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Local Casa de Cultură a Studenților (CCS) din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

organizează, și în acest an universitar, cursuri gratuite 

pentru studenții săi. 

 

Instituția a dat startul înscrierilor pentru cursurile de 

chitară, pian, percuție, canto popular, pictură, dans 

popular, radio, digital media, tenis de masă și șah. 

 

Înscrierile se fac la Casa de Cultură a Studenților din 

strada Zorilor, nr. 6 (lângă Albina), de luni până 

vineri, între orele 10.00 – 18.00, până pe 18 

octombrie. 

 

În cadrul cursurilor sunt așteptați atât bobocii 

Universității „Ștefan cel Mare”, cât și studenți din ani 

mai mari, masteranzi sau doctoranzi. 

 

Cursurile organizate răspund misiunii pe care 

instituția și-a asumat-o, cea de a contribui la 

transformarea culturală a studenților și a populației 

municipiului și a județului, formarea gustului pentru 

artă și a unui public consumator de cultură. 

 

Directorul CCS, prof. Valentin Ianoș, a menționat că 

instituția lucrează, în prezent, la calendarul 

www.monitoruldestiri.

ro 
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evenimentelor din următoarele luni, care va cuprinde 

concerte și spectacole variate și atractive. 
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Local 170 de candidați și-au exprimat intenția de a studia 

la noul program de studii înființat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV), Asistență 

medicală generală. 

 

Specializarea conduce detașat în topul preferințelor 

candidaților care și-au depus dosarul de înscriere în 

cea de-a doua sesiune de admitere, cei 170 de 

înscriși concurând pe 15 locuri bugetate și 45 locuri 

cu taxă. 

 

Programul are o durată de patru ani, iar pentru cei 

care vor ocupa un loc nesubvenționat taxa aferentă 

unui an de studii va fi de 4.000 de lei. 

 

În această toamnă, instituția a organizat în premieră 

admitere pentru acest program, iar potrivit USV, 

„completarea ofertei educaționale cu încă un 

program de licență în domeniul Sănătate, alături de 

Nutriție și dietetică și Balneofiziokinetoterapie și 

recuperare, conturează și mai clar premisele pentru 

înființarea unei facultăți de medicină”. 

 

  

 



Aproape 600 de candidați înscriși la programele de 

licență 

 

La sesiunea de admitere din toamnă, de la USV, 585 

de candidați s-au înscris pentru unul dintre 

programele de licență, zi. Înscrieri s-au mai 

organizat doar pentru specializările în cadrul cărora 

nu s-au ocupat toate locurile la admiterea din această 

vară. 

 

La licență, ID (învățământ la distanță) s-au înscris 

186 de candidați, la programele de master – 224 de 

candidați, la programele de conversie profesională – 

60 de candidați. La aceștia se mai adaugă candidații 

din mediul rural, cei de etnie romă și românii de 

pretutindeni. 

 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat 

admis are obligația de a se înmatricula cel târziu 

până la data de 20 septembrie. 

 

Informații detaliate despre procesul de admitere, 

actualizate constant, taxe, calendare, regulamente, 

pot fi obținute consultând pagina 

www.admitere.usv.ro/. 
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Spiritual Un frumos succes, Salonul Internațional de Carte 

Românească de la Cernăuți (10-14 septembrie 2019) 

a însemnat, previzibil (la Biblioteca Regională „M. 

Ivasiuk”, la Catedra de Filologie Română și Clasică a 

Universității și la Biblioteca Raională „Gh. Asachi” 

Herța), întâlnirea cititorilor cu multe cărți și reviste. 



Din șirul acestora menționăm, înainte de toate, 

revistele arhitecților Salonului, „Glasul Bucovinei”, 

condus de Alexandrina Cernov, Membru de Onoare 

al Academiei Române, și „Bucpress”, cu dr. Marin 

Gherman la cârmă, continuând apoi cu prețiosul 

volum al lui Gabriel Spleny von Mihaldy, Bucovina 

în primele descrieri geografice, istorice, economice și 

demografice, traducerea textelor germane și franceze 

de Rodica Marchidan și acad. Radu Grigorovici, 

prefață de Dimitrie Vatamaniuc, ed. III la Editura 

„Alexandru cel Bun” Cernăuți, cu volumul Drama 

românilor din regiunea Cernăuți. Masacre. Deportări. 

Foamete, coordonat de acad. Alexandrina Cernov 

(numărul 2 din colecția „Destin bucovinean”), Editura 

Nicodim Caligraful/ Mănăstirea Putna, 2019, și cu 

ediția a III-a a volumului lui Zoe Dumitrescu 

Bușulenga-Maica Benedicta, Contemporanii mei, 

apărută cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, 

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, volum prezentat 

de ieromonahul Gherasim de la Sf. Mănăstire Putna. 

