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Sinteza articolului 

- USV, 1.400 de locuri 
de cazare pentru 
studenți, 2.500 de 
solicitări. Căminul 
studențesc de la 
Moara va avea 820 
de locuri și va fi 
terminat în 3 ani 

radiotop.ro 
24.09.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are deficit de spații pentru 
activități didactice, pentru cazarea studenților. În ceea ce privește primul 
aspect, rectorul Valentin Popa a declarat, la Radio Top, că este nevoie de 
spații fiindcă un important corp de clădire a intrat în reabilitare termică 
generală prin Programul Operațional Regional. Se încearcă găsirea de 
soluții la licee. 
Profesorul a afirmat, la Radio Top: „La ora actuală, avem multe spații 
închiriate la «Proiect Bucovina». Însă, mai căutăm spații pe la licee. Am 
identificat spații la Colegiul Național «Mihai Eminescu». Totodată, la 
Colegiul Național «Ștefan cel Mare» se desfășoară ore într-un singur 
schimb, și, teoretic, după-amiaza, am putea avea acces. Trebuie să ne 
pliem pe aceste spații. Și un alt corp de clădire va intra în reabilitare la 
USV, la începutul anului viitor. Acolo avem multe amfiteatre ale 
Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Vom avea 
iarăși probleme cu spațiile, dar cred că le vom rezolva”. Rectorul a 
continuat spunînd că și la capitolul cazare se stă destul de rău. 
Profesorul Popa a afirmat: „Dispunem de puțin peste 1.400 de locuri de 
cazare și, anual, nu avem sub 2.500 de solicitări. Problema cazării va fi 
rezolvată abia atunci cînd va fi dat în folosință căminul din noul campus”. 
Viitorul cămin studențesc va avea 820 de locuri și va fi construit la 
Moara, cu o finanțare de aproximativ 150 de milioane de lei. De proiect 
răspunde Compania Națională de Investiții. Rectorul universității 
sucevene apreciază că investiția va fi gata în trei ani. De asemenea, 
Valentin Popa a subliniat că în campusul de la Moara, care se întinde pe 
30 de hectare, pînă în 2025, vor mai apărea un restaurant, sediile 
Facultății de Silvicultură și Facultății de Mecanică, un teren de sport și 
parcări. De menționat că pe două din cele 30 hectare vor fi instalate 
panouri fotovoltaice. 

centruldepresa.ro 
24.09.22 

- Sediul Facultății de 
Medicină Suceava: 
Proiectarea, un an, 
execuția, doi ani. 
Clădirea va avea 
aceeași înălțime ca 

radiotop.ro 
24.09.22 

- Facultatea de Medicină și Științe Biologice a Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava ar putea avea propriul sediu în trei ani, iar investiția 
este estimată la 9-10 milioane de euro. Clădirea va fi ridicată cu bani din 
bugetul USV, în curtea Spitalului Nou, pe un teren care va fi primit în 
administrare de la Consiliul Județean. Rectorul Valentin Popa a declarat, 
la Radio Top, că documentația pentru realizarea investiției este pregătită 



Spitalul Județean și mai trebuie cîteva avize. El a adăugat că proiectarea va dura cam un 
an, iar execuția doi ani. Rectorul a apreciat că licitația pentru execuție va 
fi organizată spre finalul anului viitor. Profesorul Popa a mai spus că 
sediul Facultății de Medicină va avea aceeași înălțime ca spitalul și a 
menționat: „E și un bloc turn în zonă, și mergem pînă la nivelul maxim, 
fiindcă avem nevoie de spațiu mult. În parte din subsol vor fi amenajate 
laboratoare. Nu aș fi vrut prea mult subsol, pentru că este extrem de 
costisitor. Fiecare nivel de subsol costă cît trei nivele la suprafață, dar 
sîntem obligați să folosim subsolul, deoarece avem niște laboratoare care 
trebuie făcute neapărat în subsol. La Facultatea de Medicină nu ai voie 
să le faci suprateran”. Rectorul universității sucevene a precizat că locuri 
de parcare vor fi amenajate atît în jurul viitoarei clădiri, cît și la subsol. 

