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Sinteza articolului 

- Universitatea 
Suceava a lansat un 
proiect de 
învățământ dual 
împreună cu licee, 
firme și primării din 
județele Suceava, 
Neamț și Botoșani. 
Consorțiul DUAL 
USV va solicita 
finanțare PNRR 
pentru  înființarea 
unui campus 
integrat pentru 
învățământ dual pe 
terenul de 30 ha de 
la Moara 

newsbucovina.ro 
17.12.22 

- Universitatea Suceava a anunțat că joi,  în Sala Senatului Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc întâlnirea reprezentanților 
instituțiilor partenere din cadrul Consorțiului DUAL USV, care a avut 
drept scop semnarea acordului de parteneriat și discutarea direcțiilor 
principale privind colaborarea în interiorul consorțiului. 
Alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, din consorțiu mai 
fac parte alți 40 de parteneri, după cum urmează: 
–13 instituții de învățământ preuniversitar: Colegiul Tehnic „Petru 
Mușat” Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Colegiul 
Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Liceul Tehnologic Nr. 1 
Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Liceul 
„Dimitrie Negreanu” Botoșani, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 
Botoșani, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul Tehnic „Mihai 
Băcescu” Fălticeni, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, 
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, Liceul „Vasile Conta” Târgu 
Neamț și Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei; 
–18 agenți economici: ASSIST SOFTWARE SRL Suceava, SC AMBRO 
SA–Groupe Rossmann, Suceava, SC ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL 
SRL Botoșani, SC TRUTZI SRL Suceava, SC QUICK TRANSPEDITION 
SRL Iași, SC SIDEM SRL Suceava, SC TEHNO WORLD SRL Baia, Jud. 
Suceava, PRIMAGRA ROMÂNIA SRL Suceava, ELSACO ELECTRONIC 
SRL Botoșani, SC SERVICE MOTOARE NORD S.R.L. Salcea, SC TOTAL 
PLUS SRL, Siret, SC GERVIS SA Suceava, SC BETY ICE SRL Suceava, 
TRW Airbag Systems SRL Roman, ENERGOICE SRL Piatra-Neamț, 
EGGER ROMÂNIA SRL Rădăuți, SC LOIAL IMPEX SRL Suceava și SC 
EUROSPEED SRL Suceava; 
–9 unități administrativ-teritoriale: Primăria Municipiului Suceava, 
Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Primăria Orașului 
Siret, Primăria Municipiului Botoșani, Primăria Municipiului Fălticeni, 
Primăria Orașului Dumbrăveni, Primăria Municipiului Roman, Primăria 
Orașului Târgu-Neamț și Primăria Municipiului Vatra-Dornei. 
Întâlnirea a fost prezidată de prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rectorul 
USV, care, în intervenția sa, a făcut o prezentare in extenso a investițiilor 
eligibile prin programul de finanțare PNRR, a indicatorilor proiectului 
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care urmează să fie depus și a infrastructurii integrate pentru campusul 
USV Dual. [...] 

- USV va organiza 
stagii de 
perfecționare pentru 
cadrele didactice din 
învățământul 
preuniversitar din 
Regiunea Cernăuți 

obiectivdesuceava.ro 
17.12.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, reprezentată de către 
rectorul prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a primit vizita unei delegații 
oficiale din Ucraina, vineri, 16 decembrie a.c., în vederea semnării unui 
acord trilateral vizând cooperarea în domeniul formării continue a 
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Plecând de la dorința 
de a accelera accesul corpului profesoral din vechea capitală a Bucovinei 
istorice la experiența europeană și la noile abordări în domeniul 
didacticii școlare, conducerile Instituției științifice de stat „Institutul de 
modernizare a conținutului educației”, filiala Cernăuți, și Instituției 
Municipale „Centrul orășenesc de dezvoltare profesională a cadrelor 
didactice” a Consiliului orășenesc Cernăuți, au inițiat încheierea unui 
parteneriat cu USV, universitate cu experiență în organizarea unor stagii 
de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar din Regiunea Cernăuți. 
Din delegație au făcut parte Liubov Tarangul, șef al filialei Cernăuți a 
„Institutului de modernizare a conținutului educației”, și profesor 
Natalia Gherasim, director al „Centrului orășenesc de dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice”, însoțită de consilier Rodica Timiș. 
Obiectivul fundamental al acordului îl reprezintă organizarea și 
promovarea programelor de formare continuă oferite de USV și 
diseminarea acestor informații în rândul cadrelor didactice din 
municipiul Cernăuți. Totodată, instituțiile partenere și-au asumat 
responsabilitatea de a organiza conferințe științifice comune, seminarii, 
reuniuni, ateliere, de a iniția proiecte, precum și de a disemina rezultatele 
cooperării în publicații de specialitate, în cadrul unor schimburi de 
experiență etc. 
Acest acord de cooperare se adaugă celui încheiat în anul 2015 de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu Institutul Postuniversitar 
de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Regiunea Cernăuți și care 
înregistrează rezultate concrete în planul formării continue a profesorilor 
din școlile și liceele din partea de nord a Bucovinei. Astfel, câteva sute de 
cadre didactice din Regiunea Cernăuți au beneficiat de stagii de 
perfecționare, organizate în România sau în Ucraina, și au avut 
posibilitatea să asimileze cele mai avansate tehnici, tehnologii și strategii 
didactice, prezentate de formatori selectați de USV. 
Pe această cale, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava reușește să 
realizeze cu succes misiunea de actor implicat în dezvoltarea comunității 
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locale, nu doar la nivel județean, ci și la nivel transfrontalier, în acord cu 
obiectivele asumate prin Strategia de Internaționalizare a USV. 

