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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Concert susținut de 
DJ Grim Ex pentru a 
marca deschiderea 
anului universitar la 
USV 

monitorulsv.ro 
02.10.22 

- După festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023 la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care va avea loc luni 3 
octombrie, de la ora 9:00, pe esplanada din fata corpului A al USV și după 
festivitățile de deschidere ale anului universitar la nivelul celor 11 
facultăți din cadrul instituției de învățământ superior, seara va fi 
rezervată relaxării în cadrul unui eveniment cultural. 
Astfel, începând cu ora 19.00, pe esplanada din fața corpului A al 
Universității „Ștefan cel Mare”, Casa de Cultură a Studenților va organiza 
un concert de muzică electronică, susținut de DJ Grim Ex. 
Cosmin Cărăbuș, cunoscut cu numele de scenă Dj Grim Ex,este cunoscut 
atât pe plan local, cât și național, tânărul din Fălticeni făcându-se 
remarcat la festivaluri precum Electric Castle, Film în Sat și Zi-le de 
Watra. Prin mixarea celor mai cunoscute hituri cu un spectacol uimitor 
de tehnologie, Dj Grim Exle va oferi studenților un spectacol plin de 
energie. Vorbind despre munca depusă de acesta de-a lungul anilor care 
l-au consacrat, DJ Grim Ex a spus: 
„În urmă cu 9 ani mi-am început cariera de DJ și atunci am avut acel 
sentiment de <dragoste la prima vedere> pentru muzică. În tot acest 
timp am avut parte de evenimente reușite, atât private, cât și în cluburi 
și la festivaluri. Mixurile mele s-au auzit și pe radio: Impact FM, Kiss FM, 
Viva FM. Pe canalul meu de YouTube puteți găsi și remixuri, două dintre 
ele fiind semnate Global Records. Un remix foarte cunoscut al piesei 
„Necesar”, aparținând artistului Mario Fresh, a depășit 100.000 de 
vizualizări pe canalul meu de YouTube. La pupitru, am avut ocazia sa 
mixez alături de Argatu, John Junior, Dj Andi, Andor Gabriel, Dj Deny. 
La unele evenimente, am fost Dj pentru Jo, Raluka, Spike, Kapushon. Pe 
viitor, urmează alte proiecte interesante, care includ producții de piese și 
colaborări la diferite evenimente din țară”. Intrarea la concertul susținut 
pe esplanada universității este liberă. 
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D.P. Terenul viitoarei 
clădiri a Facultății 
de Medicină a fost 
transferat în 
administrarea USV 

obiectivdesuceava.ro 
03.10.22 

- Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren 
de 1.440 de mp. din proximitatea Spitalului Judeșean de Urgență „Sf. 
Ioan cel Nou” precum și a unui beci și a unui rezervor de apă construite 
pe suprafața respectivă din domeniul public al Județului în domeniul 
public al Statului Român și în administrarea Universității „Ștefan cel 
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03.10.22 Mare” Suceava. Beciul și rezervorul de apă au, cumulat, o suprafață sub 
300 mp. Scopul evident și, de altfel, declarat al acestui demers a fost de 
a se da curs unei solicitări de la Guvern pentru ca pe respectiva parcelă 
de teren să fie construită, printr-un proiect care probabil va fi al 
Ministerului Educației, clădirea Facultății de Medicină și Ştiințe 
Biologice. 
Pe de altă parte, solicitarea de la Guvern nu făcea referire la faptul că pe 
o parte din suprafața de 1.440 mp solicitată la transfer din domeniul 
public al Județului în cel al Statului Român se afla amenajată o parcare. 
Pentru a nu mai complica inutuil situația cu alte reveniri asupra 
adreselor șamd, Consiliul Județean Suceava a procedat la un alt mod 
legal de a rezolva situația. Astfel, după aprobarea proiectului referitor la 
transferul în domeniul public al Statului Român și în administrarea USV 
a suprafeței de 1440 mp a aprobat un alt proiect de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al Județului în domeniul privat al acestuia 
a parcării în suprafață de 628 mp. 
Scopul evident a fost posibilitatea scoaterii din funcțiune, casării și 
demolării parcării de 628 de mp din vecinătatea sediului Serviciului de 
Ambulanță. Asta deoarece dacă nu se trecrea în domeniul privat nu 
puteau fi făcute intervenții de desființare a unui obiectiv din domeniul 
public. Iar dacă se parcurgea procedura la nivel central din nou se putea 
pierde timp. Parcarea respectivă face parte dintr-una care are 106 locuri 
iar valoarea de inventar a suprafeței de 628mp parcare ce urmează a fi 
desființată este de 203.722 de lei. 
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- Studenții vor plăti 
între 250 și 540 de 
lei pentru cazarea în 
căminele USV, în 
noul an universitar 

