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Sinteza articolului 

Dan Pricope Cel mai mare cămin 
studențesc din 
Suceava se va 
construi începând de 
primăvara viitoare 

obiectivdesuceava.ro 
02.12.22 

- Anul viitor vor începe lucrările la căminul studențesc de la Moara. Din 
câte se pare, proiectul tehnic al căminului studențesc cu peste 800 de 
locuri nu „bate pasul pe loc”, ci se apropie de sfârșit. Iar asta rezultă din 
faptul că Agenția de Protecție a Mediului a postat un anunț recent 
privitor la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM sau al 
Universității „Ștefan cel Mare”. 
Asta înseamnă că este posibil ca până la final de lună sau la începutul 
lunii ianuarie 2023 să fie obținut acordul respectiv în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, la proiectul intitulat 
„Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului 
pentru obiectivul de investiții: «Construire Cămin Studenţesc 
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul 
Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava»”. 
Precizăm despre contractul pentru proiectare și execuție că a fost semnat 
cu câteva luni în urmă la Suceava, în prezența premierului Nicolae Ciucă, 
aflat în vizită la acea dată în județul nostru. Proiectul tehnic ar trebui să 
fie realizat în jumătate de an de la semnarea contractului iar conform 
documentației de la licitație, lucrările vor trebui să țină maxim trei ani. 
Având în vedere că nu sunt multe probabilități ca ordinul de începere al 
lucrărilor să fie dat în timpul iernii, este de presupus că abia pe la 
primăvară vor fi demarate. 
Cotidianul Obiectiv de Suceava a prezentat mai multe date cu privire la 
acest obiectiv de investiții încă din prima zi când a fost anunțată pe SEAP 
licitația deschisă cu privire la proiectare și execuție. Precizăm că 
amplasamentul viitorului cămin este pe un teren de 30 de hectare care a 
fost obținut de Universitatea „Ștefan cel Mare” în anul 2007 în scopul 
edificării unui nou campus universitar. Un vis frumos, care se 
materializează destul de greu însă. 
Căminul propus pe amplasament va oferi cazare unui număr de 826 
persoane în 407 camere care vor caza 2 persoane și 12 camere vor fi 
pentru persoane cu dizabilități, dispuse la parter. Clădirea este alcătuită 
din 3 corpuri rectangulare din care 2 corpuri sunt dispuse paralel fiind în 
legătură la fiecare nivel printr-un tronson central, perpendicular. 
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Sabrina 
Vacari 

Cel mai bun 
marketer, concurs 
organizat de USV 

monitorulsv.ro 
05.12.22 

- Centrul de Marketing, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
organizează concursul intitulat Cel mai bun marketer, care se află la cea 
de-a treia ediție. Concursul este deschis tuturor celor pasionați din 
domeniu, nu doar studenților. Participanții pot câștiga un training și 
internship în cadrul unei agenții de marketing din Suceava, un costum în 
valoare de 1.000 de euro, o baterie externă, un voucher de cumpărături 
în valoare de 200 lei, o pereche de căști Bluetooth sau cărți practice de 
marketing. 
Pentru mai multe informații, doritorii pot accesa www.centrulde 
marketing.ro, de unde pot afla mai multe detalii despre acest eveniment, 
organizat de Centrul de Marketing împreună cu firmele și organizațiile 
partenere.  
Înscrierea se poate face direct pe www.facebook.com/groups/celmai 
bunmarketer.  

- Mai mulți studenți 
suceveni s-au 
specializat la 
instituțiile europene 
din Bruxelles 

svnews.ro 
30.11.22 

- Un grup de studenți de la Facultatea de Drept și Științe Administrative – 
FDSA, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a făcut o 
excursie cu caracter pedagogic la Bruxelles. Evenimentul a avut drept 
scop vizitarea mai multor instituții europene cu sediul în capitala Belgiei, 
precum Parlamentul European, Parlamentarium sau Comisia 
Europeană. Într-un comunicat transmis de USV se arată: „Vizita a 
reprezentat un bun prilej pentru studenții Facultății de Drept și Științe 
Administrative de a descoperi funcționarea și obiectivele acestor 
instituții europene prestigioase, dar și de a discuta cu tineri români care 
lucrează în prezent la Parlamentul European și la Comisia Europeană pe 
diverse poziții, ocupate prin candidaturi pe portalurile instituționale. 
Studenții suceveni au avut astfel ocazia să descopere oportunități de 
stagii și proceduri de acces la cariere din administrația publică 
europeană”. Studenții au fost la Bruxelles împreună cu decanul FDSA, 
conferențiarul universitar doctor Camelia Ignătescu, conferențiarul 
universitar doctor Gabriela Nemțoi, lectorii universitari doctori Narcisa 
Galeș și Daniela Cătău-Vereș, profesorii asociați Cristian Cucoreanu și 
Florin Cazacu și inginerul de sistem Ionuț Croitoru. 
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Cosmin 
Rpmega 

