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Oana Nuțu Șapte secții și un 
laborator din cadrul 
Spitalului Județean 
vor primi din partea 
USV statut de secție 
clinică universitară, 
respectiv 
compartiment clinic 
universitar 

obiectivdesuceava.ro 
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- Consiliul de Administrație al Universității „tefan cel Mare” Suceava, 
reunit în data de 11 octombrie a.c., a aprobat propunerea de acordare a 
statutului de secție clinică universitară pentru unele secții ale Spitalului 
Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și acordarea 
statutului de compartiment clinic universitar pentru un laborator din 
cadrul unității spitalicești. 
Potrivit documentului publicat de USV, secțiile de Nefrologie, Diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice, Reumatologie, Chirurgie și ortopedie 
infantilă, Chirurgie generală, Pediatrie, Ortopedie și traumatologie și 
Serviciul județean de medicină legală vor primi statutul de de secție 
clinică universitară. Laboratorul BK – Biologie Moleculară va primi 
statut de compartiment clinic universitar. 
Aceste decizii au fost luate în conformitate cu prevederile Legii Educației 
Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale 
Ordinului comun nr. 140/26.01.2007 al Ministerului Sănătății Publice și 
nr. 1515/13.07.2007 al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului 
pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea 
dintre spitale și instituțiile de ănvățământ superior medical, respectiv 
unitățile de învățământ medical, precum și Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, 
inclusiv Ordonanța 18/2021. 
Acordarea statutului de secție clinică, respectiv compartiment clinic celor 
8 structuri din cadrul Spitalului Județean Suceava reprezintă un pas 
înainte spre obținerea pe viitor a statutului de spital clinic. 
Amintim că în data de 14 septembrie a.c., la sediul CJ Suceava, a fost 
semnat protocolul de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” și 
Spitalul Județean de Urgență pentru transformarea acestei unități în 
spital clinic, fiind așteptate de la ministerele Educației și Sănătății avizele 
pentru transformarea spitalului județean în spital clinic. De precizat că 
mai multe cadre medicale au și catedră universitară, în cadrul facultăților 
USV, iar din acest an avem la Suceava și Facultate de Medicină și Științe 
Biologice. 
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O.S. Peste 120 de 
participanți din 
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- Au fost prezenți reprezentanți ai agenților economici din sectorul 
economic hotelier, turism și alimentație publică, ai agențiilor de turism 



România și Franța, 
la cea de-a 12-a 
ediție a Forumului 
“Întâlnirile franco-
române pentru 
turism”, organizat la 
Suceava 
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și centrelor de informare turistică, reprezentanți ai instituțiilor de 
învățământ preuniversitare și universitare (inspectori, directori, 
profesori, formatori) care gestionează sau propun filiere de formare 
profesională în domeniile: turism și alimentație publică, hotelier, 
management și reprezentanți ai colectivităților locale, ai instituțiilor de 
cultură și organismelor cu activitate în domeniul educativ și cultural. 
Tema acestei ediții a fost „Formarea profesională, dezvoltarea 
turismului rural și a ecoturismului”. “Participanții la Forum au putut 
vedea și aprecia potențialul extraordinar al turismului rural și modul în 
care Consiliul Județean Suceava contribuie la valorificarea turismului 
prin brandul Bucovina”, a spus la finalul “Întâlnirilor” Niculai Barbă, 
vicepreședintele CJ Suceava. 
Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, 
Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Consiliul Județean 
Suceava, Alianța Franceză Suceava și partenerii lor au organizat la 
sfârșitul săptămânii trecute, la Suceava, cea de-a 12-a ediție a 
Forumului „Rencontres franco-roumaines du tourisme” / „Întâlnirile 
franco-române pentru turism”. 
Tema acestei ediții a fost „Formarea profesională, dezvoltarea turismului 
rural și a ecoturismului”. 
Acțiunea a debutat vineri 14 octombrie și a fost organizată de Ambasada 
Franței în România, de Institutul Francez din România, FIHR, Consiliul 
Județean Suceava, Alianța Franceză Suceava cu sprijinul Ministerului 
Educației și a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic (CNDIPT și în parteneriat cu Primăria municipiului 
Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Inspectoratul Şcolar 
Județean Suceava și Asociația Edumedia, respectiv cu Primaria Laval 
(Franța) și Consiliului General Mayenne. [...] 
Conform programului anunțat de organizatori, la Forum au participat 
:  Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava,  Ion 
LUNGU, Primarul municipiului Suceava, Alexandru MOLDOVAN, 
Prefectul județului Suceava,   Julien CHIAPPONE-LUCCHESI, Consilier 
de Cooperare și Acțiune culturală, Ambasada Franței în România și 
Director General al Institutului francez din România,  Călin ILE, 
Președintele Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), Alin 
CHIPĂILĂ, Vice-președinte, Federația Asociațiilor de Promovare a 
Turismului din România (FAPT),  Valentin POPA, Rectorul Universității 
Ştefan cel Mare Suceava,  Sylvie VIELLE, Vice-președinta Consiliului 
Departamental Mayenne, Președinta comisiei pentru Învățământ și 
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Cetățenie (interventie online), Nadège DAVOUST, Consilier municipal 
delegat pentru Viața asociativă și Relații internaționale, orașul Laval, 
Franța,  FRANCOISE MARCHAND, Președinta Comitetului de înfrățire 
Laval-Suceava,  Michale KORICHE, Atașat de cooperare educativa, 
Ambasada Franței în România,  Corina STANILA, Consilier pentru 
proiecte bilaterale în domeniul educației, Institutul Francez din 
România,  Christophe CARTON, Expert Tehnic al Agenției Expertise 
France, detașat la MEN,  Grigore BOCANCI, Inspector școlar general, 
Inspectoratul școlar Județean Suceava,  Mariana șOVEA, Directoarea 
Alianței Franceze Suceava, Sylvie ROSSI, Director operațional al 
Campusului de Meserii și calificări STHAR CAMPUS « Soutien au 
tourisme, à l’hôtellerie, à l’agri-culinaire et à la restauration : – Regiunea 
AuvergneRhône-Alpes. Académie de Grenoble, reprezentați ai MEN-
CNDIPT regiunea N-E, reprezentanți ai asociațiilor liceelor de turism și 
a profesorilor și formatorilor din domeniul turismului, reprezentanți ai 
autorităților județene și locale Suceava, reprezentanți ai agenților 
economici în domeniul turismului și reprezentanți ai instituțiilor publice 
locale, ai unităților de învățământ (nivel universitar și preuniversitar) – 
inspectori, profesori, tutori de practică. [...] 