- Compania italiană 
„Elital Space and 
Defence”, tatonări 
pentru a veni la 
Suceava, pentru a 
deschide un centru 
de cercetare și 
dezvoltare la 
universitate 

radiotop.ro 
19.12.22 

- Compania italiană <Elital Space and Defence> intenționează ca în 2023 
să deschidă un centru de cercetare și dezvoltare la Suceava. Anunțul a 
fost făcut de Universitatea <Ștefan cel Mare>, după ce firma fondată în 
anul 1986 a avut prezentări la Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Autovehicule și Robotică și la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor. Potrivit USV, compania și-a extins rapid capacitățile de 
proiectare și fabricare de echipamente aerospațiale și componente de 
zbor, iar scopul evenimentului a fost acela de a le prezenta studenților 
oferta sa de angajare/internship, precum și perspectiva unei colaborări 
cu cercetătorii din universitate. La prezentări au participat cadre 
didactice și studenți de la următoarele programe de studiu: Inginerie 
mecanică, Autovehicule rutiere, Tehnologia construcțiilor de mașini, 
Mecatronică/Robotică, Electronică aplicată, Rețele și software de 
telecomunicații, și Echipamente și sisteme de comandă și control pentru 
autovehicule. Ulterior, reprezentanții firmei italiene au vizitat baza 
materială didactică și de cercetare a facultăților și și-au exprimat 
interesul pentru demararea unor proiecte viitoare împreună cu 
universitatea suceveană. USV a transmis mesajul venit din partea firmei 
<Elital Space and Defence>: „Pe parcursul vizitei am apreciat dotările 
din facultăți, atitudinea cooperantă cu care am fost primiți de către 
cadrele didactice, dar și interesul sporit cu care studenții prezenți au 
urmărit prezentările făcute. La final, mulțumim pentru această 
oportunitate de colaborare și ne declarăm încântați de acțiunea găzduită 
de Universitatea <Ștefan cel Mare>”. 

agerpres.ro 
19.12.22 
g4media.ro 
19.12.22 
stire9.ro 
19.12.22 

- Natație. Peste 200 
de sportivi prezenți 
la „Cupa ANASPED 
& USV la Înot” 

svnews.ro 
18.12.22 

- La sfârșitul săptămânii trecute la Complexul de Natație și Kinetoterapie 
din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava s-a desfășurat 
competiția „Cupa ANASPED & USV la Înot”,. Acest concurs a fost 
organizat de Firma Anasped Transport Solutions,  Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și Asociația Club Sportiv Academia de Sport (Dl. 
Bivolaru Cristi, conf. univ. dr. Vizitiu Elena, lector univ. Rață Sorin și 
antrenor Diaconescu Sorina). 
La acest eveniment au participat 212 înotători de la: Firma Anasped, 
Clubul Sportiv Universitar din Suceava, Aqua Club, Clubul Sportiv Școlar 
Gura Humorului, Ucraina și studenții universității.[…] 
„Mulțumim tuturor organizatorilor, părinților și conducerii universității 
pentru sprijin și să nu uităm ce spune  Billie Jean King – Sportul te învață 
să ai caracter, te învață să joci după reguli, te învață să știi ce înseamnă 
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să câștigi și să pierzi – te învață ce este viața” a declarat conf. univ. dr. 
Vizitiu Elena. 

