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Sinteza articolului 

Oana Nuțu Noaptea 
Cercetătorilor 
Europeni 2022, 
peste 2 săptămâni, 
la USV 

obiectivdesuceava.ro 
16.09.22 

- Evenimentul va avea loc în data de 30 septembrie. În Suceava, 
laboratoarele în aer liber vor fi organizate pe platoul din fața Universității 
„Ștefan cel Mare”, începând cu ora 16:00. În cadrul evenimentului, 
vizitatorii pot întâlni cei mai prietenoși cercetători, pot efectua, alături de 
aceștia, cele mai trăsnite experimente, au ocazia să vadă și să asculte 
prezentările celor mai inovative proiecte, iar concursurile și surprizele 
vor face experiența participării una de neuitat. 
Evenimentul mult așteptat de cercetători și pasionații de știință, Noaptea 
Cercetătorilor Europeni 2022, va avea loc în data de 30 septembrie. În 
Suceava, laboratoarele în aer liber vor fi organizate pe platoul din fața 
Universității „Ștefan cel Mare”, începând cu ora 16:00. 
Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 este organizată în București și alte 
peste 20 de orașe din România, publicul având ocazia să cunoască 
oamenii din spatele cercetătorilor și să înțeleagă mai bine cât de 
importantă este munca de cercetare pentru viața de zi cu zi. 
Inițiat în anul 2005 de Comisia Europeană, evenimentul de talie 
europeană a ajuns la a 18-a ediție, fiind încă de la început un eveniment 
al inovației, prin care știința a devenit accesibilă tuturor, iar oamenii au 
luat parte la activități științifice ce combină educația cu divertismentul, 
organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat 
activ, conferințe, prezentări, jocuri și concursuri. 
Organizatorii consideră că evenimentul este potrivit pentru toți cei care 
au o minte curioasă, își doresc să înceapă o carieră în cercetare sau sunt, 
pur și simplu, pasionați de știință. În cadrul evenimentului, vizitatorii pot 
întâlni cei mai prietenoși cercetători, pot efectua, alături de aceștia, cele 
mai trăsnite experimente, au ocazia să vadă și să asculte prezentările 
celor mai inovative proiecte, iar concursurile și surprizele vor face 
experiența participării una de neuitat. Toate detaliile privind orașele în 
care se organizează Noaptea Cercetătorilor Europeni și activitățile la care 
vizitatorii pot participa se găsesc pe website-ul evenimentului: 
www.noapteacercetatorilor.eu. [...] 
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Dana 
Humoreanu 

Avantajele pentru 
pacienți aduse de 
transformarea 

monitorulsv.ro 
16.09.22 

- Transformarea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din 
Suceava în spital clinic va aduce avantaje atât pentru pacienți, cât și 
pentru personalul medical. În primul rând, prin legarea activității de crainou.ro 



Spitalului Județean 
din Suceava în spital 
clinic 

15.09.22 asistență medicală de cea de învățământ medical și de cercetare 
științifică medicală va crește nivelul de pregătire profesională a corpului 
medical, astfel că pacienții vor avea parte de doctori mai bine pregătiți, 
care pot rezolva cu succes cazuri dificile. Pentru a deveni clinic, spitalul 
trebuie să probeze că are competențele, personalul și dotarea pentru 
asigurarea îngrijirilor medicale complete pentru cazurile medicale 
complexe, mai ales în cazul urgențelor și al pacienților aflați în stare 
critică, pentru cazurile ce nu pot fi rezolvate în spitalele municipale și 
orășenești din județ, dar și pentru toate cazurile din județele arondate, ce 
nu pot fi rezolvate complet la nivelul spitalelor județene din cauza lipsei 
de resurse materiale și/sau umane sau din cauza complexității cazului. 
La această dată, pentru o serie de specialități deja Spitalul de Urgență 
Suceava tratează și pacienți din alte județe, de exemplu la maternitate, 
cardiologie, cardiologie intervențională, secțiile chirurgicale etc. [...] 
În ceea ce privește timpul care va mai trece până la transformarea în 
spital clinic, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
prof.univ.dr. Mihai Dimian, a declarat că universitatea va trimite 
documentația pentru avizare la Ministerul Educației la începutul lunii 
octombrie și, după obținerea avizului, la Ministerul Sănătății pentru 
derularea procedurilor de acreditare. Schimbarea statutului ar putea 
avea loc la începutul anului 2023. 
Menționăm că pentru activitatea medicală, diagnostică și terapeutică, 
personalul didactic din spital este în subordinea administrației spitalului. 
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Oana Nuțu USV va caza 
studenții pentru 
noul an universitar 
în ultima săptămână 
din această lună 

