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Jumătate din 
cadrele didactice 
de la USV vor 
vaccinul 

www.radiotop.ro 
14.01.21 

Sănătate Aproximativ 50% din cadrele didactice din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava doresc să se vaccineze. Rectorul 
Valentin Popa a mai declarat pentru Radio Top că la universitate 
sunt aproximativ 750 de cadre didactice. Domnul Popa spune că 
nu știe dacă cei care nu doresc acum vaccinul se vor vaccina mai 
târziu: „Noi nu am solicitat în formular decât DA sau NU, fără să 
solicităm motive sau alte detalii. Presupun că marea majoritate 
mai așteaptă să afle rezultatele acestui vaccin”. Rectorul a spus că 
dumnealui se va vaccina și că nu se va întâmpla nimic în cazul 
celor care nu doresc să se vaccineze: „Noi nu avem de gând să luăm 
nici un fel de măsuri legat de vaccinarea sau nu a colegilor noștri. 
Noi promovăm ideea vaccinării și sperăm ca într-un timp cât mai 
scurt cât mai mulți dintre colegii noștri să fie vaccinați, pentru că 
acest lucru va duce la o diminuare a răspândirii acestei pandemii”. 

_________
_ 

Manuscrise 
eminesciene, 
expuse la USV 

www.radiotop.ro 
14.01.21 

Actualitate Pe 15 ianuarie, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Biblioteca 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonată de Sanda-
Maria Ardeleanu, va organiza expoziția de carte „Manuscrisele 
eminesciene” în Holul Central al Corpului E. Potrivit unui 
comunicat al USV, „vor fi expuse, pentru prima dată la Suceava, 
37 de volume care conțin 47 de caiete manuscrise eminesciene-
ediția facsimilată, împreună cu 20 de CD-uri”. USV reamintește că 
fondul de carte al Bibliotecii universității s-a îmbogățit cu această 
donație din partea Bibliotecii Academiei Române la începutul 
actualului an academic, la inițiativa prorectorului Mircea A. 
Diaconu. În comunicat se mai arată: „Expoziția conține și o serie 
de lucrări din opera eminesciană menite să prezinte publicului 
universalitatea Poetului, menționând aici traduceri din poezia lui 
Eminescu în limbile germană, franceză, engleză, rusă, spaniolă, 
latină și arabă, aflate în colecțiile speciale ale Bibliotecii USV”. 
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 Expoziția „Manuscrisele eminesciene” este realizată de 
bibliotecara Despina Doina Rotaru. www.svnews.ro 
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Volumul de debut 
„CuțitulProaspătȘt
ers” al lui Vlad 
Berariu, lansat 
vineri la USV 

www.suceavalive.ro 
14.01.21 

Social Vineri, 15 ianuarie 2021, începând cu ora 11:00, în sala Auditorium 
„Joseph Schmidt” din Suceava, în cadrul manifestării organizate 
cu prilejul Zilei Culturii Naționale, sub genericul „Poezia vie – de 
la Eminescu la tinerii poeți de azi”, va avea loc lansarea volumului 
de debut „CuțitulProaspătȘters” de Vlad Berariu. 
Volumul va fi prezentat de invitați speciali: prof. Rodica Mureșan 
– critic literar, studenta Antonia Mihăilescu – poetă, prof. Vlad 
Sibechi – poet. Evenimentul va fi moderat de prof. Gheorghe 
Cîrstian, coordonatorul Casei de Poezie Light of ink, proiect 
cultural inițiat de Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. 
Volumul „CuțitulProaspătȘters” a primit premiul Editurii 
„Junimea” la Festivalul-concurs național de poezie „Costache 
Conachi” (Tecuci, 2020), fiind publicat în colecția „Numele 
poetului”, coordonată de poetul Lucian Vasiliu, managerul 
editurii.[…] 
Manifestarea este organizată în parteneriat de Biblioteca 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (director, prof. univ. dr. 
Sanda Maria Ardeleanu), Casa de Cultură a Studenților Suceava  
(director, prof. Valentin Ianoș), Casa de Poezie Light of ink – 
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (coordonator, prof. 
Gheorghe Cîrstian). 
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Andreea 
Șerban 