Secretele celei mai 
bătrâne păduri din 
România vor fi 
dezvăluite de 
studenți și profesori 
de la Facultatea de 
Silvicultură Suceava 

monitorulsv.ro 
02.12.22 

- Pădurea Mociar, considerată cea mai bătrână din România, va fi studiată 
de un grup de studenți și profesori de la Facultatea de Silvicultură 
Suceava, care vor veni cu dovezi științifice care să lămurească care este 
adevărul. 
Astfel, în zilele de 8 și 9 decembrie, reprezentanții Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava vor merge în județul Mureș pentru a studia rezervația 
de stejari seculari Mociar, despre care se afirmă că este cea mai bătrână 



pădure din România. 
Studenții, sub atenta îndrumare a profesorilor, vor lua probe din arbori 
și le vor determina vârsta în cadrul Laboratorului de Biometrie 
Forestieră. 
La final, cercetările lor vor furniza dovada științifică prin care va fi 
validată sau nu această ipoteză. 
„Vom scoate probe, sperăm să fie și sănătoși, ca să putem stabili vârsta. 
Facem o investigație, iar studenții vor putea vedea dacă acești stejari 
depășesc, așa cum se spune, 600 de ani. Noi în laborator avem probe de 
stejar de 300 de ani de la Letea și Caraorman. Este posibil să fie o 
legendă… La 1829, Țărilor Române li s-a permis comerțul cu grâne pe 
Dunăre și a fost un moment în care s-a defrișat masiv, pentru a face loc 
culturilor agricole. Acela a fost adevăratul sens al defrișării. Dar și în 
Transilvania, cât a fost sub stăpânirea fostului imperiu austro-ungar, s-
au exploatat păduri. Pentru că era nevoie. Stejarul a fost și este o specie 
nobilă”, a declarat, pentru forestmania.ro, profesorul Cătălin Roibu, 
coordonatorul Laboratorului de Biometrie Forestieră. 
Rezervația de stejari seculari Mociar este situată în apropierea orașului 
Reghin, din județul Mureș și se întinde pe o suprafață de 48 ha, la 
altitudinea de 400 m și cuprinde în jur de 100 de arbori cu vârsta 
cuprinsă între 650-720 ani, cu înălțimea de 15-20 m, diametrul între 1,5-
4 m și un coronament haotic cu ramuri noduroase, uscate spre vârf. 

- Peste 350 de cărţi şi 
reviste româneşti 
donate de USV 
pentru bibliotecile 
din regiunea 
Cernăuţi 

svnews.ro 
04.12.22 

- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonată de 
profesor universitar doctor, Sanda-Maria Ardeleanu, a efectuat o donație 
de carte și revistă către Societatea Bibliotecarilor Bucovinei (preşedinte 
Vladimir Acatrini). Peste 350 de volume de carte și 50 de reviste de 
cultură și specialitate vor intra în Bibliotecile din regiunea Cernăuți. 
Donația a constat în peste 350 de volume şi periodice româneşti şi străine 
din diverse domenii ale cunoaşterii: istorie, ştiinţele comunicării, 
sociologie, publicistică, ştiinţe politice, memorialistică, artă, filosofie, 
lingvistică, etnologie, antropologie culturală, electrotehnică, 
telecomunicaţii, industrie alimentară, economie, echipamente medicale, 
biochimie, microbiologie, silvicultură și informatică, se menţionează pe 
site-ul Societăţii Bibliotecarilor Români din regiunea Cernăuţi. 

ziar.com 
04.12.22 
lyberti.com 
03.12.22 

- Sanda-Maria 
Ardeleanu: Tînăra 
generație citește, și 
citește mult. Nu 
contează care este 

radiotop.ro 
02.12.22 

- Numărul studenților care ajung la Biblioteca Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a revenit pe creștere după pandemie. Afirmația a fost 
făcută, la Radio Top, de coordonatoarea bibliotecii, profesorul 
universitar doctor Sanda Maria-Ardeleanu. Aceasta a declarat: „Tînăra 
generație citește, și citește mult. Nu contează care este suportul lecturii. 

