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- Profesorul Ghervan 
trebuia ascultat 

radiotop.ro 
18.02.21 

Tableta zilei Că această campanie de vaccinare este un semieșec o demonstrează și 
faptul că numărul centrelor de vaccinare de pe raza județului nostru este 
mic. Pe hârtie au fost la începutul campaniei 30, din care au rămas șapte. 
Pe urmă s-au mai deschis încă cinci. Primăriile au amenajat mai multe 
centre, dar degeaba. De exemplu, s-a renunțat la centrele de vaccinare de 
la școlile 7 și 9 din municipiul Suceava amenajate în sălile de sport ale 
unităților de învățământ. Anunțul a fost făcut pe 17 februarie de 
viceprimarul Lucian Harșovschi, care a spus că acestea nu-și mai au 
rostul din moment ce nu este suficient vaccin. Domnul Harșovschi a 
adăugat: „E o decizie bună pentru ca elevii să facă sport după o perioadă 
în care mai mult au stat acasă și au învățat online. Centrele de vaccinare 
se vor redeschide atunci când va fi nevoie”. Eu spun că pe la Paște. Pe la 
Paștele cailor. Pe 2 februarie, decanul Facultății de Educație Fizică și 
Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul 
Petru Ghervan, spunea la postul nostru de radio că dacă școala începe 
fără orele de educație fizică, atunci nu se mai poate vorbi despre sport. În 
același timp, domnul Ghervan declara că decizia autorităților de a înființa 
centre de vaccinare anti-COVID în sălile de sport ale unităților de 
învățământ nu este una tocmai fericită: „În momentul când s-a pus 
problema centrelor de vaccinare nu s-a gândit nimeni, probabil, la 
momentul acela, la ceea ce se poate întâmpla, și este de înțeles pentru că 
școlile erau închise. Dar dacă se redeschid școlile și se va continua cu 
centrele de vaccinare în sălile de sport eu cred că e o eroare din toate 
punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al condițiilor 
epidemiologice. Adică, aduci în școală oameni despre care nu știi nimic, 
chiar dacă acele centre nu-s chiar în școli și există anumite trasee”. Petru 
Ghervan adăuga pe 2 februarie: „Sunt saloane de nunți, sunt hale diverse 
care nu funcționează în momentul de față. Poate ar fi bine ca acolo să se 
relocheze centrele de vaccinare, pentru că e o masă mare de copii a căror 
sănătate depinde și de orele de educație fizică”. Bine ar fi fost dacă 
profesorul Ghervan ar fi fost ascultat, pentru că au trecut de-atunci două 
mai multe zile de când copiii au fost ținuți departe de sălile de sport 
gratuit. De fapt, nu gratuit, pentru că primăria a cheltuit timp, energie și 



bani pentru niște centre de vaccinare care nu au funcționat nici o 
secundă. 

- Oana Ursache a 
devenit oficial noul 
șef al 
Departamentului 
Românilor de 
Pretutindeni. 