Ziua de naștere a 
lui Mihai 
Eminescu. 
Evenimente de 
Ziua Culturii 
Naționale 2021 
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.ro 
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Diverse Data de 15 ianuarie, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a fost 
legiferată ca Ziua Culturii Naționale. Ziua Culturii Naționale 2021 
este marcată, de câteva evenimente, în mare parte desfășurate 
online.[…] 
Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai 
Eminescu” organizează ediția din ianuarie a Zilelor Eminescu. 
Evenimentele vor avea loc pe 15 ianuarie și vor începe, la ora 
10.30, cu Te Deum la Bisericuța familiei Eminovici din Ipotești, 
urmat de depuneri de coroane la statuia poetului Mihai Eminescu 
de la  Memorial. 
Programul propriu-zis, care se va desfășura online, va începe, la 
ora 11.20, după mesajele de salut (ora 11.00), cu o conferință 



susținută de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel 
Pop. 
Conferința va fi urmată de discuții pe marginea poeziei de debut 
din anul 2020 (ora 11.30), la care vor participa membrii juriului 
pentru acordarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu – 
Opus Primum: Al. Cistelecan (Universitatea „Petru Maior” din 
Târgu Mureș), Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava), Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca), Mihai Iovănel (Academia Română, Institutul „G. 
Călinescu”), Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu).[…] 

Natalia 
Zgherea 

Tânără 
basarabeancă, 
traducere în 
premieră a unei 
poezii scrise de 
Eminescu 
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Actual, 
Cultural 

Opera lui Eminescu se menține vie și va putea fi citită de vorbitorii 
de engleză datorită unei tinere basarabence. Mihaela Pînzari are 
20 de ani și este pasionată de poeziile marelui poet român. A 
descoperit această pasiune încă de pe băncile liceului, iar odată 
ajunsă la facultate a decis să traducă poezia „Coborârea apelor”, 
care nu a mai fost tradusă de cineva până acum. 
În prezent, Mihaela este studentă la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, unde face Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării, specializarea Engleză-Germană, notează diez. 
„Am ales să fac litere pentru că mereu am fost pasionată de lectură, 
în special de poezie. În liceu am descoperit o atracție unică față de 
poeziile lui Mihai Eminescu. Presupun că acest atașament față de 
poet l-am cultivat de la profesoara mea de română de acum 4 ani, 
doamna Măria Nașu. Am decis să combin pasiunea față de poet și 
dragostea mea față de limba engleză, pe care o posed la perfecție, 
în traducerea unei poezii. După câteva săptămâni bune de analiză, 
am ajuns la o variantă frumoasă care merită să fie văzută de 
românii de pretutindeni. La poezie am fost asistată de un bun 
profesor din Suceava, Alexandru Diaconescu, care e profesor de 
literatură și un om cu inima de aur”, a povestit tânăra pentru sursa 
citată. 
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Mircea Oroian 
susține că nu 
există nici un 
studiu din care să 
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Educație Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mircea Oroian, 
susține că nu există nici un studiu din care să rezulte că pâinea 
neambalată ar fi dăunătoare sănătății. Asta, după ce pe televiziuni 
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rezulte că pâinea 
neambalată ar fi 
dăunătoare 
sănătății 
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a rulat un spot în care se spunea că zilnic apar aproximativ 500 de 
cazuri noi de COVID-19 din cauza consumului de pâine 
neambalată. Spotul nu a fost asumat de nici un producător. 
Prezent în studioul Radio Top, decanul a declarat: „Momentan nu 
există nici un studiu publicat în literatura de specialitate care să 
confirme ceea ce indica spotul. Virusul SARS-CoV-2 este unul 
aerogen, se transmite prin particule fine de salivă. Cred că a fost o 
campanie pentru a ajuta un anumit producător, astfel încât să 
migreze consumatorul de la pâinea neambalată la pâinea 
ambalată. Dar, atâta timp cât nu există un studiu publicat, care să-
și asume că există un risc de îmbolnăvire prin consumul de pâine 
neambalată, acea reclamă poate fi considerată un fake news. Mai 
mult, persoanele care lucrează în magazine unde se 
comercializează pâine neambalată au urmat anumite cursuri de 
igienă, știu că pâinea trebuie manipulată cu mănuși și îți oferă 
produsul în pungi de unică folosință. Nu cred că problema este la 
manipularea de către personalul care comercializează pâinea”. 
Mircea Oroian a adăugat: „Totuși, eu văd o problemă în marile 
magazine. Acestea oferă consumatorului un pretext să își aleagă 
produsul, dar să utilizeze un clește pentru a-l lua. Sunt unii care 
stau acolo și nu numai că iau produsul cu mâna, însă pipăie să vadă 
dacă-i mai moale, dacă-i cald sau nu știu ce…”. Universitarul 
sucevean a completat: „Eu nu văd aici un risc de transmitere a 
coronavirusului, ci o problemă de sănătate publică. În rest, nu 
consider că există o problemă de transmitere a virusului SARS-
CoV-2”. 