centruldepresa.ro 
02.12.22 



suportul lecturii. 
Faptul că informația 
ajunge la tineri este 
esențial 

Faptul că informația ajunge la tineri este esențial. Însă, părerea mea este 
că lipsește contextul, pentru ca informația de la tineri și către tineri să 
circule mai mult. Trebuie să creăm un context extrașcolar pentru ca la 
tineri să ajungă o informație cît mai bogată”. Pe de altă parte, profesoara 
Ardeleanu a spus că Lectoratul de limba română al USV de la Cernăuți se 
bucură în continuare de succes. Sînt peste 100 de înscriși. Însă, doamna 
Ardeleanu a menționat că, din păcate, majoritatea activităților se 
desfășoară online din cauza războiului. Totodată, Sanda-Maria 
Ardeleanu a arătat că dorește să aducă într-o excursie la Suceava 
studenții care învață limba română la Cernăuți și a adăugat: „Voi depune 
toate eforturile pentru ca studenții de-acolo să vină aici o zi sau două să 
simtă românește”. 

- Ziua României: Prof. 
univ. dr. Sanda-
Maria Ardeleanu, la 
Cernăuți, cu mesaje 
din partea Primăriei 
Suceava și a 
universității 
sucevene (Foto) 

radiotop.ro 
01.12.22 

- Pe 30 noiembrie, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu 
a participat, la Cernăuți, la evenimentele organizate de Consulatul 
General al României cu ocazia Zilei Naționale. Doamna Ardeleanu, care 
este coordonatoarea Bibliotecii Universității ”Ștefan cel Mare” și 
membru al Consiliului Local Suceava, a prezentat mesaje din partea 
primarului Ion Lungu și a rectorului Valentin Popa. La ora 15.00 s-au 
depus coroane de flori la statuia lui Mihai Eminescu, după care s-au 
depus coroane și s-au aprins lumînări la statuia poetului ucrainean Taras 
Șevcenko, unde s-a spus Tatăl Nostru în română și în ucraineană. Apoi, 
la Palatul Național din Cernăuți s-au acordat diplome și s-au intonat 
imnurile Ucrainei, României și Uniunii Europene. În discursurile lor, 
oficialitățile ucrainene au mulțumit României, Consulatului și Sucevei 
pentru tot ajutorul acordat în această perioadă și și-au exprimat 
convingerea că această colaborare va continua. S-au transmis mulțumiri 
și felicitări din partea guvernatorului regiunii și a primarului Cernăuților. 
Evenimentele au fost organizate de consulul general al României, Irina-
Loredana Stănescu, și echipa sa formată din Claudiu Laurențiu Ciocan, 
consul general de carieră, Nicolae Dan Constantin, ministru 
plenipotențiar, și Florin Stan, referent principal. La Cernăuți a fost și 
stareța Mănăstirii Voroneț,  stavrofora Gabriela Platon. 

- CS Universitea 
Suceava termină 
anul cu o victorie în 
fața echipei de pe 
locul III, Minaur 
Baia Mare 

radiotop.ro 
03.12.22 

- Într-o partidă din Liga Zimbrilor transmisă în direct de Pro Arena, echipa 
de handbal masculin CS Universitatea Suceava a trecut pe teren propriu 
de Minaur Baia Mare cu scorul de 30 la 28. La jumătatea celei de-a doua 
reprize, oaspeții conduceau cu trei goluri. Însă, intervențiile foarte bune 
ale portarului Darius Makaria și golurile marcate din toate pozițiile de 
Irakli Kbilashvili au întors rezultatul. Ca urmare a acestui rezultat 
înregistrat în etapa a 14-a, echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan 

centruldepresa.ro 
04.12.22 



Șoldănescu și Iulian Andrei a urcat o poziție în clasament, pînă pe IX, iar 
Minaur Baia Mare a rămas pe locul III. Acesta a fost ultimul meci 
disputat în acest an pe teren propriu. Pe 10 decembrie Suceava va juca în 
deplasare cu campioana Dinamo București. În această ediție de 
campionat, Suceava a învins Baia Mare și în deplasare. 

