
Revista presei – MIERCURI, 24 FEBRUARIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

- Argumente în 
favoarea unei 
facultăți de medicină 
la Suceava 

radiotop.ro 
23.02.21 

Educație Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava Mihai Dimian a 
declarat, la Radio Top, că USV a demarat de opt ani procedurile vizând 
înființarea unei facultăți de medicină, iar proiectul s-ar putea materializa 
în aproximativ patru ani. El a făcut afirmația după ce, tot la Radio Top, 
președintele Colegiului Județean al Medicilor, chirurgul Sorin Hîncu, a 
susținut că la Suceava nu este necesară o facultate de medicină. Asta, 
pentru că în România există deja 10 instituții de profil, dar și pentru că 
nu ar avea cine preda. Prorectorul a afirmat: „Este justificată abordarea 
președintelui Hîncu. Numai că noi am construit acest demers în timp. 
Faptul că în 1990 s-a luat decizia de a se face facultăți de medicină fără 
nici o bază anterioară într-adevăr a fost un demers eronat, pentru că ele 
trebuiau construite în timp. Din acest punct de vedere, domnul doctor 
are dreptate. Au fost anumite experimente care au eșuat. Noi am început 
acest demers în urmă cu opt ani. În urmă cu opt ani am dezvoltat două 
programe de studiu: <Nutriție și Dietetică> și <Balneofiziokinetoterapie 
și recuperare>, aparținând domeniului Sănătate. Am dezvoltat 
programul <Nutriție și Dietetică> pentru că aveam Facultatea de 
Inginerie Alimentară, adică aveam o anumită bază pe care o puteam 
extinde. La USV, șeful Departamentului de Sănătate este Mihai Covașă, 
care a fost profesor la una din primele 10 universități din Statele Unite. 
Cred că este unul dintre cei mai citați în domeniul medicină din România. 
Așadar, am adus o personalitate cu care am construit un mic program 
<Nutriție și dietetică>. Apoi, am construit programul 
<Balneofiziokinetoterapie și recuperare>. Aveam kinetoterapie la 
Facultatea de Educație Fizică și Sport, aveam o bază materială bună dată 
de complexul de natație și de laboratoarele de kinetoterapie de-acolo. Și-
atunci, am alăturat partea de balneo și recuperare și, la fel, am început să 
atragem oameni. În cei opt ani s-au angajat 20 de oameni în 
Departament. Numai în această sesiune de concurs, care se încheie pe 26 
februarie, am angajat o absolventă de doctorat în medicină de la Imperial 
College din Londra. A terminat cu media generală 10 cel mai bun colegiu 
din Iași. A fost educată la Cambridge și la Imperial College. Din martie 
va preda la USV. A venit domnul conferențiar universitar doctor Dimitrie 
Siriopol, unul dintre cei mai buni tineri pe care-i are Universitatea de 



Medicină și Farmacie din Iași. A venit la Spitalul Județean Suceava, iar 
din martie va activa și la USV, în calitate de conferențiar. Este specialist 
în Nefrologie și are rezultate foarte bune mai ales pentru vârsta lui. Nu 
cred că a împlinit 40 de ani și este unul dintre oamenii de top de la UMF 
Iași. N-am început încă programul de medicină. Vorbim de o durată de 
încă 3-4 ani. Între timp, dezvoltăm baza materială și colaborăm cu 
Spitalul Județean”. Mihai Dimian a mai spus: „Am început acum opt ani 
de zile un demers și poate îl vom termina peste 3-4 ani, când ar urma să 
demareze cursurile anului I la Facultatea de Medicină din Suceava. 
Oamenii pe care-i avem pot preda la anul I, II, III și IV la nivelul celor 
din Iași”. Prorectorul USV a adăugat, la Radio Top, că este dispus să stea 
de vorbă cu doctorul Hîncu pentru a-i explica ce s-a făcut până la ora 
actuală și ce se mai are în vedere pentru înființarea noii facultăți în cadrul 
universității sucevene. 
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- El s-a arătat surprins că această inițiativă este alăturată proiectului 
construirii unui bloc cu zece etaje vizavi de Primărie 
Prorectorul USV, prof. dr. Mihai Dimian, a declanșat recent pe pagina sa 
de socializare o dezbatere despre proiectul construcției pe care 
Universitatea Suceava intenționează să o ridice în parcul Universității, 
arătând că „turnul” din parc este de fapt o clădire cu patru etaje, ce ar 
urma să se construiască pe spațiul actual al parcării și care va avea 
„acoperiș verde”. 
Mihai Dimian spune că, prin certificatul de urbanism, se solicită un 
regim maxim de înălțime în zonă, dar că nu se intenționează construcția 
unui bloc de zece etaje, ci a unei extensii pentru corpul E și că se propune 
a avea o amprentă la sol mai mică decât zona de parcare actuală, dar și 
cu o înălțime mult mai mică decât cea menționată (cel mai probabil P+4), 
ușor peste nivelul corpului E actual. 
„Această extindere nu diminuează suprafața verde actuală o orașului 
(pentru că se construiește pe o parte din parcarea existentă), ci chiar 
crește suprafața verde, pentru că va avea și o parte de acoperiș verde”, 
arată Dimian, subliniind că USV a demolat o clădire din centrul 
campusului și în locul ei este acum un spațiu verde de câteva sute de 
metri pătrați, iar în ultimii 3 ani, s-au plantat peste 2000 de puieți pe 
terenul de la Moara, acolo fiind în curs de realizare un parc dendrologic 
de peste 20.000 mp. 
„Este normal ca oamenii să fie sensibili la un astfel de subiect după ce s-
a construit semnificativ pe zona verde a orașului, după ce s-a construit 
până în buza trotuarului și la un regim maximal de înălțime, după ce s-a 