incisivdeprahova.ro 
18.02.21 

Național, Politic Premierul României, Florin Cîțu, a numit-o marți, pe Oana Ursache  în 
funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni (DRP). Oana Ursache este doctor în filologie și lector de 
limba română la Universitatea din Granada. A mai fost lector la 
Universitatea din Alicante și este titulară a cursului de Literatură 
comparată la Facultatea de Litere a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. Este licențiată în limba și literatura română, spaniolă și engleză 
și are un master în Comunicare și relații publice. 
Stabilită în Spania de 12 ani, Oana Ursache a promovat limba și cultura 
română, organizând congrese, simpozioane și seminarii academice, în 
colaborare cu universități din străinătate și din țară, dar și festivaluri, seri 
de poezie, dezbateri, lansări de carte, ateliere de traduceri. Între acestea, 
Noaptea poetelor din România, Festivalul Culturii Române și Festivalul 
Copilăriei – „România ca teren de joacă”, acesta din urmă fiind organizat 
alături de Ambasadele României din Spania și Portugalia, cu sprijinul 
Institutului Cultural Român din Madrid. 
În prezent, Oana Ursache reprezintă diaspora, ca membru în cadrul 
Biroului Național PLUS. 
„Eu cunosc două Românii: România din țară și România din afara 
granițelor României. Sunt două țări în care locuiesc aceiași oameni. 
Preiau acest mandat cu bucuria de a fi în slujba acestor români care sunt 
stabiliți pe întreaga planetă. Cu responsabilitatea miilor de povești pe 
care le-am ascultat și pe care le voi întâlni de acum înainte și cărora voi 
încerca, cu toată energia și disponibilitatea mea, să le găsesc soluții și 
rezoluții. Intru în această echipă administrativă cu mândria de a 
reprezenta românii oriunde aș merge, așa cum am făcut și până acum. 
Cu smerenie, dar și sete de schimbare, de acțiune, de rezultate. Sunt 
vocea României din afara României.”, a declarat Oana Ursache la 
preluarea funcției de secretar de stat al Departamentului pentru Românii 
de Pretutindeni. 
Pe perioada mandatului, Oana Ursache va avea atribuții privind 
coordonarea directă și exclusivă a Departamentului, inițierea și avizarea 
proiectelor de acte normative în domeniul de activitate al DRP, 
răspunzând în același timp de acțiunile compartimentelor din subordine, 
pe care le aprobă direct sau le prezintă spre aprobare Secretariatului 
General al Guvernului. 
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- Proiectele de 
dezvoltare edilitară 
propuse de USV, nu 
vor a afecta nici un 
metru pătrat din 
spațiul verde 
existent în parc, 
comunicat de presă 
USV 

suceava-smartpress.ro 
17.02.21 

- Într-un comunicat de presă al Universității Ștefan cel Mare Suceava se 
aduce în atenția sucevenilor strategia privind dezvoltarea imobiliară din  
incinta campusului universitar, care a provocat comentarii în spațiul 
public. 
Prezentăm în cele ce urmează comunicatul de presă transmis de USV: 
Modificarea paradigmei educaționale și centrarea educației pe student 
implică noi abordări ale procesului de instruire, restructurarea și 
dimensionarea spațiilor de învățământ și cercetare la cerințele moderne 
de formare a unei resurse umane înalt calificate și la nevoile studenților. 
Urmărind transformarea sa într-un pol de dezvoltare a comunității 
locale, într-un nucleu de cercetare avansată și de formare a unor 
specialiști competitivi pe piața muncii, USV încearcă să transpună în 
practică mai multe proiecte investiționale. Cel mai important și, totodată, 
mai dificil de realizat (din cauza dimensiunii consistente a infuziei 
financiare inițiale) este proiectul Campusului II (Moara). USV a alocat 
sume importante pentru demararea lucrărilor de amenajare a locației 
secunde a universității, prin inițierea unui parc dendrologic și a grădinii 
botanice. Astfel, în ultimii patru ani, pentru pregătirea terenului, 
achiziția și plantarea a 2260 de arbori și arbuști și a diverselor specii de 
plante au fost cheltuiți peste 1 milion de lei. Investiții majore, de peste 
100 milioane de lei, sunt însă necesare pentru amenajarea teritoriului și 
asigurarea utilităților pentru viitoarele clădiri, printre care se regăsește 
și proiectul cel mai avansat: căminul studențesc cu 820 de locuri, pentru 
care Compania Națională de Investiții pregătește deja Hotărârea de 
Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 
În paralel cu dezvoltarea viitoare a Campusului II, USV se orientează și 
spre valorificarea spațiilor disponibile în campusul actual. Un posibil 
vector de dezvoltare edilitară îl reprezintă extinderea corpului E, în zona 
învecinată Direcției Silvice Suceava, alături de Parcul Universității, în 
perimetrul actualei parcări. Având în vedere îngrijorările exprimate pe 
marginea potențialei afectări a spațiilor verzi, dorim să asigurăm opinia 
publică că proiectul va fi realizat fără a afecta nici un metru pătrat din 
spațiul verde existent în parc. Clădirea urmează să aibă maximum 8 etaje 
și va fi construită în consolă, parterul fiind, în proporție de aproximativ 
50%, liber și destinat circulației pietonale. 
Dorim să subliniem faptul că USV are în centrul atenției aspectele ce țin 
de mediu și, pe lângă investițiile semnificative pentru înființarea și 
dezvoltarea parcului dendrologic, a direcționat mai multe milioane de lei 
și în remodelarea și refuncționalizarea Parcului Universității, care are 
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astăzi un aspect european și este extrem de vizitat de studenți, cadre 
didactice, dar, mai ales, de membrii comunității sucevene. Prin 
organizarea și amenajarea parcului la standarde occidentale, prin 
întreținerea lui doar din veniturile proprii, Universitatea a oferit tuturor 
sucevenilor mai multe posibilități de petrecere a timpului liber și de 
practicare a unor activități sportive, fără să fi existat vreodată intenția de 
a limita accesul în zona de parc aflată în administrarea USV doar pentru 
membrii comunității academice. 
Reamintim, de asemenea, că în ultimii ani, USV a fost preocupată de 
creșterea suprafețelor verzi în zona campusului universitar. Astfel, USV 
este singura instituție din județul Suceava care deține astăzi acoperișuri 
verzi, cu o suprafață totală de peste 320 metri pătrați (mai mult decât 
parcarea care va găzdui potențiala extensie a corpului E), pentru care s-
au alocat peste 150 mii de lei. 
Privind spre viitor, dorim să îi asigurăm pe suceveni că USV va continua 
aceste politici și le va îmbina, într-un mod cât mai plăcut, dar și eficient, 
cu nevoia de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare pe care numărul 
mare de studenți, diversificarea programelor de studiu și înființarea unor 
noi facultăți o impun. Prin tot ceea ce va iniția și va pune în practică, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava garantează că va rămâne 
același partener de încredere al comunității locale și regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Clădirea cu 8 etaje pe 
care USV o va 
construi lângă 
Direcția Silvică va 
găzdui Facultatea de 
Medicină 

