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Un volum închinat 
istoriei zbuciumate a 
Bucovinei, publicat 
de Arhiepiscopie și 
Universitate, cu 
sprijinul 
Secretariatului de 
Stat pentru Culte 
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Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a publicat la finalul anului 2020 un 
volum închinat istoriei zbuciumate a Bucovinei. Potrivit unui comunicat 
publicat pe pagina de internet a Arhiepiscopiei, în respectiva carte sunt 
abordate teme precum conservarea patrimoniului cultural și religios al 
Bucovinei şi raportul dintre cult și cultură; mai mult, sunt aduse în prim 
plan personalități marcante ale trecutului Țării pădurilor de fagi. 
Coordonatorii acestui proces științific și cultural sunt prof. univ. dr. 
Gheorghe Onișoru, prof. univ. dr. Ștefan Purici și arhid. lector univ. dr. 
Vasile M. Demciuc. Culegerea de studii publicată de Editura „Glasul 
istoriei” acoperă o paletă largă de aspecte și un ansamblu vast de 
preocupări.[…] 
Secțiunea „Istorie” cuprinde patru studii. Domnul prof. univ. dr. Ștefan 
Purici analizează aspecte privind anexarea Bucovinei în context religios, 
iar conf. univ. dr. Radu Florin Bruja face referire, în lucrarea sa, la 
perioada interbelică și mai cu seamă la discursul deputatului Iacob 
Pistiner. Dacă domnul dr. Ionuț Bran expune problemele emigrației 
ucrainene din Bucovina, doamna dr. Elena Cazacu aduce în lumină 
activitatea Guvernământului Bucovinei în perioada 1941-1943.[…] 
Activitatea unor importante personalități bucovinene este reunită în 
secțiunea „Spirit și faptă”. Un episod marcant din viața mitropolitului 
Anastasie Crimca este relatat de domnul dr. Justin Taban. Mărturii 
documentare privind activitatea primului episcop al Bucovinei, Dositei 
Herescu, sunt prezentate de părintele arhid. lector univ. dr. Vasile 
Demciuc, consilier la Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură 
Bisericească, și de arhim. Justin Dragomir.[…] 
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Noua variantă de 
coronavirus 
depistată la un 
sucevean care a 
venit din Anglia 
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Info Sănătate Autorităţile medicale au confirmat infectarea cu varianta britanică a 
noului coronavirus, în cazul unui bărbat, în vârstă de 38 de ani, din 
judeţul Suceava. 
Acesta a revenit în România, la începutul lunii ianuarie.   
Aflat în carantină la domiciliu, el a fost depistat pozitiv la infecţia COVID-
19. Ulterior a fost internat la Siret. După externare a continuat să se simtă 
rău şi a fost internat din nou, de această dată în Secţia de Boli infecţioase 
a Spitalului Judeţean Suceava. 
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În cazul său, varianta de coronavirus B.1.1.7, caracterizată printr-o 
transmisibilitate crescută, a fost identificată în urma secvențierilor 
efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
Persoanele care au fost în contact cu pacientul, au intrat în carantină. 
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S.M. Promovarea 
sanatatii mintale in 
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invatamantul 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Inspectoratul Școlar al 
Județului Suceava fac parte dintr-un consorțiu european, format din 
universități și autorități publice din șapte țări europene, constituit pentru 
a elabora o linie de politică educațională menită să asigure promovarea 
sănătății mintale în școală, prin dezvoltarea unui curriculum validat 
științific. 
Proiectul propune în această etapă un amplu demers de cercetare – 
acțiune, prin care, în vederea validării științifice, curriculum-ul elaborat 
este testat în cele șase țări europene (Italia, Letonia, Croația, Portugalia, 
Grecia și România), fiind implicați peste 600 profesori si peste 6000 de 
elevi și părinți. 
