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Sinteza articolului 

D.P. Primăria Suceava 
vrea să reabiliteze 
termic clădirea 
Policlinicii Areni în 
parteneriat cu USV 

www.obiectivdesuceava.ro 
20.11.20 

Suceava Primăria Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” vor reabilita 
clădirea în care funcționează Policlinica Areni. Scopul acestui demers 
este de a face edificiul mai atractiv și funcțional, în așa fel încât să scadă 
presiunea de pe Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” 
Suceava. 
„Vrem să încheiem acest parteneriat pentru a face o Policlinică 
modernă, să o valorificăm să fie un sprijin în domeniul sănătății și să 
scadă presiunea pe Spitalul Județean. Oamenii care merg în ambulatoriu 
de regulă merg la Policlinica Areni care are foarte mulți medici 
specialiști. Este o policlinică cu tradiție pentru suceveni care de regulă 
merg acolo când au nevoie de consultații”, a spus primarul Ion Lungu. 
Este vorba în primul rând de o reabilitare termică, după cum a explicat 
primarul Ion Lungu, care a precizat că municipalitatea și instituția de 
învățământ superior din Suceava se vor asocia în acest sens, mai ales în 
condițiile în care USV a făcut deja auditul energetic al clădirii Policlinicii 
Areni. „Ne dorim să promovăm un proiect pentru reabilitarea termică a 
Policlinicii Areni într-o asociere a Primăriei cu Universitatea și Policlinica. 
Conform auditului energetic prin această reabilitare termică anual se 
vor economisi 783.231 kw, deci consumul energetic va scădea foarte 
mult”, a mai spus Ion Lungu. 
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V.I. Adomnicăi Opt localități 
învecinate Sucevei 
ar urma să intre în 
componența unei 
zone urbane 
funcționale 

www.crainou.ro 
19.11.20 

Actualitate Zona Urbană Funcțională (ZUF) va avea în componență comunele 
Adâncata, Bosanci, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți, 
Șcheia, precum și orașul Salcea și municipiul Suceava. Acesta este 
părerea primarului Ion Lungu, conform căruia noul campus universitar 
de la Moara al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, cât și înființarea 
unei companii metropolitane de transport public de călători vor face 
parte din portofoliul de proiecte al viitoarei structuri. 



După discuții purtate cu reprezentații Băncii Mondiale și Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Ion Lungu spune că s-a hotărât ca ZUF să nu se 
mai constituie pe structura zonei metropolitane, așa cum se intenționa 
inițial, ci doar cu localități strict învecinate cu Suceava.[…] 

A.B. Webinar de formare 
didactică pentru 
profesorii de limba 
franceză suceveni 

www.crainou.ro 
19.11.20 

Societate Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a organizat pe 11 
noiembrie activitatea de formare didactică „La classe de FLE a distance”, 
avându-l ca invitat special pe Annick Hatterer, profesor, formator și 
delegat CLE International. 
Reunind profesorii de limba franceză din județ, evenimentul a avut ca 
parteneri Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Facultatea de Litere a 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Alianța Franceză Suceava, 
Biroul francez – Casa Prieteniei Suceava și Centrul de Reușită 
Universitară din cadrul USV.[…] 

__________ Conferință cultural-
teologică 

www.crainou.ro 
19.11.20 

__________ În ziua de 13 noiembrie a.c., în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților, s-a desfășurat conferința cultural-teologică „Biblia – cel mai 
bun răspuns pentru cine vrea să afle rostul vieții”.[…] 
Conferința a avut loc în sala de ședințe a arhiepiscopiei, iar cuvântul de 
binecuvântare a fost rostit de PS Damaschin. Printre personalitățile 
universitare care au propus teme interesante pentru dezbatere și 
analiză, menționăm: > lector universitar dr. Ioan Augustin Guriță – 
Facultatea de istorie, Universitatea Iași, „Fragmente biblice în tipărituri 
și manuscrise românești din sec. al XVIII-lea și al XIX-lea”; > dr. Iosif 
Camară – Facultatea de istorie, Universitatea Iași, cercetător științific III, 
Centrul de studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae 
dacoromanorum”, „Momente din istoria Bibliei în limba română”; > 
lector universitar dr. Călin Bârleanu – Facultatea de Litere, Universitatea 
Suceava, „Arhetipul pâinii și filonul creștin al creației 
dostoievskiene”.[…] 

__________ Mediocrație, și nu 
meritocrație 

www.radiotop.ro 
20.11.20 

Tableta zilei Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Mihai Dimian este 
un suporter al depolitizării sistemului de educație și a celui de sănătate. 
Și nu de ieri, de azi. Domnul Dimian a constatat că, în sfârșit, Guvernul a 
descoperit „soluția magică a depolitizării spitalelor”. A descoperit-o 
după o tragedie, cea de la Piatra Neamț. Domnul Dimian vrea acum mai 



mult și îi invită pe cei aflați la butoane să respecte strategiile naționale 
în domeniul sănătății. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, domnul 
Dimian, care s-a implicat activ în rezolvarea unora dintre problemele 
ridicate de pandemie, spune așa: „Acum, că a descoperit și guvernul 
soluția magică a depolitizării spitalelor (sper că nu numai pe cele de o 
anumită culoare politică), mai e un lucru simplu ce ar putea fi înțeles 
înainte de noi tragedii: respectați strategiile naționale, iar dacă nu sunt 
bune atunci apelați la experți să le revizuiască. Majoritatea miniștrilor 
trebuie să accepte că sunt mediocri în profesiile dumnealor, iar o funcție 
de ministru nu-i face experți în domeniul respectiv. Este rușinos pentru 
toți miniștrii sănătății din ultimii ani să constatăm că s-a implementat 
foarte puțin din Strategia Națională pentru Sănătate 2014-2020, iar 
ultimul raport privind stadiul implementării ei datează din 2016, deși era 
o obligație legală anuală. Citiți-o măcar la finalul perioadei pentru a 
înțelege ce erați obligați, prin lege, să faceți și nu ați făcut, urmărind, în 
schimb, interese personale și de partid”. Documentată și tăioasă 
postarea lui Mihai Dimian. Numai că, din păcate, e mult de citit, iar cei 
aflați în posturi de conducere sunt prea ocupați pentru așa ceva. Și dacă 
nu ar fi ocupați, probabil că tot nu ar citi, pentru că cititul obosește. 
Apoi, cum o nenorocire nu vine niciodată singură, vor urma, din păcate, 
și altele. De alt gen. Astfel, în câteva zile se va uita de depolitizarea 
spitalelor și nu se va apropia nimeni de strategia națională de sănătate 
pentru perioada 2014-2020. Și vom avea în continuare parte de 
politizare și de mediocrație, și nu de mult promisa meritocrație. 

 

 

 