Oana Nuțu Opt programe de 
studii ale USV nu 
vor funcționa în noul 
an universitar, din 
cauza numărului 
mic de candidați 
înmatriculați în 
sesiunile de 
admitere 

obiectivdesuceava.ro 
26.09.22 

- Este vorba despre studiile universitare de licență IF: Facultatea de 
Inginerie Alimentară – programul de studii științe gastronomice și 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică – programul 
de studiu Tehnologia construcțiilor de mașini; a studiilor universitare de 
licență ID: Facultatea de Istorie și Geografie – programul Geografia 
turismului, Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării – programul 
Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, 
germană), Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri – programul 
Economia comerțului, turismului și serviciilor; a studiilor universitare de 
master de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică 
– programele Expertiză tehnică, evaluare economică și management, 
Inginerie mecanică asistată de calculator și Mecatronică aplicată. În 
cazul programelor menționate anterior, în urma desfășurării ambelor 
sesiuni de admitere s-au înmatriculat mai puțin de 10 candidați/ 
program de studiu, astfel că nu se întrunește numărul minim de studenți 
pentru a se organiza o grupă. 
Decanii și comisia de admitere la nivelul USV sunt responsabili să ducă 
la îndeplinire prevederile hotărârii de CA. 
În cele două sesiuni de admitere, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava a atras circa 4.200 de noi studenți, care vor începe anul 
universitar 2022-2023 în data de 3 octombrie. Pentru că unele dintre 
facultăți au rămas cu locuri bugetate neocupate, atât la studiile de licență, 
cât și la cele de master, a fost organizată o a treia sesiune de admitere, în 
zilele de 22 și 23 septembrie 

ziareonline24.ro 
26.09.22 

- Primele două secții 
clinice ale Spitalului 
Județean Suceava, 

radiotop.ro 
25.09.22 

- Pînă la finalul anului, la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” 
din Suceava este posibilă înființarea primelor două secții clinice, astfel că 
unitatea va putea primi statutul de spital clinic. Aprecierea îi aparține 



pînă la finele anului. 
Rectorul USV: 
Spitalul va fi unul 
clinic în totalitate în 
”patru-cinci-șase 
ani” 

rectorului Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa. El a făcut 
afirmația în contextul în care a fost semnat un protocol între prorectorul 
Mihai Dimian și managerul Alexandru Calancea pentru ca Spitalul 
Județean să primească statutul de spital clinic. Dosarul trebuie avizat de 
Ministerul Educației și de Ministerul Sănătății. Pentru ca Facultatea de 
Medicină și Științe Biologice de la Suceava să poată funcționa la nivel 
maxim trebuie ca Spitalul Județean să fie unul clinic. Rectorul a declarat, 
la Radio Top: „Formal durează puțin. Noi avem Facultatea de Medicină, 
dar mai avem pînă facem și programul de medicină generală. Asta se va 
întîmpla cam în doi ani. Cînd va deveni spital clinic, în fiecare secție cel 
puțin un cadru medical va trebui să fie cadru didactic la Facultatea de 
Medicină. Șefii de secție vor fi aleși sau numiți dintre ei. Spitalul 
Județean are toate condițiile să devină în întregime clinic în patru-cinci-
șase ani. Însă, avem probleme cu resursa umană. Oamenii din spital sînt 
bine pregătiți. Problema e că trebuie să ai doctoratul, să aloci o parte din 
timpul săptămînal și pentru ore, și pentru studiu, și pentru conferințe, 
pentru articole științifice. De zece ani de cînd lucrăm pentru Facultatea 
de Medicină asta a fost principala problemă: resursa umană”. Profesorul 
Popa a spus că la ora actuală sînt peste 40 de medici cadre didactice 
titulare sau asociate și că se urmărește ca în timp numărul lor să crească 
la 200, pentru a se asigura programele pînă la șase ani. Cursuri țin și 
aproximativ 30 biologi și chimiști, dar și specialiști în tehnică dentară. 

