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- Istoricul Pintescu: 
Rusia-Ucraina, joaca 
de-a șoarecele și 
pisica 

radiotop.ro 
21.04.21 

Actualitate Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Florin Pintescu, nu crede că se va ajunge la un 
conflict militar Rusia-Ucraina. Decanul a declarat, la Radio Top: „Rusia 
a masat trupe la granița cu Ucraina pentru a o determina să facă o 
greșeală, astfel încît autoproclamatele republici Donețk și Lugansk să 
obțină autonomie deplină față de Ucraina. Rușilor nu le-ar conveni să se 
integreze acolo din cauză că ar pierde mărul discordiei din mînă, să 
rămînă un fel de Transnistrie mărită, un fel de Kaliningrad mărit, un fel 
de Osetia și Abhazia de Sud la scară mai mare. Iar în contextul în care 
rebelii din Donețk și Lugansk controlează 80% din resursele de cărbune 
ale Ucrainei ar însemna o pierdere imensă pentru Ucraina. Rușii așteaptă 
ca Ucraina să atace prima. E un punct de vedere al analiștilor occidentali. 
Că Rusia e agresorul. Analiștii ruși spun că, dimpotrivă, NATO trebuie să 
lanseze în mai 2021 exercițiul militar de amploare „Defender Europe 
2021” și să îl desfășoare preponderent în Albania, Kosovo și Muntenegru. 
Ungaria, în acest exercițiu de război va sprijini logistic trupele americane. 
În România și Bulgaria vor fi doar acțiunile de apărare antiaeriană și 
niște lansări de rachete sol-sol. Avioanele britanice Typhoon vor sprijini 
dispozitivul din zona Mării Negre. Americanii vor trebui să mai aducă 
Divizia I de Cavalerie blindate și o parte din celebra Divizie 82 
aeropurtată, plus Divizia 34 Infanterie din Florida. Rușii se tem că după 
plecarea acestor trupe, armamentul va rămîne pe loc pentru a întări 
dispozitivul american, iar ei au anunțat că în septembrie 2021 vor face cu 
bielorușii manevrele strategice de toamnă „Zapad-2021”. Universitarul 
sucevean a mai spus: „E un fel de joacă de-a șoarecele și pisica. Toată 
lumea își arată mușchii. Probabil că marile cancelarii nu se gîndesc la un 
război, însă, la un moment dat o simplă greșeală e suficientă și totul 
merge în lanț. Noi, cum sîntem, vorba lui Miron Costin, așezați în calea 
tuturor răutăților, și din secolul XVII și pînă acuma nu s-a scimbat 
treaba, noi, ca stat din prima linie a NATO, bineînțeles că ne interesează 
ca tensiunile să se disipeze, să se calmeze, fiindcă altfel, dacă izbucnește, 
Doamne ferește, ceva, sîntem primii afectați. Sînt atîtea complicații pe 
harta de șah geopolitic a lumii încît este suficientă o manevră greșită, o 



manevră care poate să aibă consecințe grave”. Florin Pintescu a conchis: 
„Să sperăm că glasul rațiunii va învinge în cele din urmă”. 

- Sociologul sucevean 
Adrian Botezatu: 
Facultatea de 
Medicină este 
proiectul cel mai 
susținut de suceveni 

newsbucovina.ro 
20.04.21 

- Sociologul suceavean Adrian Botezatu a declarat, marți, că înființarea 
Facultății de Medicină la Suceava este proiectul cel mai susținut de 
suceveni. 
El a explicat că într-o cercetare sociologică efectuată înainte de 
pandemie, în septembrie 2019, la nivelul județului Suceava a reieșit că 
sucevenii susțineau proiectul Facultății de Medicină în proporție de 79%, 
modernizarea Spitalului Județean Suceava avea 71% susținere, 
construcția de autostrăzi în regiune de 68%, iar modernizarea 
aeroportului avea 53% susținere.   
 