Radu Lupașcu Lucrarea „Un 
consulat Regal la 
Cernăuți” alături de 
volume de poezie și 
memorialistică, 
lansate la împlinirea 
a 130 de ani de la 
înființarea primei 
misiuni diplomatice 
în capitala Bucovinei 

monitorulsv.ro 
19.12.22 

- Întâlniri emoționante cu personalități marcante la lansarea unor 
importante volume de istorie, memorialistică și poezie, au încălzit 
atmosfera în aula Universității Ștefan cel Mare din Suceava în cursul 
după-amiezii de sâmbătă. 
Volumul „Un Consulat Regal la Cernăuți”, realizat de un colectiv, în 
frunte cu Excelența sa, Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al 
României la Cernăuți, a fost lansat în contextul împlinirii a 130 de ani de 
înființarea primei misiuni diplomatice în capitala Bucovinei și la 25 de 
ani de la decizia autorităților române de a deschide actualul oficiu 
consular. Prin modul caracteristic de implicare a Consulului General, 
Irina Loredana Stănculescu, ea a făcut posibilă lansarea în cadrul 
întâlnirii și a altor două volume cu autori bucovineni. Este vorba despre 
un volum antologic de poezie semnat de poetul Arcadie Suceveanu și 
intitulat „Opera poetică” și memorialistică din vechea Bucovină, adunată 
în volumul „Sfârșit și început de lume într-un ducat habsburgic”, apărut 
la Cernăuți sub semnătura regretatului Ovid Țopa. 
Cuvântul de deschidere l-a avut moderatoarea întâlnirii, prof. univ. dr. 
Sanda Maria Ardelean, care le-a urat bun venit Excelenței sale, Irina 
Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți și 
întregului grup ajuns aici din vechea capitală a Bucovinei, în frunte cu 
personalități ca prof. univ. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare a 
Academiei Române, oamenilor de litere Maria Toacă și Ștefan Hostiuc, 
poetului Arcadie Suceveanu, bucovinean care trăiește la Chișinău. I s-a 
urat bun venit doctorului în istorie Florin Stan, prezent la întâlnire și 
întregului grup venit din partea Consulatului General din Cernăuți. Au 
fost prezenți la întâlnire prorectorii USV, prof univ. dr. Ștefan Purici și 
prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Maica Stavrofora Gabriela, maica 
stareță a Mănăstirii Voroneț, Dorin Popescu, gerant interimar al 
consulatului cernăuțean în vremuri dificile, cercetătorii istorici de la 
Rădăuți, în frunte cu directorul Marian Olaru, profesori ai universității 
sucevene, jurnaliști și bucovineni de ambele părți ale graniței. Cel mai 
recent număr al revistei „Mesager Bucovinean”, realizat sub coordonarea 
scriitorului și criticului Ștefan Hostiuc, a putut fi vizionat în cadrul 
aceleiași fructuoase întâlniri. [...] 

Radu Lupașcu Expuneri academice 
sucevene la o 
importantă 

monitorulsv.ro 
16.12.22 

- Cadre didactice și studenți din cadrul Universității Ștefan cel Mare din 
Suceava, precum și un reprezentant al Consiliului Județean Suceava au 
fost invitați să participe la o importantă conferință internațională 



conferință 
europeană din 
Germania 

organizată și finanțată de către Consiliul Regional Schwaben din 
Germania. Astfel, în perioada 8-11 decembrie ei au participat la 
conferința „Am Rande der Karpaten: Menschen, Städte, Landschaften”, 
o conferință despre  oameni, orașe și peisaje din zona Munților Carpați. 
Din partea Universității Ștefan cel Mare a fost prezentă la eveniment 
conf. dr. habil. Raluca Dimian împreună cu cinci studenți ai Secției de 
Germanistică a Facultății de Litere si Științe ale Comunicării a USV, iar 
Consiliul Județean Suceava a fost reprezentat de Corina Derla. 
În cadrul conferinței, conf. dr. Raluca Dimian a susținut o prezentare cu 
titlul „Expansiuni ale sistemului de învățământ în Suceava și Iași în 
secolele al 19-lea și al 22-lea”. Conferința a fost organizată de Akademie 
Mitteleuropa în colaborare cu Bukowina Institut. Cei cinci studenți ai 
Facultății de Litere din Suceava, secția germanistică, au fost invitați în 
Germania pentru a asista la prezentările în limba germană din cadrul 
conferinței. [...] 