obiectivdesuceava.ro 
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- „Clădirea pe care intenționăm să o construim ca o extindere a corpului E 
va fi destinată Facultății de Medicină. De asemenea, în acest corp de 
clădire va funcționa și Laboratorul pentru siguranța alimentului, pentru 
că nu este nevoie de un spațiu foarte mare pentru amenajarea lui. Fosta 
locație pe care o aveam în vedere pentru Facultatea de Medicină, vizavi 
de Pompieri, nu poate fi folosită pentru construcții. Pe acel teren vor fi 
amenajate locuri de parcare și de depozitare”, a explicat rectorul USV, 
prof.univ.dr.ing. Valentin Popa 

Badarau 
Sergiu 
 

Viceprimarul 
Sucevei Teodora 
Munteanu vrea 
dezbatere pe 
proiectul 
construcției blocului 
cu 10 etaje în Parcul 
Universității 

realitateadesuceava.net 
17.02.21 

Actual Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu lansează o consultare publică 
privind intenția Universității „Ștefan cel Mare” Suceava de a executa 
lucrări de extindere a Corp E cu spații de cercetare și învățământ parter 
+10 etaje  în Parcul Universității. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” intenționează construirea unui bloc de 
10 etaje, destinat cercetării și învățământului, pe o parcelă de teren 
aparținând Primăriei municipiului Suceava, pe locul actualei parcări din 
vecinătatea Direcției Silvice Suceava”, arată viceprimarul. 
Ea spus că Parcul Universității este cea mai mare zonă verde din cartierul 
Areni și una din cele mai mari din zona centrală, acoperind 3 hectare, 
scrie presa locală. 
„O clădire în plus în acest parc atât de agreat de către copii și părinți 
deopotrivă, va genera mari nemulțumiri în rândul sucevenilor, sufocați 
deja de trafic, praf și poluare”, consideră viceprimarul. 
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C.P.  Francofonia în 
comunitate, 
sprijinită de Centrul 
de Reușită al USV, 
Biroul Francez din 
Suceava și Asociația 
Alianța Franceză 
Suceava 