stirisuceava.net 
30.09.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava anunță că, în urma sesiunilor de 
admitere din iulie și septembrie, pentru anul 2022-2023 s-au 
înmatriculat peste 4200 de boboci, dintre care peste 600, reprezentând 
15% din total, sunt tineri veniți din afara granițelor țării.  
Pe parcursul acestei săptămâni se desfășoară cazarea în toate cele șapte 
cămine ale USV, de un loc în cămin beneficiind studenții înmatriculați la 
toate ciclurile de studiu. Procesul de cazare se va încheia în data de 30 
septembrie, înainte de începerea noului an universitar.  
Având în vedere faptul că lucrările de reabilitare la căminul nr. 6 nu au 
fost încă finalizate, studenții care au fost repartizați la acest cămin vor fi 
cazați, temporar, în spații închiriate de către USV în orașul Suceava, 
inclusiv în hoteluri sau pensiuni.  
În anul universitar 2022-2023, tarifele de cazare nu vor suferi nicio 
modificare. Drept urmare, în funcție de categoria în care se află 
beneficiarul unui loc de cazare (bugetat, cu taxă) și de facilitățile și gradul 
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de confort pe care îl oferă un cămin sau altul, taxele lunare sunt cuprinse 
între 250 de lei și 540 de lei, aceleași ca și în anul universitar 2021-2022. 
În situația în care vor apărea costuri suplimentare generate de creșterea 
prețurilor la utilități, acestea vor fi suportate din bugetul propriu al USV.  
Menționăm că toate căminele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
sunt dotate conform standardelor europene, oferind studenților condiții 
excelente de cazare. Totodată, pentru studenții USV există numeroase 
oportunități de recreere și de dezvoltare personală: Complexul de natație 
și kinetoterapie, terenul de sport acoperit, sală de sport, Observator 
astronomic, Casa de Cultură a Studenților etc. 

- 200 de ani de la 
Constituția 
Cărvunarilor 

juridice.ro 
30.09.22 

- Marți, 13 septembrie 2022, s-au împlinit 200 de ani de la întocmirea și 
prezentarea către noul domnitor al Moldovei, Ioniță Sandu Sturdza 
(1822-1828) de către un grup de boieri și cărturari novatori a unui 
document cu multiple semnificații politico-juridice pentru istoria și 
constituționalismul românesc, ce a rămas în istoriografia și mentalul 
național sub denumirea „Constituția Cărvunarilor”, potrivit unui 
comunicat. 
Proiectul de constituție formula pentru prima dată în spațiul politic 
românesc principiul constituțional al domniei legii și al separării 
puterilor în stat. Acesta a fost elaborat la Iași și supus dezbaterii publice 
la data de 13 septembrie 1822. Proiectul de Constituție prevedea principii 
inspirate din ideologia Revoluției franceze: respectul pentru proprietate, 
egalitatea în fața legilor, libertatea persoanei etc.[...] 
Pentru celebrarea acestui important document, declanșator de 
constituționalism și „regenerare națională”, după cum afirma N. Iorga, 
Facultățile de Istorie-Geografie și de Drept și Științe Administrative 
împreună cu organizația ELSA din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava vor organiza la data de 6 octombrie 2022, ora 14:00 în Sala de 
Lectură a Bibliotecii USV un simpozion omagial și interdisciplinar. 
Despre contextul geopolitic al inițierii și prezentării proiectului 
„Constituției Cărvunarilor”, momentul și consecințele istorice, actorii 
politici, precum și semnificațiile constituționale ale documentului, vor 
susține prelegeri prof. univ. dr. Florin Pintescu, lector univ. dr. Dinu 
Balan, ambii din cadrul Facultății de Istorie – Geografie și lector univ. dr. 
Lucian-Sorin Stănescu, din cadrul Facultății de Drept și Științe 
Administrative. 
Conferința, la care doritorii pot participa în format on site și online, va fi 
însoțită de o expoziție de carte. 

- Doi elevi de la svnews.ro - [...]Directorul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, Virginel 



Colegiul Național de 
Informatică Suceava 
medaliați cu aur la 
concursuri 
internaționale de 
robotică. Directorul 
Virginel Iordache 
anunță înființarea 
„Clubului de 
Inventică” 

01.10.22 Ioprdache, a ținut să mulțumească tuturor pentru performanță și 
implicare și a anunțat înființarea în cadrul școlii a Clubului de Inventică. 
[...] El a mai anunțat continuarea la un nivel superior a parteneriatului 
cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. De menționat că la 
avenimentul de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” 
Suceava au fost prezenți  prorectorul USV, Mihai Dimian, adjunctul 
Inspectoratului Școlar Județean, Petru Crăciun, asistent univ.dr. Ionuță 
Panea de la Academia de Științe Economice București care este 
antrenorul echipei Auto Vortex din care face parte Adrian Hînțăscu, 
inginerul Tudor Andronic de la Assist și el prezent la un moment dat în 
echipa națională de robotică a României, inspectorul de fizică Ilie 
Cosovanu și elevi de la școlile vecine, 4, 7, 8 și 9. Cei prezenți s-au putut 
bucura de demonstrațiile practice cu roboții făcute de Adrian 
Hînțăscu  și  Ștefan Bolohan. Mai este de remarcat că robotul mare 
câștigător de medalii a fost botezat Răzvan. 
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