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Educație 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitatea de 
implementare a proiectului „Creșterea calității programelor de studii 
universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenților” – ProForm, Cod 124981,  în 
valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Liderul de proiect 
este Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în parteneriat cu 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, 
Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din Galați, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și SIVECO ROMÂNIA S.A 
București. 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului 
universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 
universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 
Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni care 
vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul 
furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-
învățare dar și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad 
ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de 
elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe 
formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea noii 
oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a 
tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare. 
[…] 
Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului urmărește 
respectarea cerințelor minime de vizibilitate ale proiectului, prevăzute 
în Manualul de Identitate Vizuală, atât în ceea ce privește materialele 



de informare și publicitate, cât și obiectele de inventar achiziționate în 
cadrul proiectului din fondurile FSE. Pentru mai multe informații legate 
despre grupul țintă și despre activitățile desfășurate în cadrul 
proiectului poate fi consultată pagina web a proiectului 
proform.usv.ro. 
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Local Direcția de Sănătate Publică Suceava a primit în sfârșit aparatul de 
testare Real Time PCR, pentru care a demarat procedurile, către 
Ministerul Sănătății, încă din data de 6 martie a.c., la câteva zile de la 
confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 în județul Suceava. 
 
Aparatul a ajuns la DSP Suceava săptămâna trecută. Contactată 
telefonic, directoarea DSP, dr. Manuela Trifan, a confirmat că instituția 
a primit aparatul săptămâna trecută și a declarat că cel mai probabil 
acesta va fi pus în funcțiune săptămâna viitoare, când va reveni din 
concediul de boală și medicul care va face prelucrarea probelor. 
 
[…] 
Menționăm că Spitalul de Urgență Suceava are propria sa linie de 
testare, realizată în martie, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava, extinsă apoi, cu fonduri proprii, de la bugetul local, 
județean și din donații, dar este doar pentru pacienții internați aici. În 
județ mai au echipamente de testare PCR spitalele din Câmpulung 
Moldovenesc și Vatra Dornei, cumpărate cu fonduri de la 
administrațiile locale și din donații, Suceava fiind printre județele cu 
cea mai mare capacitate de testare din țară. 
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Apariții noi În curând, la Editura Tracus Arte va apărea volumul Povești despre 
omul interior, de Mariana Boca. 
 
Pasionat comparatist, Mariana Boca este o cititoare de mare 
rafinament intelectual, o cititoare a cărei inteligenţă critică nu sfidează 
cadrele scriiturii elegante, deşi polemice uneori, prin extravaganţa sau 
iritarea metodologică. O cititoare în aventura explorării omului 
interior, a sensului profund etic al operelor marilor scriitori canonici, o 
cititoare a cărei voce protejează şi revelează supremaţia estetică şi 
relevanţa etică a operelor analizate. Tocmai de aceea, în complexul său 
act de lectură, conştiinţa hermeneutică se lasă modulată de conştiinţa 
auctorială şi de conştiinţa operei al cărei univers moral, estetic îi 
cuprinde pe toţi cei aleşi la participarea vieţii din literatură sau, altfel 
spus, a literaturii-viaţă. Prin cartea sa, Mariana Boca a găsit calea, 
asemenea cavalerului iniţiat căruia i s-a revelat taina mult râvnitului 
potir. – Rodica Ilie 
 
Mariana Boca s-a născut în 1965 la Rădăuţi. A absolvit Facultatea de 
Filologie a Universităţii Bucureşti în 1987, unde şi-a susţinut şi teza de 
doctorat în aria literaturii comparate. Din 1995 este profesor de 
literatură şi studii comparate la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. A 
publicat cărţile Modernismul între literatură şi ílozoíe (2002), 
Mentalităţi Europene (2006), Literatura română în secolul XX. Maşina 
modernismului şi istoriile identităţii (2007). Critica literară şi eseurile 
analitice publicate în volume colective şi reviste din ţară şi din 
străinătate sunt dedicate raporturilor dintre literatură, gândirea 
filosofică şi memoria istorică a societăţilor europene. 
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