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- Dezvoltarea a noi programe de studiu în domeniul sănătății, în cadrul 
unei Facultăți de Medicină la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, constituie un deziderat mai vechi, care a început să capete 
contur în ultimii ani. Pentru punerea în practică a acestor programe 
medicale de studiu e nevoie însă de ani de muncă și acumulări, precum 
și de investiții majore în infrastructura universității. Dacă dezvoltarea 
firească a unor specializări în domeniul medical și formarea resursei 
umane în acest domeniu au început deja să dea roade, de o bună perioadă 
de timp conducerea USV încearcă să identifice un spațiu adecvat noilor 
specializări, care să găzduiască noua Facultate de Medicină a 
universității sucevene. În urma mai multor propuneri făcute și dezbătute 
cu argumente pro și contra, o variantă viabilă o reprezintă cea de 
extindere a Corpului E al universității, printr-un corp de clădire ridicat 
pe parcarea deja existentă în apropiere. Ideea este deja discutată în 
cadrul dezbaterilor publice ale Planului Urbanistic Zonal, reprezentanții 
USV sperând să aibă susținerea comunității în slujba căreia activează. 
Pas cu pas, pentru dezvoltarea studiilor medicale la Suceava 
Primii pași pentru demararea înființării Facultății de Medicină au fost 
făcuți în urmă cu 10 ani, când au plecat la drum primele două programe 
din domeniul sănătății, „Nutriție și Dietetică” și 
„Balneofiziokinetoterapie”. În acest moment USV derulează 3 programe 
de licență în domeniul sănătății și arată că are potențial și deține resursă 
umană pentru noi specializări în cadrul facultății, cum de altfel va fi cea 
de „Tehnică Dentară” începând din această vară. Această deschidere va 
face ca din această toamnă să fie înscriși peste 500 de studenți la aceste 
profile, la care se mai adaugă un program de masterat deja acreditat în 
domeniul medicinei și intitulat „Nutriție și Recuperare medicală”. În 
aceste condiții numărul studenților înscriși la studii medicale va ajunge 
în următorii ani la 700-800 de studenți. Aceste programe din domeniul 
medical au fost acreditate cu succes, au proiecte de cercetare de succes, 
drept exemple fiind secvențierea virusului Sars-Cov-2, între 
universitățile românești realizată doar în cadrul USV, sau programul cu 
pacienții de diabet, în valoare de 2 milioane de euro. Programele de 
succes pe care le-am menționat s-au derulat prin alăturarea competenței 



existente în zonă cu cea provenind de la parteneri formați la universități 
din străinătate. Dezvoltarea acestui sector medical s-a făcut la Suceava în 
ultimii 8 ani de zile, prin realizarea a 20 de laboratoare noi în acest 
domeniu, unele poate unice în țară, și formarea a peste 30 de cadre 
titulare în acest departament. Sunt profesori pe discipline de specialitate, 
dar sunt și 20 de medici angajați ai universității. 
Referindu-se la acest subiect, prorectorul USV Mihai Dimian a ținut să 
sublinieze: „Noi nu vorbim de astăzi despre Facultatea de Medicină, ci 
vorbim despre un plan de dezvoltare care în 2-3 ani de zile va însemna 
inițierea unui program, asta însemnând că peste 4 ani de zile vom avea 
primii studenți la medicină în anul întâi. Este deci un plan de dezvoltare 
care este în lucru de zece ani și care sperăm că va fi finalizat și cu ajutorul 
comunității în 3-4 ani de zile prin dezvoltarea acestui program de 
Medicină Generală și a celui de Medicină Dentară.” 
Din dorința de a dezvolta aceste programe, universitatea a închiriat până 
la această oră spații de peste 1.000 de metri pătrați, spații de lucru pentru 
care nu se pot obține autorizări având în vedere posibilitatea întreruperii 
destinației lor. Odată cu depășirea unei limite a suprafețelor închiriate, 
s-a constatat că universitatea are nevoie de realizarea unor spații proprii 
pentru o dezvoltare naturală în cursul anilor următori, iar estimarea 
făcută a dus la constatarea necesității unei suprafețe de circa 2.500 de 
metri pătrați. 
Propuneri și dezbateri pentru realizarea noilor spații ale USV 
 
