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- Tarifele de cazare a 
studenților în 
căminele USV au 
rămas la același 
nivel ca-n 
precedentul an 
academic 

radiotop.ro 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis că tarifele de 
cazare în căminele USV nu au suferit nici o modificare față de anul 
academic anterior, și sînt cuprinse între 250 și 540 de lei. Asta, funcție 
de categoria în care se află beneficiarul, adică la fără taxă și cu taxă, și de 
facilitățile și gradul de confort din cămin. În situația în care vor apărea 
costuri suplimentare generate de creșterea prețurilor la utilități, acestea 
vor fi suportate din bugetul propriu al USV. Procesul de cazare se va 
încheia în data de 30 septembrie, cu cîteva zile înainte de începerea 
noului an universitar, respectiv, luni 3 octombrie. Universitatea 
suceveană a mai informat că lucrările de reabilitare a căminului nr. 6 nu 
s-au finalizat. De aceea, studenții repartizați acolo vor fi cazați temporar, 
în spații închiriate de USV în oraș, inclusiv în hoteluri și pensiuni. USV 
dispune de puțin peste 1.400 de locuri de cazare. 
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Talpariu 

Sucevenii curioși, 
pasionați de știință, 
sunt așteptați vineri, 
la Noaptea 
Cercetătorilor 
Europeni 
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- Vineri, 30 septembrie 2022, Suceava organizează, alături de alte 25 orașe 
din țară, Noaptea Cercetătorilor Europeni, evenimentul despre știință și 
cercetare la care își dau întâlnire cei mai prietenoși și entuziaști 
cercetători cu toți pasionații de știință. 
Anul acesta, știința iese în stradă în 26 orașe din România, oferindu-le 
participanților o experiență de neuitat, condimentată cu cele mai trăsnite 
experimente, prezentări ale celor mai inovative proiecte, jocuri, 
concursuri și multe surprize. 
La Suceava, evenimentul are loc pe platoul din fața Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava (USV), de la ora 16.00. 
Cele mai premiate invenții vor fi la îndemâna vizitatorilor, publicul având 
ocazia să afle rezultatele muncii de cercetare desfășurate în muzee, 
universități și institute din România. 
„30 Septembrie – o zi potrivită pentru știință! Publicul curios și dornic 
de cunoaștere este invitat să exploreze lumea științei împreună cu 
cercetătorii. 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 
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28.09.22 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”, transmit 
organizatorii. 
Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria acțiunilor Marie 
Skłodowska-Curie, fiind un eveniment ce atrage anual peste 1,5 milioane 
vizitatori, care au ocazia să interacționeze cu oameni de știință de pe 
întreg continentul și nu numai. Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022 se 
organizează în 25 țări, iar peste 400 orașe vor fi gazda evenimentului ce 
își propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât de 
interesantă poate fi munca de cercetare.  
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- Al 13-lea Workshop 
International de 
Compatibilitate 
Electromagnetica 
CEM 2022 
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- În perioada 14 -16 septembrie 2022, la Suceava, s-a desfasurat al 13-lea 
Workshop International de Compatibilitate Electromagnetica CEM 
2022. Workshopul a fost organizat de Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE – CA Bucuresti in parteneriat 
cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
„Politehnica” din Bucuresti si Asociatia pentru Compatibilitate 
Electromagnetica din Romania, sub egida Ministerului Cercetarii, 
Inovarii si Digitalizarii si a Ministerului Educatiei. 
Oracle for Research, Marc Tel S.I.T., COMTEST S.R.L., OICPE au fost 
sponsorii acestei editii. 
Lucrarile, structurate pe lectii invitate, prezentari orale si postere, au 
abordat urmatoarele aspecte si probleme conexe: compatibilitatea 
electromagnetica in domeniile electronica, sisteme de comunicatii, 
sisteme de transport, sisteme industriale; materiale pentru 
compatibilitate electromagnetica; ecrane si solutii de ecranare 
electromagnetica; transfer de energie fara fir; calitatea energiei electrice 
si eficientizarea consumului; electronic packaging; efectele expunerii 
umane la campurile electromagnetice; compatibilitate bio-electro 
magnetica; tehnologia 5G si sanatatea; aspecte legate de standardizare in 
domeniul CEM. 
Workshopul International de Compatibilitate Electromagnetica CEM 
2022 a avut oportunitatea sa gazduiasca in dezbateri și schimb de idei 
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specialisti de renume din domeniu, atat din tara, cat si din strainatate. 
Participantii din tari precum Franta, Polonia, Japonia, Anglia, Croatia, 
Republica Moldova si Romania au sustinut lucrari initiate si dezvoltate 
in medii de cercetare proprii, precum universitati, institute de cercetare, 
academii, institutii din domeniul telecomunicatiilor si standardizarii, 
IMM-uri. 
Workshop-ul s-a incheiat cu ceremonia de premiere pentru cea mai buna 
prezentare orala a unui tanar participant si cel mai bun poster. 

 