Radu Lupașcu „Bucovina literară - 
80” și Gala 
Premiilor Societății 
Scriitorilor 
Bucovineni 2021, la 
Biblioteca Bucovinei 

monitorulsv.ro 
16.12.22 

- Eveniment cu dublă semnificație joi, în cadrul Bibliotecii Bucovinei „I.G. 
Sbiera”, Sala de Artă „Elena Greculesi”. Revista „Bucovina literară” a fost 
sărbătorită la împlinirea a opt decenii de la întemeierea acesteia la 
Cernăuți, în anul 1942, în cadrul aceluiași eveniment având loc și Gala 
Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB) pentru cărți apărute în 
cursul anului 2021. Cu această ocazie a fost lansat și cel mai recent 
număr, 10-11-12/2022, al revistei „Bucovina literară”. 
Cea mai importantă parte a evenimentului a revenit Galei Premiilor 
Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB), premiile fiind oferite în acest an 
de un juriu format din prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (președintă), stavrofora 
scriitoare Elena Simionovici (Mănăstirea Voroneț), prof. Mihaela 
Grădinariu (poetă) și jurnalistul L.D. Clement. Atmosfera a fost încălzită 
din debut de programul muzical susținut de câțiva elevi de la Colegiul de 
Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, aplaudați pentru prestațiile lor 
clasice și colindele frumoase. [...] 
Eveniment cu dublă semnificație joi, în cadrul Bibliotecii Bucovinei „I.G. 
Sbiera”, Sala de Artă „Elena Greculesi”. Revista „Bucovina literară” a fost 
sărbătorită la împlinirea a opt decenii de la întemeierea acesteia la 
Cernăuți, în anul 1942, în cadrul aceluiași eveniment având loc și Gala 
Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB) pentru cărți apărute în 
cursul anului 2021. Cu această ocazie a fost lansat și cel mai recent 
număr, 10-11-12/2022, al revistei „Bucovina literară”. 
Cea mai importantă parte a evenimentului a revenit Galei Premiilor 



Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB), premiile fiind oferite în acest an 
de un juriu format din prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (președintă), stavrofora 
scriitoare Elena Simionovici (Mănăstirea Voroneț), prof. Mihaela 
Grădinariu (poetă) și jurnalistul L.D. Clement. Atmosfera a fost încălzită 
din debut de programul muzical susținut de câțiva elevi de la Colegiul de 
Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, aplaudați pentru prestațiile lor 
clasice și colindele frumoase. [...] 

- Antrenorul principal 
al CS Universitatea 
Suceava, Petru 
Ghervan: Va fi un 
retur de campionat 
teribil, în care poți 
să câștigi tot și să te 
duci pe locul IV sau 
poți să pierzi tot și 
să vii pe nu știu ce 
loc 

radiotop.ro 
18.12.22 

- Antrenorul formației de handbal de Liga Națională CSU Suceava, 
profesorul Petru Ghervan, este mulțumit de faptul că echipa a reușit să 
se impună ca joc în actualul sezon și crede că programul următor 
avantajează gruparea locală în campionat. Tehnicianul a declarat, la 
Radio Top: „La CSU a început să se contureze un nucleu de jucători care 
practică jocul pe care ni-l dorim. Problema este atunci când ies ei. Am 
avut mulți accidentați și e greu să rezistăm în lupta pentru puncte. Însă, 
dintre jucătorii care i-au înlocuit pe cei accidentați, tinerii deja confirmă 
și vor face parte din echipă în partea a doua a sezonului. Integrarea unor 
oameni noi în echipă duce la încetinire, duce la un pic de lentoare în joc, 
și noi nu ne dorim asta. Însă, acel moment de integrare trebuie depășit 
cumva, iar premisele sunt foarte bune, pentru că tinerii practică același 
tip de joc la juniori sau la echipa a doua”. 
Profesorul Ghervan a mai spus că rezultatele din acest sezon 
competițional sunt peste obiectivele de joc și de punctaj și a adăugat: 
„Ne-au scos cele două victorii cu Baia Mare, ocupanta locului III, ceea ce 
înseamnă o mobilizare exemplară atunci când e nevoie, înseamnă 
caracter, înseamnă perspective foarte bune. În 2023, primul meci de 
acasă va fi unul de totul sau nimic. Urmează meciul de la Timișoara, o 
echipă care luptă pentru salvarea de la baraj și unde este antrenor Mihai 
Rohozneanu, fostul meu elev și coleg cu secunzii de la noi de la echipă. 
Mai avem trei echipe care ne-au bătut la un gol în tur pe terenul lor. Le 
avem pe toate trei acasă: Vaslui, Bacău și Buzău. Avem CSM București și 
Turda, cu care am pierdut la un gol sau două. Le vom întâlni la noi acasă. 
Sunt cinci jocuri la noi acasă. Nu știu dacă le putem câștiga pe toate, dar 
este posibil. [...] 

 