- Directorul Poliției 
Locale Suceava: Am 
văzut studenți pe 
care sincer mi-ar 
plăcea să-i am 
colegi, să-i putem 
crește, să-i putem 
forma, să aducă un 
aport în primul rînd 
datorat tinereții, 
deschiderii 
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- Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, este încîntat de 
studenții de la specializarea Poliție Locală a Facultății de Drept și Științe 
Administrative din cadrul Universității <Ștefan cel Mare>. În același 
timp, el așteaptă deblocarea posturilor. Directorul a afirmat, la Radio 
Top: „Am avut șansa să vedem în practică niște studenți care au 
participat intens la activitățile de patrulare alături de colegii noștri. Unii 
dintre ei chiar sînt foarte interesați de această meserie și în momentul 
cînd se vor debloca angajările cu siguranță vor putea să participe la 
concurs. Am văzut studenți pe care sincer mi-ar plăcea să-i am colegi, să-
i putem crește, să-i putem forma, să aducă un aport în primul rînd 
datorat tinereții, deschiderii, gîndirii diferite pe care o au și să-i 
completeze pe colegii cu mult mai multă experiență”. Întrebat dacă 
tinerii se pot angaja încă din timpul facultății ori trebuie să termine mai 
întîi școala, Ovidiu Doroftei a răspuns: „Sînt posturi în continuare și vor 
fi permanent și pentru cei cu studii superioare, și pentru cei cu studii 
medii. Și în Poliția Română, 20% sînt funcții cu studii superioare, restul 
fiind funcții cu studii medii. Nici noi nu urmărim să avem angajați doar 
cu facultate, pentru că nu este nevoie. Realmente nu este nevoie”. 

- Avocat dr. Traian 
Popovici - un erou 
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17.10.22 

- La data de 17 octombrie 2022 se vor împlini 130 de ani de la nașterea lui 
Traian Popovici, avocat, doctor în drept și primar al orașului Cernăuți, în 