Potrivit acestuia, într-o altă cercetare sociologică efectuată în plină 
pandemie, în august 2020, în municipiul Suceava , susținerea pentru 
înființarea unei Facultăți de Medicină la Suceava era de 93%.  
„În momentul de față există o conjunctură foarte favorabilă demarării 
acestui proiect, deoarece la Ministerul Educației se află ministrul Sorin 
Câmpeanu care este foarte prietenos cu nevoile Universității din 
Suceava”, a spus Adrian Botezatu. 
El consideră că în ceea ce privește proiectul privind construcția sediului 
Facultății de Medicină trebuie făcută analiza cost-beneficii și dacă nevoia 
sucevenilor pentru servicii medicale de calitate poate fi pusă în balanță 
cu dezafectarea unei parcări private din Parcul Areni. 
„Lecția acestei pandemii este că fără personal medical, orice luptă este 
pierdută. Îndemn în continuare sucevenii să se manifecte activ în 
sprijinul înființării Facultății de Medicină la USV”, a spus Adrian 
Botezatu. 
Sociologul sucevean se pronunță în continuare pentru preluarea de 
municipalitate a terenurilor agricole deținute de Stațiunea de Cercetări 
Agricole în oraș. 
„Nu poți să faci agricultură în centrul orașului și să trimiți Universitatea 
să se dezvolte în afara orașului”, a mai spus Adrian Botezatu. 

obiectivdesuceava.ro 
21.04.21 

- Ioan Bălan: Sunt un 
susținător fără 
limite al USV, dar cu 
ceva limite când 
vorbim de 
construirea 
Facultății de 

newsbucovina.ro 
20.04.21 

Exclusiv Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, a 
declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că nu consideră 
fericită inițiativa USV de a construi un nou corp de clădire în Parcul Areni 
arătând că este un susținător al USV și al Facultății de Medicină, dar că 
dezvoltarea va trebui continuată în campusul de la Moara. 
„În parc nu ar trebui să existe altceva decât ceea ce ține de parc. Cu riscul 
de a supăra chiar și Universitatea, consider că Universitatea are o 



Medicină în parc. 
Trebuie să 
dezvoltăm acel 
proiect modern din 
campusul de la 
Moara 

capacitate extraordinar de mare de dezvoltare, are un teren rezervat 
pentru a dezvolta acest proiect. Va trebui, împreună cu noi, cu Consiliul 
Județean, cu Primăria Suceava, cu Guvernul României, cu fonduri de la 
Uniunea Europenă, să dezvoltăm acel proiect modern din campusul de 
la Moara”, a spus Ioan Bălan. 
El a evitat să se pronunțe dacă trebuie sau nu să se ridice o nouă clădire 
în parc, dar că, după părerea lui „în parc nu ar trebui să se facă absolut 
nimic”. 
Ioan Bălan a arătat că chiar dacă s-ar discuta despre ceva ce trebuie 
imediat, cum ar fi un centru de vaccinare, el este de părere că acesta ar 
trebui făcut provizoriu și nu definitiv. 
„Nu cred că trebuie să facem o construcție definitivă în parc. Asta e 
părerea mea”, a spus deputatul liberal. 
El a subliniat că este un mare susținător al parteneriatului real între 
Primărie, Consiliul Județean și Universitate. „Sunt unul dintre cei care 
cred că Universitatea Suceava este un pol de dezvoltare economică 
pentru Suceava, dar este un subiect care trebuie abordat cu oameni 
competenți și cu oameni dispuși să vorbească cu argumente despre acest 
subiect”, a mai spus Ioan Bălan. 
El a menționat că atât rectorul Valentin Popa cât și prorectorul Mihai 
Dimian pun foarte mult suflet în dezvoltarea Universității. 
„Însuși proiectul acesta de dezvoltare a Facultății de Medicină ne-a pus 
în situația în care suntem cu Spitalul Județean pentru că „județele 
prietene”, principalele beneficiare de studenți suceveni, Cluj și Iași, au 
pus foarte mare presiune în acea perioadă și mulți factori au fost 
denigratori, de la factorul politic, la „mizeria” colegilor din Iași și Cluj 
legată de situația pandemică de la acel moment. „Gelozia” pe Suceava, 
dezvoltarea Universității îi deranjează extrem de mult. Tot mai mulți 
tineri se îndreaptă spre USV și își găsesc aici facultăți în care să-și 
dezvolte capacitățile lor și să-și creeze viitorul”, a spus Bălan. 
El a precizat că Facultatea de Medicină este una care va trebui să fie în 
portofoliul USV. 
„Sunt un susținător fără limite al USV, dar dacă vorbim despre parc, aici 
am ceva limite”, a mai spus Ioan Bălan. 

