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Cosmin 
Romega 

Juniorii echipei de 
handbal CSU 
Suceava, premiați, 
iar bugetul echipei, 
suplimentat cu 
500.000 de lei 
on Facebook 

monitorulsv.ro 
28.10.22 

- Aleșii locali suceveni au premiat joi, în plenul ședinței de Consiliu Local, 
juniorii echipei de handbal CSU Suceava, dar și pe antrenorii acestora, 
pentru performanțele sportive obținute, devenind campioni naționali. 
„Proiectul de handbal masculin este pe drumul cel bun la Suceava și este 
bine să premiem performanța, așa cum ați decis în ședințele anterioare”, 
a spus primarul Ion Lungu, la începutul ședinței ordionare de la finele 
lunii octombrie. 
În total au fost premiați 16 jucători de la echipa de handbal masculin 
Juniori II a Clubului Sportiv Universitar Suceava cu câte 2000 de lei iar 
antrenorii Marius Tcaciuc și Vasile Boca cu câte 1500 de lei. 
Tot joi s-a aprobat în Consiliul Local suplimentarea bugetului la echipa 
de handbal masculin CSU Suceava cu suma de 500.000 lei, încât bugetul 
total pentru anul 2022 este de 3.000.000 lei . 
„Municipalitatea suceveană susține performanța sportivă. 
Ne dorim ca echipa de handbal masculin Universitatea Suceava să joace 
din nou în cupele europene! Doamne ajută!” a spus edilul sucevean, Ion 
Lungu, care a precizat că până acum a fost achitată către echipă întreaga 
sumă aprobată inițial în bugetul local, adică 2.500.000 lei. 

suceavalive.ro 
28.10.22 

- De trei ani, elevii de 
la „Petru Mușat” 
împart căminul cu 
studenții. Sînt 
camere cu cîte 4 
paturi, iar un loc de 
cazare costă 150 de 
lei 

radiotop.ro 
27.10.22 

- Căminul Colegiului Tehnic „Petru Mușat” din Suceava este împărțit de 
elevi cu studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare”. Directoarea 
Colegiului, Maria Teodoreanu, a afirmat, la Radio Top, că unitatea ajută 
de trei ani USV în ceea ce privește cazarea studenților, în condițiile în 
care universitatea se confruntă cu un deficit de locuri. Profesoara a 
precizat că sînt camere cu patru locuri, iar costul lunar este de 150 de lei 
de persoană. De asemenea, doamna Teodoreanu a declarat că speră ca 
anul viitor să obțină fonduri pentru renovarea internatului. Pe de altă 
parte, potrivit directoarei, cantina Colegiului „Petru Mușat” funcționează 
la capacitate maximă, chiar dacă este mai greu cu personalul. Profesoara 
Teodoreanu a menționat: „Alimentele s-au scumpit, dar mîncarea de la 
cantină este foarte bună, fiindcă personalul este dăruit”. Pentru o 
persoană din afara școlii, o masă de prînz cu trei feluri de mîncare costă 
20 de lei. 

O.S. Patru zile cu testări 
gratuite HPV și 

obiectivdesuceava.ro 
28.10.22 

- La începutul lunii noiembrie vor fi patru zile cu testări gratuite HPV și 
Babeș Papanicolau la Suceava, prin Proiectul ONCOPREV, a anunțat 



Babeș Papanicolau 
la Suceava, la 
începutul lui 
noiembrie 

ziarelocale24.ro 
28.10.22 

Direcția de Sănătate Publică. Femeile cu vârsta între 25 și 64 de ani se 
pot prezenta la Unitatea Mobilă de Screening de cancer de col uterin care 
va fi prezentă în municipiul Suceava la Kaufland și Universitatea „Ştefan 
cel Mare”. 
Femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani pot efectua gratuit, testul 
HPV și Babeș-Papanicolau la Unitatea Mobilă de Screening de cancer de 
col uterin  a Institutului Regional de Oncologie Iași, care va fi amplasată 
alternativ în două locații din municipiul Suceava, timp de patru zile. 
Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat că  testările gratuite HPV 
și Babeș- Papanicolau la Suceava vor fi efectuate prin Proiectul 
ONCOPREV, derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași, în 
colaborare cu autoritățile sanitare sucevene. 
Femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani se pot prezenta cu 
buletinul de identitate și o copie a acestuia la Unitatea Mobilă de 
Screening de cancer de col uterin, care va fi prezentă în municipiul 
Suceava, în zona Kaufland, în intervalul orar 10, 00-14,00, în zilele de 2 
și 4 noiembrie 2022, respectiv 12,00- 17,00, în data de 3 noiembrie 2022, 
iar în data de 14 noiembrie 2022, în zona USV, între orele 10,00- 14,00. 
Femeile cu vârsta cuprinsă între 24 și 65 de ani pot beneficia de testarea 
gratuită HPV- Babeș- Papanicolau indiferent de statutul lor de asigurat, 
care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, sunt 
asimptomatice, nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer 
de col uterin și nu au participat în acest program de screening în ultimii 
5 ani.[…] 
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