Din România participă aproximativ 160 de profesori din 15 unități de 
învățământ, majoritatea din județul Suceava (GPP „Țăndărică” Suceava, 
GPP „Căsuța Piticilor” Gura Humorului, G.P.P. „Gulliver” Suceava, 
Scoala Gimnazială Todiresti, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, 
Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava, Școala Gimnazială „Bogdan 
Vodă” Rădăuți, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Școala 
Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu” Gîrcina, Școala 
Gimnazială „AL.I. Cuza” Fălticeni, Colegiul Tehnic Rădăuți, Liceul 
Tehnologic Dorna Candrenilor, Liceul „Ion Luca” Vatra Dornei, Colegiul 
Tehnic „Lațcu Vodă” Siret), care și-au exprimat disponibilitatea de a se 
implica în demersul constructiv de a identifica modalități explicite prin 
care sănătatea mintală poate fi promovată în școală.[…] 
PROMEHS este primul curriculum de promovare a sănătății mintale 
elaborat în colaborare de cercetători, factori decizionali și asociații 
științifice din 7 țări europene, respectiv Croația, Grecia, Italia, Letonia, 
Malta, România și Portugalia. Mai multe informații pot fi accesate pe 
pagina web a proiectului www.promehs.org 
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Tableta zilei Sâmbătă, în jurul prînzului, la foarte dotata bibliotecă a Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava nu era nimeni. Ba mint, pentru că erau 
directoarea bibliotecii, Sanda Maria Ardeleanu, și una dintre colegele 
domniei sale. Atenție, la universitatea suceveană se află în plină 
desfășurare sesiunea de examene, deci la bibliotecă ar fi trebuit să fie 



vânzoleală. Însă, nu una foarte mare, că doar suntem în pandemie și 
trebuie respectate o serie de reguli, inclusiv cele care țin de distanțarea 
fizică. Doamna Ardeleanu era tristă din cauza lipsei de viață din 
bibliotecă, mai ales că aceasta oferă toate condițiile pentru studiu și are 
grijă și de sănătatea studenților. Sălile bibliotecii sunt pline de cărți 
frumos aranjate, mesele și scaunele sînt așezate la distanțele cerute de 
autorități, temperatura este bună, sălile sunt luminate excelent datorită 
geamurilor imense și se face dezinfecție în fiecare zi. Sînt create circuite 
de intrare și ieșire, iar cărțile returnate sînt „carantinate”, adică sînt puse 
la păstrare în dulapuri pentru trei zile. Profesorul universitar doctor 
Sanda Maria Ardeleanu nu știe de ce prin bibliotecă bate vîntul. Poate că 
le este frică studenților să nu se infecteze? Doamna Ardeleanu nu știe 
dacă aceasta ar fi explicația. Poate faptul că studenții s-au obișnuit să 
solicite și să primească documente scanate de la bibliotecă? Doamna 
Ardeleanu și colega acesteia spun că zilnic primesc solicitări din partea 
studenților care vor diferite documente, pe care bibliotecarele le scanează 
după care le trimit online. Deci, poate fi vorba despre comoditatea care 
s-a instalat după izbucnirea pandemiei ca urmare a faptului că studenții 
s-au învățat să participe la cursuri de-acasă, iar la seminarii față în față 
doar unii dintre ei au fost chemați. Și dacă studenții s-au învățat să dea 
comandă de scanare și să primească documentele de care au nevoie prin 
mail, atunci de ce să se mai deranjeze? Totuși, e păcat de eleganta și 
dotata bibliotecă a universității sucevene. Și e păcat și de munca 
angajaților bibliotecii. 
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Nuit des idées 28 
ianuarie 2021 
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__________ Pe 28 ianuarie Institutul Francez din România participă la cea de-a şasea 
ediţie a Nopţii Ideilor, un eveniment internaţional organizat de Institutul 
Francez de la Paris pe cinci continente, în 75 de ţări.[…] 
Invitați: 
Diana Mǎrgǎrit, conferențiar, Facultatea de Filosofie și Științe Social-
Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 
Snejana Drutǎ-Sulima, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași 
Ovidiu Gavrilovici, profesor, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale 
Educatiei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 
 
Moderatoare: Simona Manolache, conferențiar la Facultatea de Litere și 
Știinţe ale Comunicǎrii, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava […] 
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