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Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV oferă liceenilor 
suceveni șansa să 
asiste la cursuri 
susținute de 
cercetători de la 
CERN 

obiectivdesuceava.ro 
16.03.23 

- Cercetătorii de la Centrul European de Cercetări Nucleare (CERN) – 
Geneva, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul LHCb 
Collaboration și International Particle Physics Outreach Group, invită 
liceeni din Suceava să participe la LHCb@InternationalMasterclasses. 
Evenimentul va avea loc vineri, 17 martie a.c., începând cu ora 09.30, și 
este un demers de popularizare a fizicii și a cercetării științifice în rândul 
elevilor de liceu. 
Acțiunea, care se desfășoară de-a lungul întregii zile de vineri, le va 
permite elevilor din clasele IX-XII să ia contact cu mediul de cercetare de 
la CERN, de pe platforma de cercetare de la Măgurele și de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Elevii vor avea ocazia să 
asiste la cursuri de particule elementare și să participe la analizarea 
datelor reale achiziționate în experimentul de energii înalte LHCb. 
Totodată, ei vor avea șansa să discute rezultatele obținute, prin 
videoconferință, cu cercetătorii de la CERN, precum și cu alți colegi din 
centre universitare care sunt parte din programul LHCb@International 
Masterclasses – Barcelona, Praga, Bologna și Plymouth. 
Cei interesați de acțiunea organizată de USV pot lua legătura cu Cristian 
Pîrghie la telefon 0744511360 sau e-mail cristian.pirghie@usm.ro. 

stirisuceava.net 
15.03.23 
edumanager.ro 
15.03.23 
ziarelive.ro 
15.03.23 
amosnews.ro 
15.03.23 
ziarullumina.ro 
16.03.23 

Jupanu CFR-ul, preluat de 
USV 

jupanu.ro 
15.03.23 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a 
participat, la București, la ședința de lucru privind modalitățile de 
preluare a spitalelor aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor. Universitatea, prin Facultatea de Medicină și Științe 
Biologice, este interesată să preia Policlinica CFR de lângă Gara 
Burdujeni. Mihai Dimian a declarat: „Sper ca acest demers să se 
finalizeze cu succes și să conducă la creșterea calității serviciilor medicale 
oferite de ambulatoriul din Suceava și la consolidarea Facultății de 
Medicină și Științe Biologice a USV”. 
Dacă până la urmă ambulatoriul CFR va ajunge la USV și aceasta va ști 
ce să facă cu el, atunci poate că universitatea se va gândi și la înființarea 
unei facultăți de transporturi, ca să preia CFR-ul. 

- „Un secol de fascism 
european: traume 

cunoastelumea.ro 
15.03.23 

- Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei 
Române organizează conferința științifică „Un secol de fascism 



vechi, fantasme 
recente“. Conferință 
științifică organizată 
de  Institutul 
Național pentru 
Studiul 
Totalitarismului 

asiiromani.eu 
16.03.23 

european: traume vechi, fantasme recente”. 
Evenimentul va avea loc joi, 16 martie 2023, începând cu ora 9:30, în 
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române 
din Calea Victoriei nr.125, București. 
Conferința este organizată prin intermediul Centrului de Studiu al 
Ideologiilor Totalitare „Hannah Arendt”, structură nou creată în cadrul 
INST, care oferă cadrul de analiză a curentelor politice totalitare, precum 
fascismul și comunismul.[...] 
Conferința va fi deschisă de prof. Constantin Iordachi, de la Universitatea 
Central Europeană, care va susține prelegerea cu titlul Legiunea 
„Arhanghelul Mihail”, o organizație fascistă sau de extrema dreaptă? Noi 
perspective teoretice și comparative. 
Președinte al Asociației Internaționale pentru Studii Comparative ale 
Fascismului (http://www.comfas.org/), profesorul Iordachi este autorul 
volumului The Fascist Faith of the Legion „Archangel Michael” in 
Romania, 1927-1941. Martyrdom and National Purification, publicat 
recent la editura Routledge. 
Organizată în două secțiuni, conferința „Un secol de fascism european: 
traume vechi, fantasme recente” reunește cadre didactice de la 
Universitatea din București și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, specialiști de la Institutul Național pentru Studiul 
Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Centrul pentru Studiul Istoriei 
Evreilor din România „Wilhelm Filderman“, Consiliul Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității, Autoritatea Electorală Permanentă și 
cercetători de la Academia Română, reprezentată de Institutul de Istorie 
„George Barițiu” din Cluj-Napoca și Institutul Național pentru Studiul 
Totalitarismului. 
Reputați istorici vor prezenta comunicări dedicate analizei extremei 
drepte din România interbelică, guvernării național-legionare (1940-
1941), instrumentării problemei legionare de către Partidul Comunist 
Român, descrierii fenomenului neo-fascist în Europa contemporană. 
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST), cu sediul în 
București, este unitate de cercetare în cadrul Academiei Române și a fost 
înființat pe 3 aprilie 1993. 
Accesul la eveniment este liber. 