construit fără asigurarea unui număr minimal de locuri de parcare. Iar 
rolul dezbaterilor publice este tocmai de a opri astfel de situații, deși 
constatăm că ele nu au fost oprite până acum sau poate nu au avut loc 
adevărate dezbateri publice. Dar și dacă ar fi să începem tocmai acum, 
când propune universitatea o extindere a unei clădiri, atunci sper ca ele 
să nu se oprească  tot acum” a apreciat Mihai Dimian. 
El  consideră potrivită inițiativa USV, aducând mult mai multe beneficii 
comunității decât potențiale daune. 
Arhitectul Beniamin Atodiresei i-a atras însă atenția prorectorului că în 
comunicatul USV se vorbește despre o clădire cu opt etaje și că el 
pledează pentru actualul amplasament al stadionului ca fiind mai 
plauzibil urbanistic. 
Mihai Dimian i-a răspuns că și USV a pledat pentru această construcție 
pe terenul din spatele stadionului, dar că avizul a fost negativ. 
„Am pledat și pentru preluarea unei părți din Stațiunea de Cercetări 
Agricole sau chiar întreaga Stațiune (inițiativa este îngropată prin 
comisiile din Parlament). Deci, cu drag, aș aprecia o reamenajare 
urbanistică a acestei zone, inclusiv în direcția propusă de 
dumneavoastră” a menționat Dimian. 
Un sucevean a comentat la rândul său că, dacă este vorba doar de o 
clădire P+4, nu crede că mai este nevoie de modificare de regim în zonă, 
dar că de fapt „sunt alte jocuri” pe care le face USV. 
„Cel mai probabil este doar o mișcare care să justifice un alt bloc de zece 
etaje în zonă. USV nu ar trebui să se implice în astfel de jocuri. Nu cred 
ca lumea e furioasă pe o clădire nouă a USV, cât pe jocurile făcute pentru 
a justifica blocul ce urmează să fie construit vizavi de Primărie”. 
Prorectorul Mihai Dimian arată că a fost la fel de surprins de alăturarea 
celor două inițiative. 
„Este foarte bine să existe dezbateri publice și critice, iar eventuale excese 
să fie astfel limitate” a precizat Dimian. 
Prorectorul USV a explicat și de ce nu se construiește în zona Moara, 
unde USV are 30 ha de teren, arătând că acolo nu sunt utilități. Doar 
costurile pentru aducerea utilităților sunt cu mult mai mari decât cele ale 
extensiei care ar urma să fie construită la corpul E. 
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- IV. NOTE 
1. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin 
Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul 
Județean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect 
transmiterea imobilului Observatorul Astronomic „Planetariu”– clădire 
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României din 24 
februarie 2021 

23.02.21 și teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în municipiul Suceava, 
B-dul Universității nr. 3A, județul Suceava, din domeniul public al 
județului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării lui în 
administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție 
aflată în coordonarea Ministerului Educației. 
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-
content/uploads/2021/02/NOTA-1.pdf 
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V. I. 
Adomnicăi 

Investiție de 10 
milioane de euro în 
securitatea 
alimentară și 
siguranța mediului 

crainou.ro 
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- Județul Suceava, ca lider de proiect, Parcuri industriale „Bucovina” și 
Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în calitate de 
parteneri, au deschis procedurile de accesare de fonduri nerambursabile 
în cadrul proiectului „Grup de laboratoare regionale autorizate”. Aceasta 
după ce Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat un apel 
destinat întocmirii documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte 
de infrastructură în domeniul specializării inteligente, în cadrul 
Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020. 
Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean,  a transmis recent 
că laboratoarele urmează să deservească inclusiv partenerii clusterului 
regional inovativ de bioeconomie, sprijinind cercetările aplicative 
avansate din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Laboratoarele regionale specializate și autorizate sunt destinate 
satisfacerii necesităților existente în domeniile siguranței alimentare, 
securității alimentare, siguranței mediului, precum și în al încercării și 
caracterizării materialelor. Grupul este conceput ca având în 
componență unități de cercetare-dezvoltare avansată ce furnizează, de 
asemenea, servicii de specialitate competente prin laboratorul central și 
de cercetare; laboratorul de siguranță alimentară și securitatea 
alimentară cu compartiment de microbiologie; laboratorul de mediu 
pentru analiza apei, aerului, solului și analize pedologice și laboratorul 
pentru încercarea și caracterizarea materialelor metalice, materialelor 
polimerice, lemnului și textilelor.[…] 

