilele următoare se vor 
semna alte 20 de acorduri bilaterale de către Universitatea Transilvania 
din Brasov, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea de 
Medicina, Farmacie, Ştiinţă si Tehnologie „George Emil Palade’’ din 
Târgu Mureş, Universitatea „1 decembrie’’ din Alba Iulia, Universitatea 
„Ștefan cel Mare’’ din Suceava, Universitatea Naţională de Artă Teatrală 
şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti si Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad. În total, 11 universităţi româneşti vor semna acorduri 
de colaborare cu 12 universităţi cubaneze. Delegaţia rectorilor cubanezi 
este formată din conducătorii următoarelor universităţi: Universitatea 
din Holguín, Universitatea din Matanzas „Camilo Cienfuegos”, 
Universitatea din Est, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 
(UCMH)/Universitatea de Stiinţe Medicale, Universitatea de 
Informatică, Universitatea din Artemisa, Universitatea din Pinar del Río, 
Universitatea Agricolă din Havana „Fructuoso Rodríguez Pérez”, 
Universitatea de Arte, Universitatea Tehnologică din Havana „José 
Antonio Echevarría” şi Universitatea Sancti Spiritus şi Universitatea din 
Ciego de Ávila. 
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Daniela 
Micuțariu 

Simpozion 
internațional de 
fizioterapie, la 
Centrul Școlar Gura 
Humorului 

monitorulsv.ro 
06.06.22 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) „Sf. Andrei’’ Gura 
Humorului a organizat, în perioada 3-4 iunie 2022, Simpozionul 
internațional de fizioterapie, aflat la ediția a III-a, „care a oferit 
specialiștilor posibilitatea de a-și expune lucrări de cercetare cu conținut 
științific de larg interes în domeniu”. 
În cadrul simpozionului s-au realizat schimburi de experiență, s-au 
dezbătut problemele actuale în domeniu, cu precădere cele pentru 
kinetoterapia pediatrică. De asemenea, o parte din lucrări au fost trimise 
online și prezentate. Această activitate, au transmis organizatorii, a adus 
împreună specialişti din domeniul fizioterapiei din România, Polonia şi 
Republica Moldova. Au răspuns invitației dr. Alexandru Nemțoi, medic 
specialist chirurgie maxilofacială, msc. bioing. CPO Bogdan Dimitriu din 
Iași, fizioterapeut dr. Nicolae Vlad Chihaia de la Nucleum Clinic, Roman 
Potapenco și Rusu Evghenia, kinetoterapeuți din Republica Moldova, 



prof. dr. univ. Daniela Crăciun, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Betiuc Mihail, preşedintele Colegiului Fizioterapeuților din 
Suceava-Botoșani, cât și specialiștii de la CSEI „Sf. Andrei” Gura 
Humorului și studenți invitați.[…] 

- Simpozion dedicat 
domnitorului Ştefan 
cel Mare şi Sfînt, 
găzduit de USV 

radiotop.ro 
06.06.22 

- Joi, 16 iunie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se va 
desfășura cea de-a II-a ediție a unui simpozion consacrat domnitorului 
Ștefan cel Mare și Sfînt. Simpozionul va avea loc în baza unui acord de 
colaborare încheiat între USV și Inspectoratul Școlar. Prezent în studioul 
Radio Top, inspectorul de istorie Daniel Hrenciuc, a afirmat: „Cînd am 
venit la Inspectoratul Școlar Județean am încheiat un parteneriat cu 
Facultatea de Istorie și Geografie, cu decanul Florin Pintescu, și de-
atunci am organizat diverse manifestări științifice, metodice, extrem de 
utile pentru profesorii de istorie”. Profesorul Hrenciuc a adăugat că în 
această vară sînt programate și alte evenimente. 
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Daniela 
Micuțariu 