- Ministrul economiei 
vine în vizită în 
județul Suceava 

svnews.ro 
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- Ministrul economiei, Florin Marian Spătaru, va efectua vineri, 17 martie, 
o vizită de lucru în județul Suceava. Astfel la ora 08.45 este programată 
o întâlnire cu rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, 
urmată de o întâlnire cu studenții Facultății de economie. La ora 10.00 
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va fi prezent la societatea Automotive Albaca S.R.L de pe Strada Oborului 
nr.390A  din Suceava cu un număr de 15 angajați al cărei domeniu de 
activitate este carosarea microbuzelor / construcția de autobuze pe șasiu, 
operațiuni de modificări constructive dedicate aduse autovehiculelor: 
transport de pasageri, transport de mărfuri generale, transport de 
mărfuri perisabile, etc. Următoarea vizită va fi la firma Colzum Conf 
S.R.L. tot de pe  Strada Oborului nr.390A, Suceava al cărei domeniu de 
activitate este industria textila. Firma a început activitatea in anul 2006 
și acum are 100 de angajați. La ora 11.00 este programată o întâlnire cu 
angajații Ambro Suceava iar la ora 12.00 o întâlnire la Camera de Comerț 
cu mediul de afaceri local. 

- 30 de ani de la 
înființarea ASCOR 
Suceava 

monitorulsv.ro 
16.03.23 

- Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români – filiala Suceava, a avut 
bucuria de a organiza evenimentul 30 de ani de la înființarea ASCOR 
Suceava. 
Activitatea a debutat prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Biserica Înălțarea 
Sfintei Cruci de către un sobor de preoți, printre care Preacucernicul 
Părinte Mihai Ciornovalic – îndrumătorul ASCOR Suceava, Preacuviosul 
Părinte Mina – slujitor al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou și 
Preacucernicul Părinte Mircea Cormoș, unul dintre primii îndrumători 
ai asociației. 
La sfârșitul Liturghiei s-a săvârșit și slujba de parastas, în memoria 
foștilor membri ASCOR care au trecut la viața veșnică. 
Evenimentul a continuat la Universitatea Ștefan cel Mare, locul care le-a 
trezit amintiri celor ce acum ceva timp erau și ei în băncile facultății, 
reușind să le împărtășească și celor de acum, amintirile și emoțiile trăite 
de-a lungul studenției în cadrul ASCOR. 
Alături de noi am avut bucuria de a-l avea la acest moment universitar pe 
domnul Mihai Dimian – Prorector al Universității Ștefan cel Mare, care 
ne-a primit și ne-a oferit sprijinul său de-a lungul anilor în cadrul 
studenției. Cuvântul a fost preluat mai apoi, din partea Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților, de către domnul profesor Cristi-Gabriel Hurjui, 
consilier eparhial al Sectorului de Catehizare, Tineret și Educație pentru 
Viață, care a transmis mesajul plin de căldură și susținere al 
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. În continuare, ne-au 
transmis câteva gânduri membrii fondatori ai ASCOR Suceava, părinții 
îndrumători ai ASCOR Suceava, precum și președinții fiecărei generații 
de la înființare până în prezent. 
După momentul de încheiere, voluntarii vechi si noi, au pornit în 
pelerinaj spre Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, loc în care 
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aceștia au putut aduce prinos de mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu 
și Sfântului Ioan cel Nou pentru toate momentele frumoase și ajutorul 
primit în fondarea și menținerea asociației de-a lungul timpului. 
Dăm Slavă lui Dumnezeu pentru toate momentele de neuitat petrecute 
împreună cu cei care au scris istoria ASCOR. 

 