Ion Tița-Călin Numărul invențiilor 
românești a scăzut 
dramatic în ultimii 
30 de ani 

cugetliber.ro 
21.04.21 

- Mai mult de jumătate dintre universități nu au depus nicio cerere de 
brevet de invenție în ultimii 11 ani 
Statisticile Oficiului Național de Invenții și Mărci ne arată că perioadele 
cele mai fertile pentru inventatori, în care s-au depus cele mai multe 



cereri de brevete de invenție și s-au acordat cele mai multe brevete, au 
fost: 
- epoca interbelică (1920 – 1939), cu o medie anuală de 1.273 cereri și 
1.120 brevete; 
- regimul Ceaușescu (1965 – 1989), cu o medie anuală de 3.779 cereri și 
2.378 de brevete. 
După prăbușirea regimului comunist, numărul acestora a scăzut de la un 
vârf de 3.081 cereri și 1.428 brevete, în 1990, la 1.147 de cereri și 363 de 
breve, în 2018.Ce explicație are involuția creativității și inventivității din 
România? În primul rând este vorba de o cauză economică. După 1990, 
au dispărut ramuri industriale întregi și mari unități economice, care 
dispuneau de resursele materiale și umane pentru cercetarea 
tehnologică. Mediul de afaceri s-a fărâmițat. Astăzi, microîntreprinderile 
și IMM-urile dețin o pondere de circa 90% din totalul unităților 
economice, cele mai multe dintre ele activând în comerț și servicii. 
A doua cauză este de natură demografică. Migrația a peste 5 milioane de 
români, în marea lor majoritate persoane tinere, active, calificate, a dus 
la scăderea dramatică a resursei umane din care se nasc inventatorii. 
 
O altă cauză o reprezintă criza profundă în care se află sistemul de 
învățământ. Pe de o parte, instituțiile școlare scot de pe băncile lor un 
număr tot mai mare de posesori de diplome - analfabeți funcțional, iar 
pe de altă parte, s-au îndepărtat foarte mult de nevoile economiei. Astăzi, 
școala românească dezvoltă într-o măsură din ce în ce mai mică 
capacitățile creative ale tinerei generații. 
Sistemul de învățământ superior ar trebui să fie unul dintre motoarele 
creativității și inventivității, dar din păcate nu se întâmplă așa. Din cele 
93 de universități acreditate în România, numai 24 au depus cereri de 
invenții în intervalul 2009 – 2019, printre acestea numărându-se și 
Universitatea „Ovidius” din Constanța cu 15 cereri. 
În anul 2019, doar 18 universități românești au obținut brevete de 
invenții, numărul lor ridicându-se la 78. Topul este dominat de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu 20 de invenții. Niciuna 
din cele patru universități din Constanța nu se regăsește în acest 
clasament. 
Nu în ultimul rând, creativitatea și inventivitatea sunt prea puțin 
încurajate în zilele noastre, iar drumul de la brevet până la punerea 
invenției în practică este plin de bariere. 



În cele mai multe unități economice nu există nicio preocupare pentru 
creșterea pregătirii profesionale a lucrătorilor. De asemenea, nivelul 
scăzut de salarizare din cele mai multe firme private și lipsa unui sistem 
de recompensare materială a creativității descurajează orice preocupare 
inovativă din partea lucrătorilor români. 
Inovarea și dezvoltarea în economia românească nu pot fi realizate fără 
o schimbare de atitudine la nivelul oamenilor de afaceri, a patronatelor. 
Avem nevoie de o deschidere activă din partea lor spre procesele 
inovative, de o preocupare constantă pentru stimularea și dezvoltarea 
forțelor creative din propriile unități. 

Gabriel 
Toderașcu 

Alexandru Rață a 
devenit campion al 
României cu Arcada 
Galați 

monitorulsv.ro 
20.04.21 

Ultima oră local Suceveanul Alexandru Rață se anunță una dintre marile promisiuni ale 
voleiului autohton. În vârstă de doar 20 de ani, Alex s-a încununat zilele 
trecute campion al României cu formația Arcada Galați, devansând în 
ierarhia națională grupările SCM Zalău, SCMU Craiova și Steaua 
București.(…) În paralel cu sportul, Alexandru Rață urmează cursurile 
Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare”, din Suceava, fiind în anul II de studiu. 

- Antreprenoriatul și 
FORMAREA 
academică, în 
atenția Consorțiului 
NEOLAiA 

amosnews.ro 
20.04.21 

- Cele şapte universităţi europene care fac parte din consorţiul NEOLAiA, 
printre care şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, au organizat 
o reuniune, sub coordonarea Universităţii din Jaen, în cadrul căreia au 
fost abordate diverse iniţiative legate de antreprenoriat, precum şi 
punerea în aplicare a activităţilor care urmează să fie dezvoltate în lunile 
următoare. 

suceava-smartpress.ro 
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