
Revista presei – JOI, 30 IUNIE 2022 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Festivitate de 
deschidere a 
Olimpiadei 
Naționale de 
Astronomie și 
Astrofizică la USV 

monitorulsv.ro 
30.06.22 

- Miercuri seara, începând cu ora 17.00, în Sala Auditoriumul „Joseph 
Schmidt” de la USV a avut loc festivitatea de deschidere a Olimpiadei 
Naționale de Astronomie și Astrofizică. Organizată de Ministerul 
Educației Naționale în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea 
Științifică „Cygnus”, în perioada 29 iunie - 3 iulie 2022, manifestarea este 
găzduită de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), care își 
propune să promoveze excelența în domeniul interdisciplinar al 
astronomiei și astrofizicii și să pregătească viitori cercetători ai tainelor 
universului. 
La ediția din acest an a olimpiadei, cea de a treia găzduită de USV la 
Suceava, după ce în anul 2014 a organizat Olimpiada Internațională cu o 
mare participare de peste hotare, participă 118 elevi din 22 de județe și 
din municipiul București, selectați prin etape județene ale competiției, 
împărțiți pe două categorii de vârstă, juniori (gimnaziu) și seniori (liceu). 
Elevii și profesorii însoțitori vor beneficia de masă și cazare în campusul 
USV și al Liceului cu Program Sportiv din Suceava, iar probele de concurs 
se vor desfășura joi și vineri, în Amfiteatrele Facultății de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor și ale Facultății de Inginerie Mecanică, 
Autovehicule și Robotică. [...] 
Trei zile de competiție aprinsă sub aripa olimpiadei 
Comisia centrală a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică 
este formată din 30 de profesori specialiști în domeniu, proveniți din 28 
de instituții din România, și este coordonată de lector univ. dr. Camelia 
Pîrghie. Echipa de organizare a Olimpiadei este coordonată de prof. univ. 
dr. Mihai Dimian, prorector USV, prof. dr. Petru Crăciun, inspector 
școlar adjunct din cadrul IȘJ Suceava și coordonator al lotului olimpic al 
României, prof. Victor Șutac, președintele Societății Științifice „Cygnus”, 
și prof. univ. dr. Dan Milici, decanul Facultății de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor. Pe durata evenimentului activitățile de concurs 
și jurizare a lucrărilor vor alterna cu cele de informare și formare în 
domeniul astronomiei și astrofizicii, precum și cu programe culturale și 
turistice în județul Suceava, organizate cu sprijinul Colegiului Silvic 
Bucovina și al companiilor Dorna și Calea Ferată Îngustă. 
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Festivitatea de premiere a Olimpiadei va avea loc în data de 2 iulie, 
începând cu ora 18:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV, 
premiile oferite de Ministerul Educației Naționale fiind suplimentate de 
medalii, diplome și premii oferite de organizatorii locali, Societatea 
Română de Fizică și compania Endava. 
Lotul olimpic care va fi selectat în cadrul acestei olimpiade se va reuni la 
USV începând de luni, 4 iulie, în vederea pregătirii pentru participarea la 
Olimpiadele Internaționale de Astronomie și Astrofizică. Performanța 
elevilor români este validată an de an de medaliile obținute la 
olimpiadele internaționale, România clasându-se constant printre țările 
cu cele mai bune rezultate internaționale în acest domeniu. 
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- Cea de a VIII-a ediție a Conferinței internaționale ENSEC (European 
Network for Social and Emotional Competence) - Rețeaua europeană 
pentru competență socială și emoțională va avea loc pentru prima dată 
în România. Evenimentul se va desfășura în cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, în perioada 30 iunie - 2 iulie și va reuni, în format 
fizic și virtual, peste 150 de cercetători și profesori din universități și 
organizații interesate de promovarea învățării sociale și emoționale 
pentru copii și adulți. Tema conferinței din acest an este Social Emotional 
Learning and Positive Development,  Învățare socială și emoțională și 
dezvoltare pozitivă. 
