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Sinteza articolului 

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
confirmă statutul de 
instituție de top la 
nivel mondial 

monitorulsv.ro 
10.06.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este ierarhizată drept una 
dintre cele 1400 de universități de excelență pe plan mondial și între cele 
mai performante 11 universități din România. 
Ediția 2023 a QS World University Rankings, publicată pe 8 iunie, 
certifică, pentru al doilea an consecutiv, parcursul constant al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. După ce, în ediția de anul 
trecut a celebrului clasament, USV a fost inclusă, în premieră, în rândul 
instituțiilor de învățământ superior relevante la nivel global, în ediția 
2023, universitatea suceveană își menține poziția din eșalonul 
universităților 1201+, continuând să fie ierarhizată drept una dintre cele 
1400 de universități de excelență pe plan mondial și între cele mai 
performante 11 universități din România. 
Pentru ediția 2023 a QS World University Rankings, au fost analizate 
rezultatele a 2462 de instituții, dintre care 1422 au îndeplinit criteriile 
riguroase pentru a fi incluse în ierarhizare, cu 124 de intrări noi prin 
raport la ediția precedentă. La nivel național, în top se regăsesc 13 
universități, dintre care 2 sunt nou intrate. 
Două universități românești, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca și Universitatea din București, au fost ierarhizate în eșalonul 
1001-1200. Alte nouă universități se regăsesc în eșalonul 1201-1400, 
după cum urmează: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Transilvania” din 
Brașov, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica 
din București și Universitatea Politehnica din Timișoara. În zona de 
clasament 1401+, se regăsesc Universitatea din Craiova și Universitatea 
din Oradea. [...] 
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Sandrinio 
Neagu 

Profesorul Gheorghe 
Onișoru, de la USV, 
premiat de Fundația 
Culturală Magazin 
Istoric 

monitorulsv.ro 
10.06.22 

- Profesorul Gheorghe Onișoru, de la Facultatea de Istorie-Geografie a 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a obținut premiul „Florin 
Constantiniu”. Distincția i-a fost acordată de Fundația Culturală Magazin 
Istoric, iar festivitatea de decernare a premiilor a avut loc miercuri, 8 
iunie, la sediul central al Băncii Naționale a României. Au fost premiați 
autori ai unor lucrări apărute în anul 2021. Gheorghe Onișoru a fost 



premiat pentru cele două volume publicate anul trecut la prestigioasa 
editură Corint, „Stalin și poporul rus” - Democrație și dictatură în 
România contemporană. Premisele instaurării comunismului și 
Stalinismul în România. Este vorba despre o sinteză a istoriei 
contemporane a României de la Marea Unire până la moartea lui Stalin, 
bazată pe cercetarea arhivelor și experiența de 30 de ani a autorului în 
acest domeniu. Profesorul Gheorghe Onișoru a fost primul președinte al 
Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității 
(CNSAS), structură pe care a condus-o timp de 6 ani, din 2000 până în 
2006. Din anul 2002, Gheorghe Onișoru a devenit profesor universitar 
și decan al Facultății de Istorie din București din cadrul Universității 
„Spiru Haret”.  
Este totodată membru al Consiliului Științific al Institutului Revoluției 
Române. Gheorghe Onișoru a fost membru în colegiile de redacție ale 
Anuarului Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, Arhivele 
totalitarismului - București, Cercetări istorice - Iași, Analele Facultății de 
Istorie de la Universitatea Spiru Haret - București și Arhivele Securității 
- București. De asemenea, a efectuat o serie de documentări științifice în 
Franța, Polonia, China, Germania, Ungaria, Republica Moldova, 
Bulgaria, Statele Unite sau Olanda. 

- Gheorghe Flutur: 
Proiecte de un 
miliard de euro din 
PNRR pentru 
Suceava 

digi24.ro 
10.06.22 

- Valoarea proiectelor aprobate la finanțare prin PNRR în județul Suceava 
este de un miliard de euro, a anunțat președintele Consiliului Județean 
Suceava, Gheorghe Flutur. [...] 
„De altfel bani vor intra în județ prin alte proiecte: 19 milioane pentru 
consolidarea, restaurarea și reabilitarea Palatului Administrativ din 
Suceava, peste 3 milioane de euro pentru construirea unui cămin 
studențesc la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, peste 38 
milioane de euro pentru proiectul Sălii Polivalente din Suceava, peste 10 
milioane de euro pentru modernizarea Vămii Siret, 33 de milioane de 
euro pentru modernizarea taberei de la Bucșoaia, 60 milioane de euro 
printru programul “Bucovina, Pol de Dezvoltare Turistică”, proiecte 
transfrontaliere dar și alte proiecte ale CJ Suceava”, a adăugat el. [...] 
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Andreea 
Năstase 