Simpozionul 
Național „Valori 
perene în creația 
Mitropolitului 
Bartolomeu 
(Valeriu) Anania”, 
ediția a IX-a 

monitorulsv.ro 
06.06.22 

- În perioada 10-11 iunie 2022, la Suceava se va desfășura Simpozionul 
Național „Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu (Valeriu) 
Anania”, ediția a IX-a. Evenimentul cultural este organizat de Asociația 
Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare, Fundația „Mitropolitul 
Bartolomeu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul 
Școlar Județean Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox 
„Mitropolitul Dosoftei”, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Cămârzani 
și Parohia Șcheia I, Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop Calinic. 
Conform organizatorilor, deschiderea oficială a simpozionului va avea 
loc vineri, 10 iunie, la ora 9.30, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a 
Universității „Ștefan cel Mare”, manifestarea fiind moderată de lector 
univ. dr. Geta Moroșan. 
În cadrul evenimentului vor conferenția, conform programului: univ. 
dr. Virgil Nistru Țigănuș – „O Cetate pe Muntele Credinței. Taina 
Cuvântului în Slujirea Părintelui Bartolomeu”; preot dr. Ioan 
Petraş, membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala 
Timișoara – „Harul Libertății. Liturghia Bartolomeică de la Târnăveni: 1 
aprilie 1990”; preot prof. univ. dr. habil. Jan Nicolae, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
– „Cenaclul Clujean din Casa Părintelui Florea Mureșanu oglindit în 
memorialistica lui Bartolomeu Valeriu Anania”; preot prof. univ. 
dr. Ștefan Iloaie, Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – „Despre Viața Ca Dar: 
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Frumusețea și Bucuria în Viața și Opera Mitropolitului  Bartolomeu 
Anania”; prof.univ. dr. Niculina Iacob, Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – „Încărcătura 
Sacră a Cuvintelor și Formelor Arhaice în Rugăciunea Domnească”; 
preot Ioan Pintea, director al Bibliotecii Județene, „George Coșbuc”, 
Bistrița-Năsăud - „Bartolomeu Valeriu Anania. Lecturi și Amintiri”; 
preot Mihai Cobziuc, consilier eparhial, Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților; [...] 

- Festivalul Filmului 
Francez la Suceava 
în perioada 9-12 
iunie: Vor fi 
prezentate succesele 
recente ale 
cinematografiei 
franceze 
recompensate în 
festivaluri sau 
apreciate de public 

newsbucovina.ro 
05.06.22 

- Festivalul Filmului Francez, organizat an de an de Institutul Francez din 
România, se află la cea de a 26-a ediţie, în perioada 1-12 iunie 2022. 
La Suceava, între 9-12 iunie, a patra ediţie a acestui minunat eveniment 
cultural, organizat de Alianţa franceză în colaborare cu Universitatea 
„Ştefan cel Mare” şi Casa de Cultură a Studenţilor, va avea loc şi anul 
acesta în Auditorium-ul „Joseph Schmidt” într-o succesiune de producţii 
cinematografice de mare calitate artistică. 
„Nos yeux grand ouverts”/„Ochii noştri larg deschişi” este tema aleasă 
pentru ediţia din acest an. Cele mai recente filme franceze vor fi 
proiectate în cinematografe şi în aer liber, în Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Iaşi, Timişoara, Brăila, Braşov, Constanţa, Sfântu Gheorghe, Sibiu, 
Suceava şi Târgu Mureş. 
Competiţia Tinerelor Talente – Lungmetraj pune în lumină, ca în fiecare 
an, vocile noi ale cinematografiei franceze prin cinci remarcabile 
lungmetraje de debut, care vor concura pentru premiul Publicului : o 
bursă de 1000 de euro oferită de Institutul francez realizatoarei sau 
realizatorului filmului câştigător, precum şi support financiar acordat de 
TV5 Monde distribuitorului român care va alege să aducă filmul pe 
ecranele din cinematografele autohtone. 
Printre premierele naţionale confirmate în această secţiune se numără 
două filme selecţionate la Semaine de la Critique: „Bruno Reidal” de 
Vincent Le Port şi „Les Amours d’Anaïs” de Charline Bourgeois-Tacquet. 
Pentru al doilea an consecutiv, Competiţia Tinerelor Talente – 
Scurtmetraj propune cinci producţii cu un parcurs festivalier deosebit. 
Un juriu de 3 tineri critici de film – Dora Leu, Călin Boto şi Andreea 
Chiper – vor desemna câştigătorul acestei secţiuni. [...] 
La Suceava, Festivalul Filmului Francez 2022 se va desfăşura în perioada 
9-12 iunie în Auditorium-ul „Joseph Schmidt”. Filmele pe care vi le 
propunem sunt: Oranges Sanguines (joi, 9 iunie, ora 20.00), Ibrahim şi 
La Grande Bouffe (vineri, 10 iunie, de la 18.30 şi 20.30), Olga şi Albatros 
(sâmbătă, 11 iunie, de la 18.00 şi respectiv 20.30), Enquête sur un 
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scandale d’Etat şi L’événement (duminică, 12 iunie, de la 18.00 şi 20.30). 
Intrarea este liberă pe toată durata festivalului. 

