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- Numărul studenților 
ucraineni înscriși în 
anul întâi la 
Universitatea din 
Suceava a crescut de 
cinci ori 

stiri.tvr.ro 
05.10.22 

- A crescut numărul de studenţi ucraineni din ţara noastră după izbucnirea 
războiului. La Universitatea din Suceava, numărul cetăţenilor ucraineni 
înscriși în anul întâi s-a mărit de 5 ori faţă de anul trecut. Însă nu toți cei 
înscriși pot fi prezenți fizic la cursuri. Mulţi tineri cu vârsta peste 18 ani 
nu au putut părăsi țara vecină și au rămas acasă să lupte în prima linie, 
în timp ce alții își continuă studiile de la distanță 
Mulţi dintre aceşti tineri deveniţi studenţi în România, constrânşi de 
situaţia de acasă speră acum să şi rămână la noi în țară. Se tem că în 
Ucraina nu mai au un viitor. 
Kateryna ține legătura cu familie şi îşi face griji pentru tatăl ei, aflat în 
prima linie a războiului în Harkov. Are încredere că va veni ziua să-l 
îmbrățișeze din nou. 
Ca să le facă viaţa mai uşoară studenţilor ucraineni, Universitatea din 
Suceava le oferă burse de merit pe lângă cele acordate de statul român, 
de 500 de lei pe lună. 
Cei mai mulţi dintre studenţii ucraineni sunt etnici români şi pot învăţa 
în limba noastră. Unii urmează cursurile la distanţă, de acasă. Nu au 
putut pleca, dar nu au vrut să piardă anii de studiu. 
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- Profesori și directori 
de școli din județ și 
de peste hotare, la 
Conferința 
„Provocări actuale în 
educație – tendințe 
și aspirații” 
organizată de CCD 
Suceava 

suceavalive.ro 
05.10.22 

- Sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava a fost neîncăpătoare 
miercuri, 5 octombrie, de Ziua Națională a Educației, aici desfășurându-
se Conferința cu participare internațională „Provocări actuale în educație 
– tendințe și aspirații”. Evenimentul, organizat de către Casa Corpului 
Didactic „George Tofan” Suceava, a adunat laolaltă directori de școli și 
cadre didactice care au sărbătorit această zi dedicată lor într-un mod 
deosebit. 
În debutul conferinței, prof. Traian Pușcă, directorul Casei Corpului 
Didactic Suceava, a vorbit despre semnificația Zilei Educației și a 
mulțumit tuturor pentru prezență. Totodată, acesta a fost și moderatorul 
întregului eveniment. 
Alături de prof. Traian Pușcă, pe scena Teatrului din Suceava au fost și 
prof. dr. Petru Crăciun, inspector general adjunct al Inspectoratului 
Școlar Județean Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector al 
Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Laurențiu Dan Milici, 
decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, conf. 



univ. dr. Otilia Clipa de la USV, lector univ. dr. Călin Bârleanu de la USV, 
prof. Gabriela Mihai, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava, prof. 
Sergiu Vrabie, directorul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Drochia 
din Republica Moldova, Tatiana Fedirchyk, doctor în Științe Pedagogice, 
profesor și decan al Facultății de Pedagogie, Psihologie și Asistență 
Socială a Universității Naționale „Iuri Fedkovivi” din Cernăuți, comisarul 
șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, și Vasile Gafiuc, 
președintele Asociației „Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina”. 
Fiecare dintre cei din prezidiu a vorbit despre situația actuală a 
învățământului preuniversitar, precum și despre metodele pe care ar 
trebui să le adopte cadrele didactice astfel încât elevii să fie atrași de 
școală și de procesul de învățare. [...] 

Andreea 
Trăsnea 

Târgu-Neamț 
găzduiește 
SIMPOZIONUL 
NAȚIONAL „Orașele 
de ieri, orașele de 
azi; Rolul 
monumentelor 
istorice în 
dezvoltarea 
acestora” 
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- Evenimentul va fi găzduit de Casa Culturii „Ion Creangă”, fiind organizat 
de Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România 
(ALZIAR) și Primăria orașului Târgu-Neamț, cu sprijinul Ministerului 
Culturii și al Casei Culturii din orașul de sub Cetate. 
Deschiderea oficială a simpozionului are loc joi, 6 octombrie, de la ora 
16.00. Printre cei care vor lua cuvântul, se numără Gabriel Codru Pleșa- 
președinte ALZIAR și primarul municipiului Alba Iulia, parteneri 
culturali din ministere, ong-uri și direcții de cultură, oficialități locale și 
județene. „Simpozionul național va cuprinde o sesiune științifică, o 
sesiune de ecoturism, momente artistice și vizite de lucru la mănăstiri și 
obiective turistice”, precizează Ionela Rusu (Brănișteanu), directorul 
Casei Culturii. [...] 
Vineri, 7 octombrie, Simpozionul Național „Orașele de ieri, orașele de 
azi; Rolul monumentelor istorice în dezvoltarea acestora” continuă cu 
sesiunea de ecoturism. Cei prezenți vor afla informații deosebite de la 
nume precum conf. dr. Carmen Chașovschi de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare’’ Suceava, CERC Tour – Centrul de Resurse și Competențe în 
Turism („Patrimoniul construit. Digitalizarea în sprijinul promovării 
destinațiilor turistice’’) sau ing. Rareș Bradeanu – reprezentant Kerakoll 
Spa Romania, care va vorbi despre „Sisteme de asanare pe baza de var 
hidraulic natural”.[…] 
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- Jurnalistul Neculai 
Roșca, dublă lansare 
de carte la Suceava, 
Putna și Vicovu de 
Jos. Prefețele 
cărților sînt scrise de 

radiotop.ro 
05.10.22 

- Redactorul șef al publicației online Suceava-SmartPress, Neculai Roșca, 
a anunțat, la Radio Top, că pe 28 octombrie își va lansa două noi cărți la 
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”. Este vorba despre volumele „Umbre” 
și „Poveștile de luni”. Neculai Roșca a mai spus că, în noiembrie, cele 
două cărți vor fi lansate și la Putna și Vicovu de Jos. Volumele au apărut 
la Editura „Iuni Smart” din Vicovu de Jos și au fost tipărite la Tipo Tonic 



Mircea A. Diaconu și 
Alexandru Ovidiu 
Vintilă 

Suceava. Pentru cartea „Umbre” prefața este semnată de criticul literar 
și prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Mircea A. Diaconu, în timp 
ce volumul „Poveștile de luni” este prefațat de președintele Societății 
Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă. 

 