Natalia 
Zgherea 

Cercetători din 
România și 
Republica Moldova, 
la workshopul 
Internațional de 
Compatibilitate 
Electromagnetică 

infoprut.ro 
24.09.22 

- Un grup de cercetători științifici de la Facultatea Electronică și 
Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a participat la cea de-
a XIII-a ediție a Workshop-ului Internațional de Compatibilitate 
Electromagnetică CEM-2022, la invitația prof. univ., dr. Mihai Dimian, 
prorectorului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Organizat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie 
Electrică, în cooperare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea POLITEHNICA din București și Asociația pentru 
compatibilitate Electromagnetică din România, evenimentul a constituit 
un bun motiv pentru promovarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor 
științifice, cunoașterea ultimelor realizări în domeniul tematic, 
menținerea contactului direct între cercetători și identificarea 
posibilității de a crea noi idei de cercetare pentru obținerea rezultatelor 
în scopul abordării proiectelor și participării la programele europene de 
cercetare-dezvoltare. 
Evenimentul a reprezentat un mediu ideal pentru întâlniri între 
cercetători, inventatori și reprezentanți ai sectorului de cercetare și 

digipres.ro 
24.09.22 



dezvoltare în inginerie de pe ambele maluri ale Prutului. Echipa care a 
reprezentat UTM a fost premiată cu diplome și medalii pentru 
participarea activă. 

Stelian 
Borhan 

Manifestări dedicate 
împlinirii a 100 de 
ani de la dezvelirea 
monumentului 
„Grănicerul”, ridicat 
în memoria eroilor 
Regimentului 2 
Grăniceri 

monitorulsv.ro 
26.09.22 

- Cu ocazia împlinirii a 104 ani de la Lupta de la Spătărești și a 100 de ani 
de la dezvelirea monumentului „Grănicerul de veghe”, ridicat în memoria 
eroilor Regimentului 2 Grăniceri din Fălticeni, Filiala Judeţeană 
„Plăieşii” Suceava a Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”, Primăria 
Municipiului Fălticeni și Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi 
„Petru Rareş” Fălticeni, împreună cu Arhiepsicopia Sucevei și Rădăuților 
au organizat un program omagial în perioada 22-24 septembrie. 
 Simpozionul „Istorie militară la Fălticeni. Monumentele eroilor bătăliei 
de la Spătărești” 
Manifestările au început joi, 22 septembrie, în biserica din curtea Şcolii 
Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni, unde a fost oficiată o slujbă 
de pomenire a militarilor căzuți la datorie în Lupta de la Spătărești și a 
personalităților acelor vremuri, fiind evidențiată vitejia și credința 
ostașilor români. După serviciul religios a fost depusă o jerbă de flori la 
placa memorială dedicată ofițerului francez Paul Berge, care și-a pierdut 
viața alături de soldații Regimentului 16 Fălticeni în timpul Primului 
Război Mondial. [...] 
În cadrul conferinței au luat cuvântul: profesorul universitar doctor 
Florin Pintescu – decan al Facultății de Istorie și Geografie al 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și Vasile Demciuc – lector 
universitar doctor la Facultatea de Istorie - Geografie din Suceava, care 
au vorbit, documentat și emoționant, despre luptele armatei române în 
Primul Război Mondial și eroismul românilor de-a lungul istoriei. 
Preotul militar Cătălin Simion a evidențiat reperele istorice ale troițelor 
care au fost ridicate în amintirea eroilor de la Spătărești, una dintre 
acestea fiind ridicată în anul 2019 de Asociaţia Umanitară „Credinţă şi 
Faptă” Fălticeni Primăria Fântâna Mare şi Şcoala Militară de Subofiţeri 
de Jandarmi „Petru Rareş” chiar pe locul unde a avut loc lupta eroică 
dusă de ostaşii Regimentului 2 Grăniceri. Cu această ocazie, colonelul dr. 
Ilie Nuțu, autorul volumului „Istoria Regimentului 16 Dorobanţi din 
Fălticeni. 1877 - 1946”, a prezentat un studiu detaliat despre 
monumentul grănicerului. [...] 

- Astronomie, 
robotiți, tururi 
virtuale, filme 
științifice și alte 

radioas.ro 
25.09.22 

- Știința și cercetarea se reunesc în cel mai fascinant laborator în aer liber. 
Pe data de 30 septembrie 2022 va avea loc Noaptea Cercetătorilor 
Europeni, cel mai captivant eveniment despre știință, iar peste 20 de 
orașe din România se vor transforma în adevărate laboratoare în aer 