Realizarea unei astfel de conferințe științifice pleacă de la contextul social 
și economic actual, dominat de incertitudini, care generează la nivel 
individual și social nevoia de activare a resurselor de reziliență personală, 
de identificare de soluții pedagogice care să susțină în mai mare măsură 
adaptarea la adversitate, flexibilitatea și sănătatea mintală. 
Conferința va surprinde multe dintre problematicile majore cu care se 
confruntă educația timpului nostru, va localiza și contextualiza teorii și 
practici în domeniul educației, sănătății, politicilor publice, oferind 
oportunitate pentru dezbateri și reflecții teoretice, pentru comunicare și 
diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniu. 
Tematicile principale propuse de conferință includ: perspective 
transculturale asupra învățării sociale și emoționale care conduc la 
dezvoltare pozitivă, sănătatea mintală în școală, formarea profesorilor 
pentru promovarea sănătății mintale și a educației emoționale în școală, 
învățarea socio-emoțională a adulților în contextual comunităților 
incluzive. 
Organizată bianual, Conferința ENSEC se bucură de o mare participare 
a specialiștilor din domeniul științelor educației, psihologiei, sănătății 
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mintale din Europa, dar și din spațiul extra-european, edițiile anterioare 
fiind desfășurate în Budapesta (2019), Stokholm (2017), Lisabona 
(2015), Zagreb (2013), Manchester (2011), Istanbul (2009), Malta 
(2007). [...] 
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- Consiliul Județean Suceava a aprobat, miercuri, transferul către 
Universitatea „Ștefan cel Mare” a terenului pe care va fi construit sediul 
viitoarei Facultăți de Medicină. Șeful administrației județene, Gheorghe 
Flutur, a amintit că terenul cu o suprafață de 1.440 de metri pătrați se 
află în curtea Spitalului Județean Suceava, în zona din apropierea 
Colegiului Național „Spiru Haret”. 
Gheorghe Flutur a subliniat faptul că acest transfer reprezintă încă un 
pas foarte important pentru noua Facultate de Medicină, dar și în 
perspectiva unui spital clinic la Suceava. „Aș vrea să vă mulțumesc 
tuturor consilierilor județeni pentru că în acest mandat practic de la noi 
a pornit această propunere, această ofertă pentru ca în incinta Spitalului 
Județean să găsim un spațiu pentru noua facultate. Nu a fost ușor pentru 
că nu există un excedent de spații. Dar am socotit noi că e foarte 
important ca Facultatea de Medicină de la Suceava și să fie aproape de 
celelalte pavilioane ale universității și aproape de spital, în perspectiva 
spitalului clinic pe care vrem să-l înființăm la Suceava”, a precizat Flutur. 
El a arătat că instituția pe care o conduce va continua să acorde sprijin 
Universității Suceava pentru a găsi finanțarea necesară pentru 
construcția Facultății de Medicină. Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a 
spus că acest sprijin acordat Universității Suceava prin transferul 
terenului pentru sediul noii facultăți îi aduce aminte de un alt moment în 
care a putut să ajute unitatea de învățământ superior din Suceava. 
„Primul moment a fost când eram director la Direcția Silvică Suceava și 
am semnat predarea Centrului de Perfecționare care era al Romsilva, 
sediul în care acum este rectoratul universității. Clădirea nu era 
finalizată, dar era un pas uriaș pentru că universitatea avea nevoie de 
spații și atunci s-a început și demersul pentru Facultatea de Silvicultură. 
Și uitați că acum suntem la începutul Facultății de Medicină”, le-a spus 
Flutur consilierilor județeni. 
De precizat că în ședința de miercuri a fost aprobat un proiect de hotărâre 
privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui bun 
imobil, situat în municipiul Suceava, din domeniul public al Județului 
Suceava în domeniul public al Statului Român și în administrarea 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în 
coordonarea Ministerului Educației. Gheorghe Flutur a amintit că prin 
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Hotărârile Guvernului nr. 883/2021 și nr. 906/2021 s-a aprobat 
înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 


