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„Familia Scriban – 
în slujba unității de 
neam și de 
credință”: conferință 
live pe Facebook 

www.basilica.ro 
22.03.21 

Cultural Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează în data de 23 martie 

2021 conferința „Familia Scriban – în slujba unității de neam și de 

credință”, la 210 de la nașterea arhimandritului Filaret Scriban, teolog și 

cărturar al secolului al XIX-lea. 

Evenimentul va începe la ora 10:00 și va fi transmis live pe pagina oficială 

de Facebook a arhiepiscopiei. 

Familia Scriban, una dintre cele mai cunoscute și numeroase familii 

clericale din România, a dat istoriei nume notabile precum Neofit, 

Filaret, Theoctist, Iuliu ș.a. 

Lucrările conferinței vor fi moderate de părintele Constantin Oprea, 

consilier al Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 

Vor fi susținute următoarele lucrări: 

„Istorie și societate în secolul al XIX-lea” – Prof. univ. Ștefan Purici, 

prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

„Filaret și Neofit Scriban – slujitorii idealurilor de unire” – arhid. Vasile 

M. Demciuc, consilier al Sectorului Patrimoniu – Arhiepiscopia Sucevei 

și Rădăuților. […] 
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_________
_ 

POR: 2,3 milioane 
euro pentru 
modernizarea 
Universității Ștefan 
cel Mare din 
Suceava 

www.fonduri-structurale.ro 
21.03.21 

Știri Vineri, 19 martie 2021, a fost semnat contractul de finanțare aferent 

proiectului „Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale 

universitare corp E”. 

Finanțarea nerambursabilă, în valoare de 2,34 milioane euro, este 

asigurată prin POR 2014-2020 – Axa prioritară – 10 – Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale și va crea pentru USV premisele necesare 

desfășurării unui proces educațional modern și consistent, condiție 

esențială pentru pregătirea resursei umane care să stimuleze activitatea 

economică și productivitatea în Regiune. 

www.ziaruldepenet.ro 
20.03.21 
www.albapesurse.ro 
17.03.21 
www.stirilevivafm.ro 
19.03.21 



Intervențiile vizate prin proiect presupun reabilitarea corpului E, care 

găzduiește și Rectoratul, punerea în folosință a unei instalații de 

ventilație și climatizare în cadrul spațiilor de studiu și dotarea 

laboratoarelor aferente corpului E, pentru a pune la depoziția studenților 

infrastructura necesară dezvoltării capacității de cercetare și inovare. 

Peste 8000 de studenți, dar și personalul didactic și auxiliar al instituției 

de învățământ, vor beneficia de rezultatele acestui proiect. 

Loredana 
Voiculescu 

Dr. Marius Geantă: 
Ceea ce știm public 
despre efectele după 
prima și a doua doză 
de vaccin este sub 
realitate 

www.republica.ro 
20.03.21 

Interviu […]În prezent la raportarea efectelor adverse ale medicamentelor pot să 

contribuie și medicii și farmaciștii și fiecare dintre noi, accesând 

secțiunea dedicată pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului. 

„În Israel, de exemplu, înregistrarea acestor fenomene medicale - nu le 

numim reacții adverse - se face automat în dosarul de sănătate al 

persoanei respective. Acest lucru se întâmplă și în Marea Britanie și în 

Germania. De aceea vedem raportări mult mai precise din aceste țări 

privind reacțiile adverse, pentru că ele sunt de fapt mult mai bine 

colectate și puse în legătură cu vaccinarea”, spune dr Marius Geantă într-

un interviu pentru Republica.ro.[…] 

Cele mai importante instituții care fac secvențiere genomică în prezent 

sunt Institutul Matei Balș, Institutul Cantacuzino și Universitatea din 

Suceava. Din datele noastre, Matei Balș și Cantacuzino au capacitate 

suficientă pentru a acoperi toată România - minimum 5 la sută. În zona 

privată este Medlife. Costul per secvențiere ar putea să scadă de 6-8 ori, 

prin creșterea volumului. 

Doina Cernica La plecarea lui 
Nicolae Dabija 

www.crainou.ro 
19.03.21 

__________  […]Dar cea mai scumpă amintire cu Nicolae Dabija, care este nu doar a 

mea, ci a noastră, a sucevenilor, o reprezintă, fără îndoială, aceea a 

întâlnirii – după întâlnirea scriitorului, universitarului academicianului 

Nicolae Dabija cu studenții și cadrele didactice ale Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava – de la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din 22 

ianuarie 2020, întâlnire așezată simbolic între ziua nașterii lui Eminescu 

și ziua Unirii Principatelor Române. Rod al implicării efective a ing. 

Ovidiu Mustață, prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc, dr. Gheorghe Gabriel 

Cărăbuș și a instituțiilor lor, Asociația cultural-științifică „Crai Nou”, 

Universitate și Bibliotecă, întâlnirea a fost moderată de poetul  



Alexandru Ovidiu Vintilă, care i-a zugrăvit în deschidere, cu admirație, 

un  portret care va rămâne în memoria culturală a Sucevei, a Bucovinei, 

împreună cu neuitata confesiune a Scriitorului Român Nicolae Dabija. 

 

 

 

 

 

 

 