ziareonline24.ro 
15.09.22 

- Preluarea locului de cazare se va face personal de către fiecare student. 
Pentru cazuri speciale, în care titularul nu se poate prezenta pentru 
preluarea locului, acesta poate fi cazat de către un reprezentant în baza 
unei procuri notariale. Cei care nu se prezintă la cămine până la data de 
28.09.2022 (anii II, III, IV, doctoranzi și masteranzi) vor pierde locul de 
cazare, acesta fiind redistribuit altor studenți solicitanți. 
Primii studenți care vor păși în campusul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava în noul an universitar sunt cei care au obținut cazare în căminele 
studențești. Potrivit unui anunț al Serviciului Social din cadrul USV, 
cazarea în cămine pentru anul universitar 2022-2023, care va debuta pe 
3 octombrie a.c., se va realiza în ultima săptămână din această lună. 
Cazarea studenților în căminele C1, C2, C3, C4, C5 și C6 este programată 
pentru data de 26 septembrie, pentru studenții din anii IV, III, 
doctoranzi și masteranzi. Pe 27 septembrie, pentru studenții din anul II 
licență, iar pe 28 septembrie vor fi cazați bobocii de la programele de 
licență și studenții întârziați motivat (din anii II, III, IV, doctoranzi și 



masteranzi). În ziua de 29 septembrie sunt așteptați pentru procedurile 
de cazare studenții din anul I etnici români, licență și masterat, iar 
studenții care au primit loc de cazare în căminul C6 se vor prezenta în 
zilele de 29 și 30 septembrie. „Studenții repartizați la căminul C6 vor fi 
cazați în alte locații identificate de universitate pe raza municipiului 
Suceava, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și dotare. Încheierea 
contractelor și plata căminului se va face la căminul C5”, anunță serviciul 
social din cadrul USV. Lucrările de modernizare la fostul cămin social din 
curtea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, care va avea 
200 de locuri, sunt aproape de final. Camerele de cămin mai trebuie 
mobilate, iar la începutul lunii noiembrie primii studenți ar urma să fie 
cazați în Căminul USV nr. 6. 
Cazarea studenților etnici români din anul I, licență și masterat care au 
primit loc la C7 – Colegiul „Petru Mușat”, se va face în perioada 28-30 
septembrie. Preluarea locului de cazare se va face personal de către 
fiecare student. Pentru cazuri speciale, în care titularul nu se poate 
prezenta pentru preluarea locului, acesta poate fi cazat de către un 
reprezentant în baza unei procuri notariale. Cei care nu se prezintă la 
cămine până la data de 28.09.2022 (anii II, III, IV, doctoranzi și 
masteranzi) vor pierde locul de cazare, acestea fiind redistribuite altor 
studenți solicitanți. 
Pentru a beneficia de reducere la tarifele de cazare, studenții cu părinți 
cadre didactice și didactice auxiliare, orfanii de unul sau ambii părinți, 
studenții cu dizabilități, cei aflați în regim de protecție specială (case de 
copii, centre de asistență sau plasament familial) vor prezenta la cazare 
acte doveditoare semnate și ștampilate de instituțiile de pe raza județului 
de proveniență. 

Oana Nuțu Profesiile de 
învățătoare și 
educatoare, foarte 
atractive pentru 
sucevence 

obiectivdesuceava.ro 
16.09.22 

- Programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar 
și preșcolar, din cadrul Facultății de Științe ale Educației Suceava, a atras 
un număr foarte mare de candidați în ambele sesiuni de admitere la USV. 
Conducerea facultății a solicitat zilele trecute suplimentarea cu 20 de 
locuri cu taxă a cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, 
care a fost stabilită inițial la 80. 
Programul de conversie profesională Pedagogia învățământului primar 
și preșcolar, din cadrul Facultății de Științe ale Educației Suceava, se 
bucură de un real succes în sesiunile de admitere organizate de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Conducerea facultății a solicitat 
zilele trecute suplimentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 
2022-2023 pentru că în sesiunea de admitere de toamnă s-au înscris zeci 