 

Alăturăm acestora, ca și Salonul, în cronologia 

lansărilor sale, Biruit-au gândul. Amfilohie Hotiniul, 

de Ion Muscalu, în prezentarea autorului, precum și o 

serie de monografii ale așezărilor din regiunea 

Cernăuți, răsfoite pentru public de Ștefan Hostiuc. Cu 

un număr substanțial de titluri și cu un salut din partea 

directorului ei, Victor Andrei Cărcăle, a venit Editura 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prezentată 

de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu, conf. Dorel 

Fînaru și bibliotecar Anișoara Dimitrov Fînaru. Doina 

Cernica și-a lansat volumul „Privește și încearcă să 



vezi. Povești de călătorie”, Editura Mușatinii, 

Suceava, 2019, în contextul unei alocuțiuni despre 

proza de călătorie românească. Maria Toacă a vorbit 

întâi despre monografia comunei Pojorâta de Viorica 

Cernăuțeanu ca despre un model de monografie (greu 

de atins în condițiile documentării posibile în 

regiunea Cernăuți), iar apoi, în calitate de consilier 

editorial și redactor de carte, s-a referit la istoria 

monografiei Ropcea, vatră strămoșească, semnată de 

Valeria Mihailiuc. 

 

Primele numere pe acest an ale revistei „Bucovina 

literară” au fost răsfoite de Alexandru Ovidiu Vintilă, 

redactor-șef al revistei și președinte al Societății 

Scriitorilor Bucovineni, care a semnalat și cel mai 

recent volum al său, „Poetici ale sinelui”, iar Elena 

Pintilei a adus în fața publicului „I. G. Sbiera. Album 

de familie”. Marin Gherman a văzut o pildă și un 

îndemn în demersul lui Sergiu Bărbuță de a realiza 

monografia Parohiei Costiceni. Cu cel mai recent 

succes personal a venit și Gina Puică la Salon, cartea 

sa, apărută în Franța, despre Theodor Cazaban, un 

important scriitor român din exil, dar și cu romanul 

acestuia, pe care l-a prefațat, „Cotloane”, apărut în 

România. 

 

 O prezență-surpriză, bine primită, a constituit-o la 

Salon dr. Mihai Ardeleanu cu istoria (carte scrisă 

împreună cu dr. Ioan Iețcu) „400 de ani de asistență 

medicală spitalicească în județul Suceava” și cu 

revista „Bucovina medicală”. „Dicționarul martirilor 

români” (literele A și B), de Petru Hrihor și „Drumul 



spre Golgota” (drama familiei Grijincu-Popescu) de 

Ilie Popescu, prezentată de autor, nu numai cunoscut 

universitar cernăuțean, ci și supraviețuitor al tragediei 

deportării românilor, încheie această scurtă trecere în 

revistă, al cărei punct final îl vom scrie totuși cu 

numele revistei „Prichindel”, editată pentru copiii din 

Cernăuți. 

________ Conferința medicală, 

sâmbătă la USV 

www.intermediatv.ro 
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Evenimente Sâmbătă, la Universitatea din Suceava, se va 

desfășura prima ediție a Conferinței Medicale 

Internaționale Romano-Ucrainiana. Cu tema „Aerul 

nu are frontiere. Plămânii sănătoși sunt cheia 

prosperității națiunii.” manifestarea este organizată 

sub egida Societății Române de Pneumologie și a 

Colegiului Medicilor Suceava, în parteneriat cu 

Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umana al 

Universității din Suceava și Universitatea de 

Medicină din Cernăuți. 

Adelina 

Talpalariu 

Munca din 

laboratoare, 

prezentată la Noaptea 

Cercetătorilor 

Europeni, la finele 

acestei luni 

www.monitorulsv.ro 

18.09.19 

Local Ediția din acest an a evenimentului „Noaptea 

Cercetătorilor Europeni” aduce simultan cel mai mare 

laborator de cercetare în aer liber, pe 27 septembrie, 

în Suceava și în alte 20 orașe partenere din țară. 

 

Manifestarea își propune să arate publicului larg ce 

înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi 

munca de cercetare și îi apropie pe vizitatori, pentru o 

noapte, de lumea științei. 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni se va desfășura pe 

esplanada din fața corpului A al Universității din 

Suceava, între orele 17.00 – 22.00. 

 



Potrivit organizatorilor, vizitatorii vor avea ocazia să 

experimenteze cot la cot cu oamenii de știință, să vadă 

ce se ascunde în spatele celor mai fascinante 

fenomene naturale, iar cei mici pot afla dacă în viitor 

vor putea și ei să îmbrace uniforma cercetătorilor. 