surprize, la Noaptea 
Cercetătorilor 
Europeni 2022 

liber, în care publicul va avea ocazia să cunoască oamenii din spatele 
cercetătorilor și să înțeleagă mai bine cât de importantă este munca lor 
pentru viața de zi cu zi. 
La Suceava, evenimentul se va desfășura pe platoul din fața Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, începând cu ora 17:00. Din programul 
prezentat de organizatori nu lipsesc observațiile astronomice, 
monitorizarea poluării fonice, Laboratorul de Mașini Inteligente si 
Vizualizarea Informației, atelierul de fitoterapie, dar și multe alte 
activități, dezbateri, jocuri și experimente. Programul integral poate fi 
consultat accesând link-ul https://www.noapteacercetatorilor.eu/ 
suceava. 
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. 
„Noaptea Cercetătorilor Europeni este evenimentul care îi aduce 
împreună pe cercetători și publicul larg și le dă posibilitatea să 
interacționeze direct, să învețe unii de la ceilalți și, de ce nu, să formeze 
noi echipe de lucru sau noi ipoteze științifice la care vor lucra în viitor. 
Prin acest eveniment, ne propunem, pe de o parte, să facilităm expunerea 
publică a cercetătorilor și a rezultatelor muncii lor, să le creăm mediul 
propice pentru a împărtăși cu vizitatorii câte ceva din experiențele lor 
profesionale și personale. Pe de altă parte, vrem să dăm ocazia publicului 
de a cunoaște oamenii din spatele cercetătorilor, de a le arăta că 
cercetătorii sunt oameni obișnuiți cu meserii extraordinare și că munca 
oamenilor de știință are un impact uriaș asupra vieții cotidiene. Ceea ce 
ne bucură enorm este faptul că an de an reușim, în urma acestor câtorva 
ore de interacțiune, să inspirăm viitoarele generații de cercetători și să 
facem cunoscută și recunoscută munca oamenilor de știință”, au 
transmis organizatorii evenimentului 

Anca-Adriana 
Huza 

A fost lansat 
proiectul 
„Comunitatea 
românească din 
Ucraina” 

stiripesurse.ro 
25.09.22 

- Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți a obținut în 
acest an un sprijin financiar din partea Departamentului pentru Românii 
de Pretutindeni din cadrul Guvernului României pentru derularea 
proiectului „Comunitatea românească din Ucraina: necesități, așteptări 
și provocări în perioada războiului (barometru social)”. 
Acest proiect are ca obiectiv principal realizarea unui amplu studiu 
interdisciplinar care să includă identificarea necesităților, așteptărilor și 
provocărilor din perioada războiului ale comunității românești din 
Ucraina. 

ziarulprofit.ro 
25.09.22 
60m.ro 
25.09.22 



Studiul prevede cercetări în 3 dimensiuni diferite (focus grup, sondaj, 
analiza presei de limba română) cu publicarea raportului final pe site-ul 
Institutului de Studii Politice și Capital Social și tipărirea unei broșuri 
care va fi transmisă instituțiilor statului român și ucrainean, dar și 
asociațiilor comunității românești din Ucraina. 
Studiul va avea o bază metodologică interdisciplinară, fiind publicată 
ulterior, informează bucpress.eu citată de Rador. 
Proiectul derivă din necesitatea de a stabili la nivelul politicii României, 
dar și Ucrainei, necesitățile reale ale comunității românești și percepțiile 
sociale actuale. 
Proiectul prevede: 
– desfășurarea a 3 focus grupuri în regiunile Transcarpatia, Odesa și 
Cernăuți cu membrii reprezentativi ai comunităților românești din acele 
regiuni locuite de români; 
– realizarea unui sondaj sociologic combinat (interviu telefonic și 
online); 
– analiza presei de limba română în baza „event analysis” începând cu 
perioada acțiunilor militare la scară largă a Rusiei – 24 februarie 2022. 
– publicarea rezultatelor generale pe site-ul Institutului de Studii Politice 
și Capital Social, 
– publicarea unei broșuri-raport cu recomandările experților pentru 
instituțiile statului român și ucrainean, autoritățile locale și toate părțile 
interesate. 
Echipa de implementare se compune 4 din politologi, sociologi și 
specialiști în relații internaționale, etnici români din Ucraina, cu studii la 
universitățile din Cernăuți și București. Institutul de Studii Politice și 
Capital Social va colabora strâns cu specialiști de la Universitatea 
Națională „Iuri Fedkvoci” din Cernăuți și Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava pentru buna desfășurare a proiectului. [...] 

 


