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Sinteza articolului 

__________ Peste o sută de 
cursanți-cadre 
didactice și studenți- 
și în acest an la 
Lectoratul de limba 
română al USV de la 
Universitatea din 
Cernăuți 

www.newsbucovina.ro 
11.10.20 

Actualitate Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV), găzduit din noiembrie 2014 de Universitatea Națională 
„Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, și-a deschis în această toamnă cel de-al 
șaptelea an de activitate, anunță USV. 
În ciuda contextului epidemiologic actual, numărul de cursanți înscriși 
pentru anul 2020-2021 este similar celui de anul trecut, respectiv peste 
100 de persoane. 
La fel ca în anii trecuți, cursurile oferite de Lectorat sunt organizate pe 
niveluri de limbă, în conformitate cu Cadrul European Comun de 
Referință pentru limbi străine (A1-C2), beneficiarii fiind în majoritate 
cadre didactice și studenți provenind de la toate facultățile Universității 
cernăuțene. 
Cursurile se desfășoară în prezent într-un format hibrid (online și cu 
prezență fizică), predominante fiind cursurile desfășurate online, arată 
sursa citată.[…] 
 

www.edumanager.ro 
12.10.20 

www.suceavalive.ro 
10.10.20 

www.newsme.ro 
10.10.20 

www.ziaruldepenet.ro 
10.10.20 

www.suceava-smartpress.ro 
11.10.20 

www.stiridinbucovina.ro 
10.10.20 

www.centruldepresa.ro 
11.10.20 

www.radiotop.ro 
11.10.20 

Corina Burduja Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava va pune 
la dispoziție un 
spațiu pentru 
amenajarea unei 
SECȚII de VOTARE 

www.bunadimineataiasi.ro 
09.10.20 

Suceava Ieri, 8 octombrie 2020 (n.r.), prefectul județului Suceava, Alexandru 
Moldovan, a primit vizita consulului general al Republicii Moldova, 
domnul Alexei Țurcan. 
Discuțiile au vizat sprijinirea deschiderii și funcționării unei secții de 
votare în municipiul Suceava – incinta Universității Ștefan cel Mare, și 
dotarea acesteia cu logistica tehnică specifică pentru alegerile 
prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea loc în data de 1 
noiembrie 2020 (eventual 15 noiembrie – turul II). 
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Ca urmare a demersurilor inițiate de Instituția Prefectului-județul 
Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va pune la dispoziție 
spațiul necesar pentru amenajarea unei secții de votare, spațiu care a 
fost folosit și la scrutinele electorale anterioare și care poate asigura 
condițiile de protecție pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei, iar Primăria Municipiului Suceava va asigura logistica 
necesară. 

__________ Dimian spune, 
Suceava aude. Și atît 

www.radiotop.ro 
09.10.20 

Tableta zilei „Trebuie să existe o chemare internă. Este foarte grav că datorită unor 
avantaje materiale oamenii aleg profesii pentru care nu au vocație, or 
sînt profesii pentru care trebuie să ai vocație. Educația este, de 
asemenea, o profesie care trebuie asociată vocației. Sănătatea este o 
profesie care trebuie asociată vocației. De aceea spun că, inclusiv, 
intern, fiecare persoană care alege un astfel de drum, la un moment dat 
trebuie să-și facă o analiză critică, să vadă dacă poate merge în 
continuare, dacă are vocația necesară acelei profesii”. Declarația a fost 
făcută pentru site-ul newsbucovina.ro de prorectorul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, în contextul în care discuția 
se învîrtea în jurul Spitalului Județean Suceava. Domnul Dimian a fost de 
la începutul crizei sanitare implicat în rezolvarea unor probleme 
generate de aceasta. Prima linie de testare de tip PCR a fost 
implementată la Spitalul Județean de un grup de la universitate 
coordonat de domnul Dimian. Prorectorul și colegii săi au fost într-un fel 
în centrul evenimentelor, așadar Mihai Dimian știe ce vorbește. Dacă ar 
fi fost neelegant, domnul Dimian ar fi dat și nume de medici care și-au 
ales profesia doar pentru bani și pentru statutul social, iar la greu au dat 
bir cu fugiții. Nici pînă în ziua de astăzi spitalul sucevean nu a prezentat 
un raport în legătură cu ceea s-a întîmplat în perioada în care unitatea 
medicală s-a aflat în pragul colapsului.  Este de datoria spitalului să dea 
raportul cetățenilor județului, pentru că este un spital plătit din fonduri 
publice. Poate nu un raport amănunțit, pentru că criza încă nu a trecut 
și nu e timp de așa ceva, însă ar fi fost normal să se știe care sînt cadrele 
medicale care nu și-au făcut treaba, pentru a fi concediate. A, oricum nu 
sînt destui medici și asistenți și nu-și poate permite spitalul acest 



adevărat lux? Însă, ori cu ei, ori fără ei, e cam tot aia, dacă nu chiar mai 
bine. În plus, nu este normal ca medicii care s-au ascuns pe sub paturile 
de acasă să fie priviți cu aceiași ochi, ochi buni, ca medicii care au ieșit 
la bătaie și care au muncit zi și noapte, punîndu-și sănătatea în pericol 
și neglijîndu-și familiile. Spusele domnului Dimian nu ar trebui să rămînă 
fără urmări, dar mai mult ca sigur vor rămîne. Din păcate.  Mihai Dimian 
spune, Mihai Dimian aude, aude și Suceava, și atît. 

 