- INSP: Tulpina 
britanică circulă 
deja în jumătate din 
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Probabilitate mare 
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- Varianta SARS-CoV-2 linia genetică B.1.1.7 circulă deja în jumătate din 
județele țării și există o probabilitate mare de a cuprinde întreg teritoriul 
României în viitorul apropiat, a indicat, marți, Institutul Național de 
Sănătate Publică, în analiza epidemiologică a primelor 136 de cazuri de 
COVID-19 din România confirmate cu noi variante ale virusului. 
‘Sunt necesare eforturi conjugate pentru realizarea secvențierilor și 
comunicarea rezultatelor la DSP și CNSCBT cât mai curând după 
finalizarea investigațiilor de laborator, în vederea realizării rapide a 
anchetelor epidemiologice și a instituirii măsurilor necesare față de 
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23.02.21 cazuri și contacți, având în vedere transmisibilitatea crescută a acestei 
variante și, conform ultimelor evidențe sosite din Marea Britanie, 
severitatea mai mare a bolii pe care o generează la vârstnici’, a evidențiat 
INSP. 
Până în prezent, în acest an, au fost comunicate la Centrul Național de 
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) 499 de 
secvențieri finalizate în săptămânile 53/2020 – 07/2021, respectiv până 
la data de 21 februarie 2021 inclusiv, dintre care 136 au fost confirmate 
cu VOC 202012/01 (linia genetică B.1.1.7). 
 
Aceasta corespunde unei rate de confirmare de 27,3%. 
 
Până la data menționată, nu au fost detectate alte variante ale SARS-CoV-
2 care determină îngrijorare, a subliniat INSP. 
 
Rezultatele secvențierilor au fost comunicate de patru laboratoare: 
INCDMM Cantacuzino, INBI Balș, MedLife și Universitatea ‘Ștefan cel 
Mare’ Suceava. 
 
Conform INSP, cele 136 de cazuri confirmate cu varianta B.1.1.7 au 
provenit din următoarele județe: Argeș (2), București (80), Bihor (1), 
Brăila (1), Botoșani (4), Caraș-Severin (2), Cluj (9), Constanța (1), 
Covasna (1), Galați (2), Giurgiu (1), Gorj (2), Hunedoara (1), Ilfov (5), 
Mureș (1), Prahova (1), Suceava (5), Timiș (11), Vâlcea (4), Vrancea (1), 
Vaslui (1). 
 
De asemenea, potrivit analizei, cele mai multe cazuri confirmate s-au 
înregistrat la grupa de vârstă 45 – 54 de ani. Marea majoritate a cazurilor 
(95,6%) sunt la persoane cu vârsta mai mare de 25 de ani. 
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Mariana 
Bechir 

49 de studenți de la 
Facultatea de Drept 
din București, 
propuși pentru 
exmatriculare – din 
cauza fraudării mai 
multor examene 

cursdeguvernare.ro 
23.02.21 

- Un număr de 49 de studenți în anul I de la Facultatea de Drept din cadrul 
Universității București au fost propuși pentru exmatriculare, din cauza 
fraudării mai multor examene, scrie Edupedu.ro. 
„Am fost informați de existența unor grupuri de Whatsapp pe care zeci 
de studenți din anul I rezolvau în comun subiectele de examen în timpul 
examenului, făceau schimb de metode de copiat, purtau discuții despre 
cum să își poziționeze ecranele astfel încât să aibă acces și la un alt 
dispozitiv, unii dintre ei s-au și filmat explicând astfel de metode de 
fraudă pentru ceilalți. În total, sunt 49 de studenți pe care i-am propus 
pentru exmatriculare, avem toate dovezile. 
Nu am mai avut în istoria facultății și nici a universității o astfel de 
situație, este o premieră. Au mai fost studenți exmatriculați pentru 



fraudă, dar niciodată nu au fost propuși atât de mulți. Pentru spiritul de 
justiție, echitate și corectitudine pe care trebuie să îl cultivăm în 
facultatea de drept este șocant să constatăm un asemenea fenomen, e cu 
totul contrariant pentru principiile pe care ar trebui să le insuflăm 
viitorilor magistrați, avocați, juriști, profesioniști ai dreptului să 
descoperim în stadiul formării lor inițiale o asemenea încălcare a acestor 
principii”, a declarat pentru Edupedu.ro decanul Răzvan Dincă. 
Conducerea Facultății a primit dovezi despre două grupuri organizate pe 
Whatsapp care rezolvau în comun subiectele și făceau schimb de 
experiență în care explicau metode de copiere.  
În ianuarie, 113 studenți de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava au 
fost sancționați cu avertisment scris pentru că au folosit texte plagiate de 
pe Internet în lucrările, referatele și rapoartele prezentate la cursuri. 
Consiliul de Administrație al instituției i-a sancționat cu avertisment 
scris, conform prevederilor Regulamentului cadru privind activitatea 
profesională a studenților. 

 

 

 

 

 

 

 