- Primarul Lungu, 
despre colaborarea 
primărie-USV în 
cadrul proiectului 
climatic: Mințile 
ascuțite sînt la 
universitate. 
Universitatea are 
specialiști și mă 
bucur că este alături 
de noi 

radiotop.ro 
05.06.22 

- În zilele de 13 și 14 iunie, primarul Sucevei, Ion Lungu, va fi la Bruxelles, 
la o întîlnire unde ar urma să se stabileacă unele coordonate din proiectul 
european „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic 
pînă în anul 2030”. Municipalitatea a fost selectată în acest program 
alături de Primăria Cluj-Napoca și Primăria Sectorului 2 al Capitalei, și 
va colabora strîns cu Universitatea „Ștefan cel Mare”. La întrunirea de la 
Bruxelles vor participa reprezentanți ai tuturor celor 100 de orașe 
selectate. 
Primarul a declarat la Radio Top: „La Bruxelles vor fi probabil niște 
clarificări. Trebuie să facem o foaie de parcurs, un plan de investiții, o 
strategie de dezvoltare. Deja am contactat firme de specialitate. Pînă 
acum noi am făcut documentațiile cu salariații proprii. Însă, de-acum 
trebuie să intrăm în partea profesionistă a problemei și vom licita o firmă 
de consultanță”. Ion Lungu a adăugat: „Voi avea colaborări cu toate 
instituțiile, în primul rînd cu Universitatea „Ștefan cel Mare”. Domnul 
rector Valentin Popa mi-a dat răspunsul că este de acord să colaborăm. 
Pînă la urmă, mințile ascuțite sînt la universitate. Universitatea are un 
rol important pentru că are specialiști și mă bucur că este alături de noi. 
Vom colabora și sper să atragem cît mai mulți bani din cei care se pot 
accesa în următorii șapte ani”. […] 

- Colocviul 
internațional 
„Trăind cu râurile”, 
organizat cu 
sprijinul 
Universității din 
Bucureşti 

unibuc.ro 
03.06.22 

- În perioada 20-22 mai 2022, a avut loc colocviul internațional „Trăind 
cu râurile”, organizat de un grup de tineri cercetători, membri ai 
Romanian Young Academy (RIA), cu sprijinul Universității din 
Bucureşti. 
Colocviul a reunit participanţi din patru centre universitare: 
Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Universitatea „A. I. Cuza” şi Universitatea „Ştefan Cel Mare” din 
Suceava, precum şi cercetători din diferite institute din ţară şi străinătate 
(Institutul Terre et Environnement din Strasbourg, Sfântu Gheorghe 
Marine and Fluvial Research Station, Institutul de Geografie al 
Academiei Române (Bucureşti şi Filiala Cluj-Napoca), Institutul de 
Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române (Cluj-Napoca), 
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” (Iași) și Muzeul Universității „Al. I. 
Cuza” (Iași). 
Scopul acestui colocviu a fost acela de a aduce la o masă comună de 
discuţii actori (cercetători din domeniul extins al ştiinţelor pământului, 
arhitecţi, istorici, critici de artă) în jurul problemei suscitate de râurile 



din România, din perspective multiple: evoluţia lor la scară geologică şi 
istorică, importanţa lor pentru societate şi pentru comunităţile locale, 
valoarea lor intrinsecă pentru funcţiile ecologice şi de recreere, gestiunea 
şi restaurarea albiilor de râu şi valenţele economice. [...] 

