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Sinteza articolului 

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
demarează 
procedurile de 
constituire a 
consorțiului pentru 
învățământ dual 

stiridinbucovina.ro 
23.11.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava demarează procedurile de 
constituire a consorțiului pentru învățământ dual „PERFORMANȚA ÎN 
FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PARTENERIATUL CU MEDIUL 
ECONOMIC PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE 
INVĂȚĂMÂNT DUAL LA USV – DUAL USV”. În acest context, 
operatorii economici care pot face dovada faptului că desfășoară 
activități în domeniul de pregătire a elevilor/studenților sunt invitați să 
se alăture consorțiului. Obiectivul principal avut în vedere este formarea 
profesională de calitate a elevilor/studenților, pentru facilitarea inserției 
absolvenților învățământului preuniversitar și universitar desfășurat în 
regim de învățământ dual pe piața muncii. 
Consorțiul DUAL USV va pregăti un proiect, pentru obținerea finanțării 
din fonduri nerambursabile PNRR, destinat înființării unui campus 
integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV îl 
administrează în comuna Moara. Campusul va fi format, în principal, din 
două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesionala a 
elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele 
Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică 
și automatizări, electromecanică. 
În ceea ce privește învățământul superior în regim dual, USV are în 
vedere dezvoltarea și adaptarea următoarelor programe de studiu: 
Autovehicule rutiere, Robotică / Mecatronică, Tehnologia construcţiilor 
de maşini, Inginerie mecanică, Calculatoare, Rețele și software de 
telecomunicații / Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de 
comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii 
informatice / Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică şi 
informatică aplicată. [...] 
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- 100 de femei testate 
în cadrul proiectului 
„ONCOPREV- Fii 
responsabilă de 
sănătatea ta!” 

obiectivdesuceava.ro 
23.11.22 

- În data de 14 noiembrie a.c., Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
a găzduit desfășurarea unor activități din cadrul proiectului 
„ONCOPREV- Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, 
diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin”. Acest proiect 
este coordonat de Institutul Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu 
Fundația Enable România și Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. 
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22.11.22 În acest context, au fost prelevate probe biologice de la un număr de 
aproximativ 100 de persoane de sex feminin din orașul Suceava, în 
vederea testării HPV și Babeș-Papanicolau. Rezultatele vor face parte din 
programul de depistare precoce a cancerului de col uterin pe baza 
factorilor de risc, implementat de Institutul Regional de Oncologie Iași. 
Întrucât activitățile s-au desfășurat cu succes, se preconizează o a doua 
serie de recoltări, care se va desfășura tot în campusul Universității 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, la o dată care va fi anunțată ulterior. 
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- Biblioteca 
Bucovinei, 
conferință dedicată 
Unirii Bucovinei cu 
Țara 

radiotop.ro 
23.11.22 

- Luni, 28 noiembrie, începînd cu ora 15.30, la Biblioteca „I.G.Sbiera” din 
Suceava se va desfășura Conferința cu tema <Pagini de istorie – 28 
noiembrie 1918, ziua Unirii Bucovinei cu România>. Conferința este 
organizată de Bibliotecă sub egida Consiliului Județean, în colaborare cu 
Facultatea de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” și 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, iar invitat special va fi lectorul 
universitar doctor Vlad Gafița. Proiectul vizează aniversarea a 104 ani de 
la momentul Unirii Bucovinei cu Țara Mamă, care a condus la înfăptuirea 
la 1 Decembrie 1918 a Marii Uniri și realizarea României Mari. 
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Tudor 
Curtifan 

EXCLUSIV  Marin 
Gherman, despre 
comunitatea 
românească din 
Ucraina la 9 luni de 
la războiul 
neprovocat generat 
de Rusia 

dcnews.ro 
22.11.22 

- În emisiunea „Pe plan extern”, în care a fost abordată situația 
comunităților de români în contextul războiului de agresiune generat de 
invazia neprovocată și ilegală a Federației Ruse împotriva Ucrainei, 
Marin Gherman a discutat despre modul în care comunitatea vorbitoare 
de limba română, din nordul Bucovinei, dar și din Odessa, este afectată 
de ceea ce se întâmplă de 9 luni în statul vecin. 
Marin Gherman, care se află la Suceava după invadarea brutală a 
Ucrainei de către Rusia, va discuta despre cum e afectată comunitatea de 
români de acest conflict, perspective de pace, dar și despre faptul că 
există români care luptă azi pe front. 
Nu vor fi evitate nici teme sensibile precum integrarea europeană a 
Ucrainei, drepturile minorității române din Ucraina, dar și modul în care 
propaganda a afectat comunitatea românească și nu numai. 
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Multe alte subiecte vor fi discutate în cadrul emisiunii. 
Emisiunea va fi difuzată miercuri, 23 noiembrie 2022, începând cu ora 
17:00 și face parte din cadrul campaniei "Apel la Educație", realizată cu 
sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. [...] 

- Ziua Bucovinei, 
marcată de Consiliul 
Județean Suceava, 
prin mai multe eveni 

radioas.ro 
22.11.22 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat 
că pe 28 noiembrie, cu ocazia Zilei Bucovinei, CJ organizează mai multe 
evenimente, unele fiind în parteneriat cu Primăria municipiului Suceava. 
Astfel, luni, 28 noiembrie 2022, începând cu ora 09:00, Sala Unirii din 
curtea interioară a Palatului Administrativ Suceava va găzdui o ședință 
solemnă cu ocazia, ocazie cu care se va citi Declarația de Unire a 
Bucovinei cu Țara. În cadrul aceluiași eveniment, Monica Terteliu-Băițan 
și Roxana Filip, medici la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” 
Suceava, conf. univ. dr. Andrei Lobliuc de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare”, precum și sportivii suceveni Geanina-Elena Beleagă, Sergiu 
Vasile Bejan, Andrei Cîmpan, Ionela-Livia Cozmiuc, Maria-Magdalena 
Rusu și Maria Tivodariu vor fi numiți cetățeni de onoare ai județului 
Suceava. […] 
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Daniela 
Micuțariu 

Simpozionul 
„Bucovina File de 
Istorie”, ediţia a 
XXIV-a 

monitorulsv.ro 
22.11.22 

- Muzeul Național al Bucovinei şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
organizează, în perioada 23 – 25 noiembrie 2022, la Muzeul de Istorie și 
Laboratorul Zonal de Restaurare, Simpozionul „Bucovina File de 
Istorie”, ediţia a XXIV-a. La simpozion vor participa 60 de specialişti din 
România şi Republica Moldova pe diferite secţiuni: arheologie, istorie 
modernă şi contemporană, conservare şi restaurare. În cadrul 
simpozionului va fi prezentată și expoziția de postere Conservare și 
restaurare - Retrospective XI, Laboratorul Zonal de Restaurare. 
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