sucevean pe frontul 
apărării drepturilor 
omului 
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perioada august-noiembrie 1941, rămas în conștiința posterității pentru 
că reușit să oprească deportările masive ale victimelor persecuțiilor pe 
criterii etnice, în special persoane de etnie evreiască. Conform 
statisticilor publice, numărul acestora a fost de aproximativ de 20.000 
de oameni. Cu titlu de comparație, Oskar Schindler a devenit cunoscut 
prin aceea că a reușit să salveze de la Holocaust aproximativ 1.200 de 
etnici evrei. 
În anul 1969 statul Israel i-a decernat lui Traian Popovici titlul, medalia 
și diploma de „Drept între popoare”, distincție acordată neevreilor care 
s-au comportat cu eroism, cu riscul vieții, familiei și avutului încercând 
să salveze evrei de Holocaust și, implicit, Cetățenia de Onoare a 
Israelului. Astfel Traian Popovici a devenit primul cetățean român care a 
fost decorat cu această înaltă distincție umanitară de anvergură 
internațională. [...] 
Pentru celebrarea acestei personalități marcante cu origini în localitatea 
Udești, județul Suceava, apărător al drepturilor omului în timpul celui de 
al Doilea Război Mondial, Facultățile de Drept și Științe Administrative 
și de Istorie-Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
împreună cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea 
Avocaților din Republica Moldova, Baroul Suceava și Centrul 
Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Românești din Cernăuți, Ucraina, vor organiza la data de 20 
octombrie 2022, ora 14:00, în sala de lectură a Bibliotecii Universității 
”Ștefan cel Mare” din Suceava, Corp E, o sesiune omagială de drepturile 
omului dedicată memoriei vieții și faptelor lui Traian Popovici, jurist 
român cu eminentă vocație umanitară universală. 
Link conferință: https://meet.google.com/tcu-xnzz-xqv 

juridice.ro 
14.10.22 
suceavalive.ro 
14.10.22 
ziar.com 
14.10.22 

Adelina 
Talpalariu 

Conferință despre 
schimbările 
climatice, cu 
participanți din 
România, Franța și 
Republica Moldova 
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- La Vatra Dornei a avut loc, în perioada 6-9 octombrie 2022, conferința 
cu participare internațională „Atmosfera și hidrosfera” (ediția a V-a), la 
care au participat 66 specialiști din România, Franța și Republica 
Moldova. Organizatorii evenimentului sunt Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău 
și Universitatea Oradea. 
Comitetul de organizare a fost condus de președintele Dumitru Mihăilă, 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare,” și are în componență 
membrii: Alexandru Ilieș, Ion Mironov, Ovidiu Gaceu, Anatolie 
Puțuntică, Despina Saghin și Andrei Briciu. 
„Schimbările climatice și degradarea mediului sunt probleme cu care ne 
confruntăm la nivel național și internațional. Schimbările climatice 



constituie provocări majore, care vor marca generațiile viitoare. 
Abordarea acestora trebuie să aibă în vedere schimbări radicale atât la 
nivel economic, cât și la nivel social. Educația este unul din pilonii 
îmbunătățirii răspunsului la schimbările climatice, prin schimbarea 
comportamentului uman, în vederea protejării naturii și a resurselor. 
Există un interes tot mai mare în rândul tinerilor din România pentru 
educația privind schimbările climatice și mediul și remarcăm o 
participare tot mai mare a acestora la acțiuni legate de prevenirea 
schimbărilor climatice”, au transmis conf. univ. dr. habil. Dumitru 
Mihăilă (Departamentul de Geografie USV) și prof. dr. Bogdan Nistor – 
Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava (Departamentul de Geografie USV). 
Printre temele abordate au fost: mediu atmosferic/ acvatic și schimbarea 
climatică, reziliență și adaptare la schimbările climatice, schimbările 
climatice și consecințele ei, climatologie și hidrologie aplicată în diferite 
domenii, riscuri climatice și hidrologice, monitorizarea/ protecția 
atmosferică, exploatarea economică a resurselor atmosferice și 
hidrosferice, climatologie / balneologie / turism balneoclimatic / turism 
de sănătate economie și turism de sănătate, locul climatologiei și 
hidrologiei în predarea și cercetarea universitară, etc. [...] 