_________
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Suplimentul 
Quercetin, eficient 
împotriva 
virusului 
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Sănătate Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mircea Oroian, a 
declarat, la Radio Top, că potrivit studiilor publicate în revistele 
medicale internaționale, suplimentul alimentar natural Quercetin 
este eficient împotriva noului coronavirus. El a afirmat: 
„Quercetin este o substanță care se găsește și-n ceapă, și-n usturoi, 
dar surse importante de Quercetin sunt frunzele de Gingko Biloba. 
Studiile din revistele de specialitate arată că rata de infectare cu 
COVID-19 scade odată cu consumul de Quercetin sau în cazul 
persoanelor care s-au îmbolnăvit stările sunt ameliorate. 
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Cercetătorii au spus că mai trebuie făcute studii avansate, pentru 
a se vedea dacă efectele sunt de lungă durată”. Conform decanului, 
Quercetin este și un antioxidant foarte puternic și ajută 
organismul să se revitalizeze, dar, în același timp, poate avea și 
acțiune antivirală. Universitarul sucevean a mai spus că, tot 
potrivit studiilor apărute în publicațiile medicale internaționale, 
după administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID, 
rata de infectare este extrem de redusă, eficiența serului fiind de 
peste 95%. Mircea Oroian a arătat că universitatea suceveană are 
acces la foarte multe baze de date internaționale, care reunesc și 
reviste de specialitate din domeniul medical. 

_________
_ 

Tabletele grafice, 
un ajutor pentru 
învățământul 
online 
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Educație La Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava activitățile de laborator s-au 
desfășurat în condiții de siguranță sanitară, astfel că nu s-au 
înregistrat cazuri de infectare cu noul coronavirus între studenții 
participanți la același laborator. Decanul Facultății, Mircea 
Oroian, a mai spus, la Radio Top, că partea de cursuri, seminarii 
și proiecte a avut loc online. El a afirmat: „Am utilizat tot felul de 
aplicații. Am cumpărat și tablete grafice din veniturile USV. 
Fiecare cadru didactic avea propria lui tablă acasă conectată la o 
aplicație. Profesorul scria pe tableta grafică, iar studentul vedea ca 
și cum ai fi scris la tablă. Mi se pare o variantă mult mai bună decât 
aceea ca un cadru didactic să filmeze cu o cameră orientată către 
tablă. Poate că tabla respectivă este lucioasă și se reflectă și nu se 
vede bine sau camera e de proastă calitate. Așa, este exact ca și 
cum ai scrie cu pixul pe foaie și în același timp foaia e și scanată”. 
Universitarul sucevean este de părere că era bine dacă tableta 
grafică ar fi fost folosită și-n învățământul preuniversitar. Mircea 
Oroian a adăugat că la Facultatea de Inginerie Alimentară din USV 
examenele vor debuta săptămâna viitoare față în față. 

_________
_ 

USV nu mai 
cumpără de la 
ConBucovina 
blocul din Obcini 
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Actualitate Tratativele pentru achiziționarea unui imobil destinat cazării 
studenților Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au eșuat, a 
anunțat, printr-un comunicat de presă, instituția academică din 
reședința de județ. 
„Negocierile care au avut loc pe parcursul lunii decembrie nu au 
condus la un acord între părți” transmite USV, precizând că „suma 
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minimă solicitată de ConBucovina a fost mai mare decât suma 
maximă aprobată de Ministerul Educației pentru această 
achiziție”. 
Cele două părți nu au ajuns la un consens privind detaliile tehnice 
de predare-primire a imobilului. „Drept urmare, negocierile între 
USV și ConBucovina s-au încheiat fără ca imobilul în cauză să 
poată fi achiziționat” informează sursa citată. 
Negocierile cu investitorul imobiliar s-au purtat de o comisie 
formată din reprezentanții USV, în baza unui mandat acordat de 
Consiliul de Administrație al USV.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