133 de ani de la 
moartea poetului 
național al 
României. Mihai 
Eminescu, omagiat 
la Ipotești 

stiripesurse.ro 
13.06.22 

- Memorialul Ipotești- Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” 
organizează, în perioada 15-17 iunie 2022, ediția din iunie a Zilelor 
Eminescu, prilejuite de împlinirea a 133 de ani de la moartea marelui 
poet, se arată într-un comunicat de presă transmis de instituția de 
cultură din Botoșani, conform Agerpres. 
Potrivit sursei citate, manifestările debutează pe 15 iunie, la ora 12,00, cu 
un Te Deum la bisericuța familiei Eminovici din cadrul complexului 
memorial de la Ipotești, urmat de depuneri de flori la bustul poetului. 
Ulterior, începând cu ora 13,00, în sala de expoziții temporare „Horia 
Bernea”, se va desfășura ceremonia de acordare a Premiului pentru 
promovarea operei eminesciene. Premiul se acordă în baza deciziei unui 
juriu național din care fac parte profesorii universitari Iulian Costache 
(Universitatea din București), Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava) și Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu). 
La ora 15,0, în sala de expoziții temporare "Horia Bernea", va avea loc 
vernisarea expoziției Dialog epistolar: Mihai Eminescu- Veronica Micle. 
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13.06.22 Selecția conținutului documentar a fost realizată de Mihaela Anițului și 
Ala Sainenco, iar conceptul grafic îi aparține Lilianei Grecu. 
În seara zilei de 15 iunie, începând cu ora 19,00, în amfiteatrul exterior 
al Memorialului Ipotești, Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani va 
susține spectacolul „Același, altfel Eminescu”. 
Pe 16-17 iunie, în sala de expoziții temporare „Horia Bernea” va avea loc 
Colocviul de exegeză literară. Anul acesta, ajuns la ediția a VI-a, colocviul 
are genericul In honorem D. Popovici- Ioana Em. Petrescu și este 
organizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu” Iași, Centrul de cercetare în filologie modernă al Facultății de 
Litere a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj și Biblioteca Județeană 
„Octavian Goga” Cluj. 
Pe 18 iunie, începând cu ora 20,00, în amfiteatrul exterior al 
Memorialului Ipotești, Teatrul Ararat din Baia Mare va lansa revista „Pe 
urmele lui Eminescu” și va susține spectacolul „Pe mine mie... redă-mă”. 
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Ștefan 
Mihalcea 

S-a încheiat a IX-a 
ediție a 
Simpozionului 
Național „Valori 
perene în creația 
Mitropolitului 
Bartolomeu Anania” 

doxologia.ro 
12.06.22 

- Zilele acestea,  Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” și Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava au fost gazdele celei de-a IX-a ediții a 
Simpozionului Național „Valori perene în creația Mitropolitului 
Bartolomeu Anania”. Festivitatea de deschidere a avut loc vineri, 10 
iunie, ora 09:30, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a universității 
sucevene, unde au susținut mesaje de bun venit prof. univ. dr. Ștefan 
Purici, prorector al instituției de învățământ, și doamna Daniela 
Ceredeev, inspector pentru disciplina religie, Inspectoratul Școlar 
Județean Suceava. [...] 
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Ștefan 
Mihalcea 

Lucrarea „Ștefan cel 
Mare și moldovenii 
din vremea sa” a fost 

doxologia.ro 
12.06.22 

- Seria manifestărilor prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea 
Bisericii „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, actuala 
Catedrală Arhiepiscopală din Suceava, a continuat vineri, 10 iunie svnews.ro 



lansată la Suceava 12.06.22 2022, cu lansarea cărții istoricului ardelean Adrian Andrei Rusu, „Ștefan 
cel Mare și moldovenii din vremea sa”. evenimentul, organizat de 
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Cultural, în colaborare 
cu Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură bisericească, a avut 
loc, începând cu ora 13.00, în Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava”, din curtea așezământului monahal, și a fost moderată de 
PC Gabriel Herea, inspector eparhial. 
Alături de autor, au fost prezenți la eveniment reprezentați ai Centrului 
Eparhial, oameni de cultură, arheologi, profesori, istorici și credincioși. 
În cuvântul de deschidere, Arhid. Vasile M. Vasile Demciuc, cadru 
didactic la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava și consilier eparhial, a punctat activitatea academică și 
personalitatea istorică a autorului, menționând unele șantiere 
arheologice pe care profesorul Rusu le-a condus. 
Despre volumul „Ștefan cel Mare și moldovenii din vremea sa” a vorbit 
apoi domnul Ioan Mareș, arheolog expert, și părintele Gabriel Herea, 
moderatorul întâlnirii. [...] 

 