 

Cei mari vor putea să pătrundă în fascinanta lume a 

prezentărilor laboratoarelor de chimie și de fizică, și 

nu numai, unde se vor prezenta explicații științifice 

pentru lucruri aparent simple sau inexplicabile și vor 

descoperi soluții pentru cele mai comune probleme 

cotidiene. 

 

Pe lângă toate aceste experimente și demonstrații, 

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 va avea o 

mulțime de concursuri cu adevărat antrenante. 

 

Proiectul se adresează minților curioase și tinerilor 

care doresc să înceapă o carieră în cercetare, oferind 

o mare varietate de activități științifice și educative. 

 

Intrarea este liberă, iar programul complet urmează să 

fie făcut public de către organizatori. 

 

Primul eveniment Noaptea Cercetătorilor Europeni a 

fost organizat în 2005 și a atras până acum peste 1,5 

milioane de vizitatori. La Suceava, prima ediție s-a 

desfășurat în 2012, în fața Palatului Administrativ, 

fiind prezente doar zece standuri. De atunci, numărul 

de standuri și de participanți a crescut de la un an la 

altul.  
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Actualitate Cursanții vor beneficia de tabără de vară gratuită în 

China 

 

 La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 

început înscrierile pentru o nouă grupă de cursanți 

care vor să studieze gratuit limba chineză. 

 

Aceștia vor beneficia și de tabără de vară gratuită în 

China. 

 

De asemenea, absolvenții vor obține certificate 

internaționale de competență lingvistică HSK. 

 

Se pot înscrie persoane de orice vârstă. Cursul se 

organizează o dată pe săptămână, având o durată de 

două ore. 
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Local Trupa Fără Zahăr (Bobi Dumitraș și Bobo 

Burlăceanu) revine pe scena Universității ”Ștefan cel 

Mare” Suceava, cu spectacolul ”Folk de Dorohoi”, pe 

10 octombrie, de la ora 19.00. 

Evenimentul are loc la Auditorium ”Joseph Schmidt”, 

din strada Universității, nr. 13. 

 

Prețul unui bilet este de 10 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari, iar acestea se pot achiziționa de la sediul 

Casei de Cultură a Studenților Suceava. Prețul unui 

bilet întreg este de 20 de lei (on-line de pe ccs-sv.ro și 

biletesuceava.ro). Evenimentul este organizat de Casa 

de Cultură a Studenților Suceava. 

 

Informații suplimentare se pot obține la 0752092606. 



 

Dana 

Humoreanu 

Spitalul de Urgență 

„Sfântul Ioan cel 

Nou” Suceava își 

dorește statutul de 

„stâlp al comunității” 

www.monitorulsv.ro 

19.09.19 
Local  

Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 

și Consiliul Județean Suceava lansează, astăzi, 

proiectul „Spitalul comunității tale”, cu o conferință -

dezbatere pe tema locului pe care îl ocupă această 

unitate medicală în Regiunea Nord-Est. La eveniment 

participă dr. Vasile Cepoi, președintele Autorității 

Naționale de Management al Calității în Sănătate, 

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale 

pentru Protecția Pacienților, și Alina Comănescu, 

președintele Asociației „Sănătate pentru 

Comunitate”, alături de managerul spitalului, Vasile 

Rîmbu, președintele Consiliului Județean Suceava, 

Gheorghe Flutur, primarul de Suceava, Ion Lungu, 

prof. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” și dr. Claudiu Cobuz, președintele 

Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava. 

 

În cadrul evenimentului, medici-șefi din secții ale 

spitalului vor prezenta date despre activitatea pe care 

o coordonează. De asemenea, o secțiune este dedicată 

responsabilității pe care și-o asumă Spitalul de 

Urgență din Suceava în cadrul comunității. 

 

Prin proiectul „Spitalul comunității tale” unitatea 

medicală își propune „să vină mai aproape de 

comunitatea în care activează și să susțină astfel 

clădirea unei comunități cât mai sănătoase”, după 

cum informează conducerea instituției medicale, 

printr-un comunicat de presă. „Datorită progreselor 

realizate de-a lungul ultimilor ani - prin investițiile 



realizate în infrastructură și dotări, prin implicarea în 

proiecte menite să sprijine perfecționarea și 

dezvoltarea profesională a echipei medicale, prin 

complexitatea serviciilor oferite, Spitalul Județean de 

Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava capătă mai 

mult decât o poziție de referință din punct de vedere 

medical, devenind un stâlp al comunității în care 

activează”, se mai arată în comunicat. 

 

 

 