Până în prezent au existat cel puțin trei propuneri privind locul 
construirii noilor spații ale universității, încercându-se găsirea celei mai 
bune soluții. 
În cursul anului trecut s-a discutat despre o posibilă dezvoltare pe un 
teren de circa 1.500 metri pătrați deținut de USV în spatele Stadionului 
Areni, în apropiere de ISU Bucovina. S-a făcut propunerea pentru 
dezvoltarea acelui spațiu, însă din cauza unei instalații pentru curățarea 
semințelor existentă în acea zonă, care generează toxicitate, nu s-au dat 
aprobări de construcție. S-a primit aviz negativ și posibilitatea construirii 
în acea zonă a fost abandonată. 
O altă întrebare pusă în mod public a fost legată de motivele pentru care 
USV nu construiește aceste spații în campusul din comuna Moara. Din 
discuțiile purtate cu conducerea USV, problema principală e legată de 
utilități și costul acestora. Chiar dacă în acea zonă sunt construite multe 
locuințe particulare, problema demarării construcțiilor în acel spațiu de 



30 de hectare nu este una simplă. Toate utilitățile până la poarta 
campusului sunt estimate la sume cuprinse între 40 și 60 de milioane de 
lei, iar rețeaua din interiorul campusului la 20 de milioane. Până să 
ajungă să construiască o clădire în acel campus, universitatea ar trebui 
să investească circa 80 de milioane lei, sumă de care instituția nu dispune 
la acest moment. În momentul în care statul, prin intermediul Companiei 
Naționale de Investiții, va începe construcția unui cămin studențesc în 
campusul Moara, după cum și-a anunțat intenția, atunci se va justifica și 
dezvoltarea acelui campus. 
În același timp conducerea USV a încercat dezvoltarea unor locații 
împreună cu parteneri privați, prin cumpărarea unor spații de la aceștia. 
În două astfel de cazuri nu s-a ajuns la o înțelegere privind aceste achiziții 
pentru spații de laboratoare și cazare studenți. 
Odată cu supunerea unei dezbateri publice a acestui subiect privind 
extinderea spațiilor universității, a fost lansată ideea construirii pe 
terenul pe care funcționează balonul presostatic pentru practicarea 
sportului, singura bază sportivă aparținând instituției sucevene. 
Concluzia imediată a fost că acest fapt ar dăuna activității sportive 
existentă în toate facultățile universității, neputându-se distruge o 
infrastructură existentă pentru a ridica o alta. 
Soluția extinderii unei clădiri în parcarea de lângă Corpul E al USV 
După expirarea tuturor acestor încercări de identificare a unui spațiu de 
construit, varianta luată în calcul de cei din USV rămâne mutarea 
parcării din imediata apropiere a Corpului E pe terenul din apropierea 
ISU Bucovina și ridicarea pe circa 60% din spațiul ei a unei clădiri. 
Soluția ține cont de toate impedimentele legate de afectarea mediului și 
încearcă să reducă la maximum impactul asupra spațiului verde. În 
cadrul dezbaterii publice a fost discutată această propunere venită din 
partea conducerii universității, care își dorește dezvoltarea unui imobil 
cu o suprafață de 2.500 de metri pătrați, înălțimea clădirii urmând a fi 
stabilită în funcție de atingerea suprafeței totale dorite. În acte, acest 
spațiu figurează ca spațiu verde, dar în realitate el reprezintă o parcare 
amenajată, iar construcția noii clădiri nu ar mai afecta decât câțiva arbori 
ale căror rădăcini ar avea de suferit în timpul construcției. 
Ștefan Purici, prorector al USV, a prezentat viziunea conducerii 
instituției de învățământ superior: „Universitatea a demonstrat prin ceea 
ce a făcut până acum că reducând din suprafața parcului prin ridicarea 
corpului E a amenajat un acoperiș verde cu o suprafață generoasă. USV 
s-a implicat în amenajarea Parcului Areni, punându-l la dispoziția 