- UVT organizează 
Școala de Toamnă 
din Valea Alunului 
pentru Tineri 
Cercetători în Istorie 
Veche și Arheologie 
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- Universitatea de Vest din Timișoara în colaborare cu Fundația Dacica și 
cu sprijinul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva desfășoară 
în această perioadă Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Tineri 
Cercetători în Istorie Veche și Arheologie. 
Scopul acestui eveniment cultural și educativ este acela de a oferi 
studenților și tinerilor cercetători un cadru de întâlnire și dezbatere, 
posibilitatea contactului cu specialiști din mai multe centre universitare 
și de cercetare. 
Iar structura pe care o propun organizatorii are trei componente de bază: 
un pachet de cursuri și workshop-uri interdisciplinare, susținute de 
lectori din mai multe centre universitare și de cercetare din întreaga țară, 
o sesiune de comunicări a tinerilor cercetători, precum și excursii de 
studiu la situri, monumente istorice și muzee din zonă. 
Gazda evenimentului este Centrului de Studii al Fundației Dacica, iar 
cazarea este oferită de Pensiunea Dacica, situată în satul Alun, comuna 
Boșorod, județul Hunedoara. 
Situarea în apropierea cetății dacice de pe vârful Piatra Roșie, 
componentă a sitului serial UNESCO „Cetățile dacice din Munții 
Orăștiei” amplifică atractivitatea locației și o înnobilează. 
Între beneficiarii evenimentului cultural-didactic se numără studenți 
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care urmează programele la nivel de Licență, master și doctorat 
provenind din multe centre de studiu și de cercetare. 
Studenții sunt afiliați Universității de Vest din Timișoara, Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității Adam Mickiewicz din 
Poznań, Polonia, Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Universității 
„Ovidius” din Constanța, Institutului de Arheologie și Istoria Artei Cluj-
Napoca, Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Chișinău și Muzeului 
Județean Satu Mare. [...] 

Ana 
Ghiarasim 

Formare 
psihopedagogica 
2022-2023: Lista 
universitatilor care 
organizeaza 
Programul de 
formare pentru 
profesia didactica, 
nivelurile I si II 
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- Ministerul Educatiei a publicat lista institutiilor de invatamant superior 
acreditate care organizeaza, in anul universitar 2022—2023, in conditiile 
legii, Programul de formare psihopedagogica in vederea certificarii 
competentelor pentru profesia didactica (nivelurile I si II). 
Personalul didactic din invatamantul preuniversitar participa la 
programul de formare psihopedagogica in vederea certificarii 
competentelor pentru profesia didactica (nivelurile I si II). 
Universitatile care nu sunt cuprinse in lista de mai jos intra in lichidare, 
in sensul ca asigura scolarizarea studentilor inscrisi in anii universitari 
precedenti, dar nu organizeaza concurs de admitere pentru anul 
universitar 2022—2023. 
In anul universitar 2022—2023 pot organiza probele din cadrul 
examenelor pentru obtinerea gradelor didactice II si I, pentru personalul 
didactic din invatamantul preuniversitar, institutiile de invatamant 
superior acreditate, cuprinse in lista de mai jos, care sunt si centre de 
perfectionare/formare continua, in conditiile legii. 
Lista institutiilor de invatamant superior acreditate / Numar maxim de 
studenti care pot fi scolarizati 

[...]35. Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava   - 1 .000 [...] 
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Cristina 
Petrache 

Aţi auzit de 
naphtolator, 
fierbător gogoşi 
mătase sau 
teletipist? Au 
dispărut 62 de 
meserii din 
Nomenclatorul 
Oficial, dar au 
apărut altele 69. 
Iată-le! 
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- Expert în criminalistică informatică, expert în investigaţii digitale, în 
securitate cibernetică sau expert în surse deschise sunt câteva dintre 
noile meserii, care de anul acesta sunt recunoscute oficial în România. 
Odată cu acestea, în Clasificarea Ocupaţiilor din România şi-au făcut loc 
şi alte meserii: 69 în total. Însă, odată cu ele, au dispărut alte 62 de 
meserii, dintre care, unele, te trimit nostalgic în secolul trecut, cum sunt 
cele de „inspector telegrame”, „şef vagon poştal”, „telexist”, „teletipist” 
sau „confecţioner tuburi telescop”. 
Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial al ministrului Muncii şi al 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru definirea 
ocupaţiilor noi digitale în clasificarea ocupaţiilor era unul dintre 
jaloanele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României care 



trebuiau îndeplinite până în trimestrul al treilea al acestui an, pentru ca 
ţara noastră să poată cere aprobarea unei transe de plată prin PNRR. […] 
În 2015, o masterandă în al doilea an la Facultatea de Inginerie 
Alimentară din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, a realizat 
un experiment prin care arăta că uleiul obţinut din copitele bovinelor ar 
putea fi valorificat cu succes în industria cosmetică şi farmaceutică. În 
copitele bovinelor se găseşte o glandă care secretă un ulei cu rol de a 
lubrifia copita, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care vitele nu 
se potcovesc. 
Din 2 kg de glande din copite, a reuşit să extragă 60 de ml de ulei şi a 
dovedit că ar avea o capacitate antioxidantă mare, putând fi o bună sursă 
de Omega 3 şi Omega 6. Masteranda a obţinut locul al doilea cu lucrarea 
sa, la o sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice, iar între timp 
meseria de preparator de ulei copite a dispărut. 

 