- Gala Voluntarilor 
ASCOR Suceava 
2022 

svnews.ro 
01.12.22 

- Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al 
Sucevei și Rădăuților, luni, 28 noiembrie, Asociația Studenților Creștin-
Ortodocși Români, filiala Suceava, a organizat Gala Voluntarilor ASCOR, 
ediția 2022. Mult așteptatul eveniment a fost structurat pe două 
momente principale, anume slujba de binecuvântare a membrilor 
asociației și festivitatea de premiere a celor mai implicați voluntari, 
demonstrând faptul că activitatea pe care tinerii suceveni o întreprind cu 
atâta drag se fundamentează pe două mari deziderate: credința în 
Dumnezeu și dorința de a fi OM între oameni. [...] 
Gala propriu-zisă, a avut loc în Aula Magna a Universității Ștefan cel 
Mare și a fost împărțită în mai multe momente, punctând următoarele 
finalități: prezentarea Comitetului de Conducere și a Consiliului de 
Coordonare, prezentarea activităților din cadrul departamentelor, 
integrarea noilor membrii și premierea voluntarilor activi în anul 
universitar 2021-2022. Printre altele, după difuzarea filmului de 
promovare ASCOR Suceava, domnul Octavian Vlăduț Simionescu, 
președintele asociației, i-a invitat pe membrii coordonatori de 
departamente să le împărtășească tinerilor câteva gânduri referitor la 
profilul de voluntar ASCOR. [...] 

Daniela 
Micuțariu 

Gala de premiere 
„10 pentru folclor”, 
ediția a VII-a, luni, 
pe scena Teatrului 
„Matei Vișniec” 
Suceava 

monitorulsv.ro 
02.12.22 

- La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava va avea loc 
luni, 5 decembrie, de la ora 17:00, cea de-a VII-a ediție a Galei de 
premiere „10 pentru folclor”. Evenimentul va reuni artiști din diferite 
zone ale țării și va încununa cei șapte ani de activitate. Invitațiile la 
spectacol s-au epuizat în doar 24 de ore, dar gala va fi transmisă live pe 
pagina https://www.facebook.com/10pentru.folclor și, ulterior, specta-
colul va fi difuzat și pe postul regional de televiziune Intermedia. 
Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, ne-a spus că 
spectacolul de pe 5 decembrie 2022 este un eveniment care a apărut 
foarte din scurt, „după ce am aflat de la doamna inspector Loredana 
Ceică despre numărul mare de opționale de folclor care au fost introduse 
în anul școlar 2022-2023. Inițial, toate eforturile mele se îndreptau către 
luna februarie 2023, atunci când intenționăm să pornim din nou 
caravana folclorului prin localități. [...] 
Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a VII-a, este organizată de 



Primăria și Consiliul Local Suceava, Asociația ”10 pentru folclor”, 
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
Televiziunea Intermedia și Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. 
„Vreau să mulțumesc, în primul rând, publicului fidel proiectului nostru, 
domnului primar Ion Lungu, fără de care nu aș fi reușit să duc povestea 
la nivelul următor, deputatului Mirela Elena Adomnicăi, care ne-a ajutat 
să ne extindem și în alte județe, deputatului Bogdan Gheorghiu, cu 
sprijinul căruia am organizat Atelierul Național de Folclor în 2020, și 
președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care ne-a 
asigurat, an de an, participarea prestigiosului Ansamblu Artistic 
Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava”, a transmis Mihaela 
Bârsan. 

- Universitatea 
suceveană se va 
”îmbogăți” cu 
sculptura Ecce 
Homo a artistului 
Liviu Mocan 

radiotop.ro 
29.11.22 

- Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, consideră că un 
oraș care se respectă are nevoie atît de busturile unor personalități, cît și 
de lucrări de artă contemporană. Directorul a declarat, la Radio Top: 
„Din păcate, nu doar busturile sînt importante. Este foarte bine că se fac, 
dar cred că trebuie și piese de artă liberă, pentru că dacă noi, peste 100 
de ani, vom vrea să știm cum au gîndit artiștii începutului de secol XXI 
nu ne vom duce la busturi, ci la piese de artă contemporană. Ne-am 
bucurat de bunăvoința domnului Ion Mîndrescu. Domnul Mîndrescu ne-
a pus la dispoziție temporar două sculpturi”. Lucrările se intitulează 
„Omul, timpul și spațiul” și „Murim spre a ne naște”. Prima este instalată 
în fața Muzeului de Științele Naturii, iar cealaltă în fața Teatrului 
Municipal „Matei Vișniec”. Tot la Radio Top, Emil Ursu a afirmat că de 
la sfîrșitul anului, în campusul Universității „Ștefan cel Mare” ar urma să 
fie amplasată temporar sculptura „Ecce Homo”, realizată de clujeanul 
Liviu Mocan. Lucrarea a fost donată de autor Muzeului Național al 
Bucovinei. Directorul Ursu a precizat: „Încă visez ca Suceava «să adune» 
artă contemporană, întrucît artiștii, în diverse perioade istorice, gîndesc 
diferit”. 

 