locuitorilor orașului. Dacă vom construi în acea zonă, imobilul va avea cu 
certitudine un acoperiș verde, care să compenseze spațiul pierdut prin 
ridicarea clădirii. Dintre toate soluțiile propuse pentru dezvoltarea 
spațiului aferent noii facultăți, aceasta pare cea mai bună soluție, pentru 
că dintre toate celelalte luate în discuție, niciuna nu a putut fi 
materializată.” 
Conducerea USV consideră că proiectul ridicării extensiei de clădire pe 
acest spațiu are deficiențele cele mai mici și avantajele cele mai mari, însă 
este deschisă și altor propuneri fezabile. Vorbind despre intențiile 
constructive, prorectorul Mihai Dimian a adăugat: „În legătură cu nivelul 
clădirii a fost o neînțelegere, s-a depus o solicitare de certificat de 
urbanism, zona permițând construirea unui imobil de P+10. Suprafața 
de 2.500 de metri pătrați se poate obține pe o amprentă mai mică la sol 
a clădirii, dar pe mai multe niveluri, sau cu o amprentă mai amplă, dar 
pe 4-5 niveluri. În funcție de aprobările care ni se vor da pe suprafața de 
jos, vom vedea dacă va fi nevoie de P+4 sau P+5. Pentru ultimul nivel 
realizat parțial am propus realizarea unui acoperiș verde, o terasă verde, 
precum acoperișul aulei din corpul E. Când vom avea un proiect vom 
putea discuta despre înălțimea clădirii, care s-ar putea să nu depășească 
înălțimea actuală a Corpului E.” 
Această extensie a spațiului universității se adresează comunității și 
trebuie susținută de membrii acesteia. Orice decizie se va lua este 
important să fie în interesul global al comunității, pentru că universitatea 
nu dezvoltă pentru un grup restrâns, ci pentru cei peste 10.000 de 
studenți pe care îi are și pentru populația regiunii. Se vor pune în balanță 
avantajele și dezavantajele, iar decizia finală trebuie luată fără a exista o 
abordare extremistă asupra problemei. 
Dacă în ultimii ani au dispărut 20 de universități în România, USV 
încearcă să se dezvolte în interesul comunității zonei, iar dacă acest lucru 
va fi împiedicat din diferite interese, programele existente aflate în 
derulare ar putea fi puse în dificultate. 
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- Senatul USV a decis, joi, înființarea Facultății de Medicină și Științe 
Biologice la Suceava, anunță instituția academică suceveană precizând că 
hotărârea a fost aprobată în unanimitate la propunerea Consiliului de 
Administrație, urmând ca demersurile să fie înaintate Ministerului 
Educației pentru a fi propuse spre aprobare Guvernului României. 
Sursa citată arată că înființarea celei de-a 11-a facultăți a USV nu va pleca 
de la zero pentru că noua facultate va fi dezvoltată în jurul nucleului 
reprezentat de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, care 
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funcționează în USV din anul 2012, când au fost activate primele două 
specializări în domeniul Sănătate, respectiv Nutriție și Dietetică și 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare. 
„După șapte ani de dezvoltare și consolidare, succesul de care s-au 
bucurat aceste programe de studiu a făcut posibilă inițierea unei noi 
specializări, Asistență medicală generală (anul 2019).  Specializarea 
cuprinde o curriculă integrată, care pregătește absolvenții să facă față 
actului medical complex, de viitor, adaptat medicinii contemporane 
personalizate și care necesită nu numai o educație medicală superioară, 
dar și o fundație solidă în management, siguranță medicală, leadership 
și profesionalism”, se arată în comunicat. 
Un an mai târziu, în 2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
și-a îmbogățit oferta de admitere, printre altele, cu programul de studiu 
Echipamente și sisteme medicale, care va contribui în mod concret la 
procesele de inovare și dezvoltare comunitară și socială pe care USV le 
susține la nivel regional, național și internațional. Scopul acestor 
activități este acela de a genera un impact durabil în domeniile de 
inginerie aplicată, sănătate, social și economic, prin intermediul celor 
trei direcții fundamentale pe care USV le urmărește permanent: 
cercetare, predare/învățare și servicii pentru comunitate. 
Începând cu sesiunile de admitere din acest an, USV le va oferi tinerilor 
absolvenți de liceu posibilitatea de a studia la un nou program de licență, 
Tehnică dentară unde misiunea specializării va fi aceea de a pregăti 
tehnicieni dentari, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice ale USV, 
în cadrul activităților clinice și practice dedicate procesului educațional 
al acestor studenți și în corelație cu aspectul antreprenorial al profesiei 
de tehnician dentar. 
Laboratoarele didactice dedicate programului de Tehnică dentară și 
numeroasele facilități oferite studenților garantează desfășurarea unui 
proces educațional modern și dinamic, iar laboratorul de tehnică dentară 
este deja funcțional și are dotări peste cele ale unor facultăți cu 
specializări de profil din țară. 
 