crainou.ro 
17.02.21 

- Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava face parte din marea rețea a centrelor de reușită 
universitară din Europa Centrală și Orientală, care cuprinde mai mult de 
50 de centre în 18 țări europene. 
Centrele derulează proiecte francofone și organizează activități destinate 
studenților și cadrelor didactice din cadrul universității, dar și liceenilor, 
copiilor și publicului larg. Începând cu anul 2018, Centrul de Reușită 
Universitară, în colaborare cu Biroul Francez din Suceava și cu sprijinul 
Agenției Universitare a Francofoniei, a inițiat un proiect francofon unic 
în Europa, „Francofonia în comunitate”, prin care și-a propus să aducă 
mai aproape de comunitatea locală diferitele activități științifice și 
culturale desfășurate în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” sau al 
diferitelor unități școlare din județ și să facă mult mai vizibilă francofonia 
și francofilia din Bucovina. Proiectul este sprijinit de comunitatea locală 
– Consiliul Județean Suceava și Inspectoratul Școlar Județean, Asociația 
Română a Profesorilor Francofoni, filiala Suceava. 
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În decursul celor 3 ani de derulare a proiectului, au fost organizate 
numeroase conferințe cu invitați francofoni prestigioși, mese rotunde, 
stagii de formare, activități culturale, concursuri etc. Tot în cadrul acestui 
proiect au fost inițiate primele cursuri gratuite de limba franceză pentru 
copiii din Suceava, precum și prima școală de vară francofonă din județ. 
În acest context de entuziasm și implicare francofonă, a fost creată și 
Asociația Alianța Franceză din Suceava și a fost depus dosarul pentru 
crearea Alianței Franceze în Suceava, o instituție care să valorifice și să 
certifice imensul potențial francofon al Sucevei și al Bucovinei.  

- Universitarul Graur: 
Școala online, 
pierderi greu de 
cuantificat 

radiotop.ro 
17.02.21 

Educație Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava Adrian Graur 
este de părere că pierderile din școala online sunt foarte mari și dificil de 
cuantificat. Profesorul universitar doctor inginer Adrian Graur a 
declarat, la Radio Top: „Pierderile sunt greu de cuantificat, pentru că 
fiecare părinte încearcă în mediul preuniversitar să asigure condiții de 
lucru pentru copilul lui. Lucrurile se deteriorează grav când sunt doi-trei 
copii și cu toții stau într-un singur apartament și partajează aceeași 
tabletă. Pe de altă parte, cred că nici învățământul nu este suficient de 
bine organizat. După aproape un an de experiment în online specialiștii 
trebuiau să creeze o platformă unde să fie încărcate lecțiile, iar 
înregistrările să fie accesibile pentru toți copiii. E dificil de crezut că în 
toate comunele județului Suceava profesorii pot preda la același nivel, cu 
aceleași resurse”. De asemenea, fostul rector al USV consideră că era bine 
dacă în timpul derulării învățământului online se realizau evaluări 
periodice. Adrian Graur a spus: „Trebuiau făcute evaluări periodice 
pentru a afla măcar minimul de cunoștințe stăpânit de elevii de la nivelul 
fiecărei clase. Funcție de rezultate se observa ce cunoștințe au pierdut 
copiii și se stabilea cum va fi recuperată materia”. 

- Patru universități 
înscrise de ANFP în 
Programul european 
Ambasadorii carierei 

administratie.ro 
18.02.21 

- Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a lansat, în luna 
ianuarie, un apel către universitățile din România pentru a se înscrie în 
campania de recrutare studenți – ambasadori ai carierei în instituțiile 
europene, pentru anul universitar 2021-2022. 
 
ANFP s-a alăturat demersului Oficiul European pentru Selecția 
Personalului (EPSO) și a sprijinit Programul Ambasadorii carierei la 
nivel național, încă din anul 2015. 
 
Scopul Programului este acela de a oferi studenților posibilitatea să 
cunoască oportunitățile oferite de instituțiile europene în alegerea și 
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dezvoltarea carierei, dar și să promoveze toate aceste oportunități în 
cadrul universităților pe care le reprezintă. 
 
Studenții selectați vor participa la o sesiune de instruire, online sau la 
sediul EPSO din Bruxelles, în funcție de evoluția situației generate de 
pandemia de Covid-19. Cheltuielile privind participarea la instruire sunt 
suportate de EPSO, pentru o singură universitate/țară. Și alte 
universități s-au putut înscrie în Program, cu condiția suportării din 
bugetul propriu a cheltuielilor de participare. 
 
În urma apelului lansat de ANFP, 4 universități din România și-au 
exprimat interesul pentru participarea la Programul EPSO: 
 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 
Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad; 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). 

 

 

 

 

 

 

 