ziareonline24.ro 
16.09.22 



de candidați, depășind numărul de locuri cu taxă propuse inițial. 
Facultatea de științe ale Educației a solicitat 20 de locuri cu taxă, ca 
urmare a faptului că numărul candidaților înmatriculați în luna iulie este 
38, iar în sesiunea septembrie s-au înscris 63 de candidați, astfel că cifra 
de școlarizare de 80 de locuri a fost cu mult depășită. Solicitarea a fost 
aprobată în ședința Senatului USV din 13 septembrie a.c. 
De precizat că toate locurile pentru studiile de licență scoase la concursul 
de admitere 2022, atât cele bugetate, cât și cele cu taxă, de la Facultatea 
de științe ale Educației au fost ocupate în prima sesiune, din iulie. S-a 
înregistrat concurență la ambele specializări din cadrul facultății, iar 
candidații admiși au medii mari. 
Programele de conversie profesională organizate la USV se adresează 
atât cadrelor didactice încadrate în sistemul de învățământ 
preuniversitar, precum și absolvenților cu diplomă de licență sau 
echivalentă care doresc să se specializeze într-un alt domeniu decât cel 
pentru care posedă diplomă de licență. Odată încheiate cursurile unui 
program de conversie profesională, profesorii/ absolvenții vor putea să 
predea și disciplina pentru care au obținut diplomă după absolvirea 
programului de conversie. 
Programele sunt la învățământ cu frecvență, funcționează doar în regim 
cu taxă, iar, la final, cadrele didactice trebuie să susțină un examen de 
absolvire. La sfârșitul studiilor de conversie profesională, absolvenții vor 
putea preda în școli și licee noua disciplină studiată. 

Irina Ursachi Deschiderea 
Simpozionului 
Național 
„Moștenirea 
Mușatină. Credință 
– Cultură – Istorie” 

doxologia.ro 
16.09.22 

- La împlinirea a 500 de ani de la Sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților organizează o serie de evenimente menite să aducă la lumină 
o parte dintre cele mai însemnate aspecte ale moștenirii cultural-istorice 
și religioase pe care dinastia mușatină ne-a lăsat-o prin monumentele și 
obiectele de patrimoniu, dar mai ales prin acțiunile acestora în apărarea 
credinței noastre strămoșești, întreprinse de cea mai 
importantă dinastie domnitoare a Moldovei. 
În programul manifestărilor dedicate acestui an aniversar se numără și 
Simpozionul Național „Moștenirea Mușatină. Credință – Cultură – 
Istorie”, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în perioada 15-17 
septembrie 2022, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Evenimentul, transmis online pe pagina oficială de Facebook a 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a partenerilor media, a adus 
împreună reprezentanți ai spațiului cultural românesc și profesori de la 
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facultățile de teologie din țară, istorici, filologi și arheologi, precum și 
oficialități ale statului. [...] 
Cuvântul de deschidere a fost rostit de prof. univ. dr. Mircea Diaconu, 
prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție gazdă 
și parteneră a evenimentului. Domnia sa a vorbit despre nevoia 
cunoașterii trecutului, a istoriei poporului nostru, evidențiind potențialul 
patrimoniului religios al Bucovinei. Pentru a sublinia nevoia păstrării 
identității definite de locașurile de cult, au fost aduse în atenție 
fragmente de cronică legate de două dintre bisericile monument ale 
Sucevei, Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava” și Biserica Mirăuți, Catedrală Mitropolitană a Moldovei 
între anii 1402–1522. 
A urmat cuvântul transmis de Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Calinic cu prilejul deschiderii acestui eveniment deosebit, citit de arhid. 
Vasile Demciuc, 500 de ani de continuitate și contiguitate bizantino-
mușatină în Moldova, în general, și Bucovina, în special. 
„Universitatea Ștefan cel Mare din Municipiul Suceava, instituție 
prestigioasă de învățământ, își împlinește în aceste zile, și nu numai, 
vocația de a fi un mediu în care știința, filosofia, teologia și cultura 
converg pentru a spori cunoașterea. Aici, în acest sanctuar al științelor, 
care are nu doar rolul de a recunoaște și consacra personalități culturale 
și științifice, ci și de a fi un spațiu al cercetării academice și al dialogului 
dintre cult și cultură, marcăm aniversarea a 500 de ani de la târnosirea 
Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, vechea catedrală 
mitropolitană a Moldovei, ctitorie a urmașilor Binecredinciosului 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, și anume Bogdan al III-lea și Ștefăniță 
Vodă. (…) Suntem încredințați de faptul că subiectele ce abordează 
perioada Mușatinilor nu se vor epuiza în cadrul acestui simpozion, fiind 
încă multe documente în arhive, în biblioteci și muzee care așteaptă să 
fie cercetate și diortosite de specialiști.” [...] 

 