Dana 
Humoreanu 

Prefectul Alexandru 
Moldovan a 
prezentat la Berlin 
situația etnicilor 
germani din județul 
Suceava și a 
parteneriatelor cu 
Germania 

monitorulsv.ro 
03.06.22 

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a participat în zilele de 2 și 3 
iunie a.c., la Berlin, la lucrările celei de-a XXV-a sesiuni a Comisiei 
guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor 
germani din România, la invitația Ministerului Afacerilor Externe. 
În cadrul lucrărilor partea română a prezentat măsurile concrete de 
sprijinire a proiectelor ce vizează „păstrarea, punerea în valoare și 
dezvoltarea identității culturale, lingvistice și spirituale a minorității 
germane din România și a patrimoniului cultural al acesteia”, în perioada 
care a trecut de la precedenta sesiune a Comisiei mixte, care a avut loc la 
Brașov. […] 
În cadrul acestui proiect, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava 
și Teatrul Studențesc „Fabulinus” au propus realizarea unor proiecte 
teatrale multiculturale. Un exemplu este proiectul teatral „Autoportret”, 
de restituire a memoriei, care a implicat autoritățile, instituțiile teatrale, 
universitățile din Suceava și Augsburg și școli din cele două regiuni și în 
care au fost incluse elemente multilingvistice și multiculturale.  
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- Copii de grădiniță 
din Suceava, 
încurajați de 
studenți ai Facultății 
de Medicină din 
Suceava să consume 
mai multe legume 

crainou.ro 
06.06.22 

- Studenţi de la Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, specializarea Nutriţie şi 
dietetică, îndrumați de dietetician Daniela Bălănucă și masterand 
nutriționist Carmen Chauciuc, au fost prezenți săptămâna trecută la 
Grădinița cu program normal nr.8 din Suceava unde au desfășurat un 
proiect de „Educaţie nutriţională pentru o viaţă sănătoasă”, orientată 
către formarea unor comportamente alimentare sănătoase în rândul 
copiilor. 
Ȋn acest scop, preşcolarii au fost evaluaţi antropometric, iar părinții au 
avut de completat chestionare cu privire la obiceiurile alimentare ale 
celor mici. 
Pe parcursul acestei activități copiii au vizionat proiecții cu materiale 
informative despre nevoile lor nutriţionale, piramida alimentară, 
importanţa practicării unor activităţi fizice pentru menţinerea unei vieţi 
sănătoase, dar au jucat și „Baba – Oarba cu mâncare”, regula fiind ca ei 
să recunoască alimentele din farfurie fără să le vadă, doar după gust sau 
miros. 
La finalul săptămânii, organizatorii și-au exprimat încrederea că 
legumele, care nu se aflau în topul preferințelor copiilor, vor face parte 
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din dieta lor zilnică. 
Educatoarele grădiniţei, prof. Irina Rădăşanu, prof. Ionela Druţu şi ed. 
Iustina Răţoi, îşi propun să continue seria de activităţi, cu speranţa că 
această generaţie va adopta un stil de viaţă sănătos. 

- Studenții Facultății 
de Istorie și 
Geografie, 
participări și premii 
la conferințe din țară 

stirisuceava.net 
02.06.22 

- În perioada 20-27 mai 2022, studenții de la Departamentul de Științe 
Umane și Social-Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au participat la trei 
conferințe organizate online: 
20 mai 2022, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Sesiunea de 
Comunicări Științifice dedicată studenților; 
27 mai 2022, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a cincea ediție a 
conferinței studențești Noi provocări în științele socio-umane la 
începutul mileniului III; 
26-27 mai 2022, Universitatea din Oradea, Conferința națională cu 
participare internațională a studenților (nivel de licență, masterat, 
doctorat) în științe sociale. Actualitate în cercetarea studențească. 
Studenții specializărilor Asistență socială și Relații internaționale și 
studii europene au prezentat lucrări cu tematici diverse, care au inclus, 
printre altele, percepții asupra situațiilor de discriminare ale persoanelor 
aparținând unor grupuri minoritare, rezultate ale implicării lor în 
sprijinul refugiaților sau ale participării lor în tabere pentru persoane cu 
dizabilități și o serie de proiecte de intervenție specifice vârstnicilor. 
Demersul lor științific s-a finalizat cu două premii câștigate la 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul sesiunii de 
comunicări științifice care a fost organizată de Facultatea de Istorie, 
Filosofie și Teologie: 
Premiul III – Aurelia Băeșu, Asistență socială, anul III 
Premiu special – Cătălina Munteanu și Narcis Miron, Asistență socială, 
anul II 
Coordonatorii studenților care au participat la aceste evenimente 
științifice au fost asist. univ. dr. Sergiu Raiu și lector dr. Geta Mitrea. 

 