„Diversificarea programelor de studiu, din perspectiva viitoarei facultăți 
de medicină, se reflectă și în includerea în oferta de admitere 2021, în 
premieră la Suceava, a unui program de masterat în domeniul Sănătate, 
Nutriție și recuperare medicală. Așadar, începând cu viitorul an 
universitar, absolvenții specializărilor de profil existente, dar și cei care 
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activează deja în domeniu, își vor putea continua studiile la USV”, se 
precizează în comunicat. 
Potrivit USV, în viitorul apropiat, alte două programe de licență vor fi 
incluse în portofoliul universității sucevene, respectiv Biologie și 
Biochimie. 
„Deschiderea acestor de programe de studiu vine într-un moment în care 
bunăstarea societății depinde în mod fundamental de progresul științific. 
Biologia este un domeniu de interfață, fiind promotorul descoperirilor 
care se referă la funcționarea sistemelor vii și oferind soluții la probleme 
actuale și de viitor, iar Biochimia este știința ce generează unitățile de 
construcție științifică pentru biologie, genetică, farmaceutică, nutriție și, 
totodată, avansează semnificativ cunoașterea în agronomie, silvicultura, 
medicină. Prin înființarea acestor programe de studiu, Universitatea se 
angajează să genereze personal cu înaltă calificare și cu abilitățile si 
competențele necesare pentru inserția imediată pe piața muncii. Un 
avantaj deosebit îl reprezintă complementaritatea programelor de studiu 
pe care USV le propune, existând o legătură logică și naturală între 
silvicultură, inginerie alimentară, sănătate, biochimie și biologie. 
Specialiștii astfel formați vor fi pregătiți să contribuie la consolidarea și 
avansul cercetării în domeniu și la implementarea practică a rezultatelor, 
precum și la procesul didactic”, se mai arată în comunicat. 
Totodată, se subliniază că în raport cu situația epidemiologică cu care 
lumea se confruntă de un an de zile, este evidențiat și rolul deosebit de 
important pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava l-a avut, 
prin intermediul Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară, 
în lupta împotriva pandemiei de SARS-CoV-2, pe plan local, regional și 
național. 
„Pe lângă faptul că a pus în funcțiune o linie de testare RT-PCR încă de 
la debutul pandemiei, echipa laboratorului USV a câștigat, ulterior, 
competiția de proiecte pentru secvențierea genomului SARS-CoV-2 și 
analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România, fiind, în prezent, 
unul dintre cele patru laboratoare din România care efectuează 
secvențieri”, precizează USV. 
Conducerea USV consideră că toate acestea certifică faptul că înființarea 
Facultății de Medicină și Științe Biologice, cea de-a 11-a facultate din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va reprezenta o 
continuare logică și necesară a eforturilor depuse, a preocupării pentru 
atragerea unei resurse umane de calitate și a investițiilor în 

obiectivdesuceava.ro 
23.04.21 
svnews.ro 
23.04.21 
radioimpactfm.ro 
23.04.21 



infrastructură pe parcursul celor aproape 10 ani, în domeniul sănătății 
publice, cu rezultate concrete și recunoscute. 

- Facultate de 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a transmis un comunicat de 
presă prin care anunță că joi a fost convocată o ședință a Senatului USV 
în care s-a aprobat înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice, 
urmând ca hârtiile să fie înaintate Ministerului Educației pentru a fi 
propuse spre aprobare Guvernului României. 
USV susține că noua „va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de 
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană”, care funcționează din 
2012, când au fost activate specializările: Nutriție și Dietetică și 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare. Alte programe de studiu pe care 
USV ar vrea să le ofere ar fi Asistență medicală generală, Echipamente și 
sisteme medicale, Tehnică dentară, Biologie și Biochimie. 
Decizia intempestivă vine în contextul în care USV se află în centrul unui 
amplu scandal provocat de intenția șefilor universității de a construi o 
nouă clădire în Parcul Areni.  
Conform documentelor oficiale semnate de rectorul Valentin Popa, 
clădirea va cuprinde un restaurant panoramic la ultimul etaj și birouri 
pentru facultățile de Silvicultură, Sport, Drept și Administrație Publică, 
dar și pentru Departamentul de Relații Internaționale. 

Radu Lupașcu Protocol de cercetare 
aplicată 
monumentelor 
istorice, între USV și 
Ministerul Culturii 
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Ultima oră local Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit joi vizita unei 
delegații a Ministerului Culturii, condusă de ministrul Bogdan 
Gheorghiu. Cu ocazia prezenței la Suceava a fost semnat un protocol de 
colaborare între Institutul Național al Patrimoniului și Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Protocolul vizează colaborarea pentru pregătirea și implementarea de 
proiecte de cercetare aplicată în domeniul monumentelor și clădirilor 
istorice care au structură din lemn sau cuprind componente și 
subansambluri structurale din lemn, precum planșee și șarpante. 
Proiectele au drept scop realizarea unor intervenții model de restaurare 
și elaborarea unor norme metodologice și ghiduri referitoare la 
intervențiile de protejare a arhitecturii istorice de lemn din România. 
Obiectivele acestei colaborări între Institutul Național al Patrimoniului 
și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava constau în dezvoltarea 
unor proiecte de cercetare a monumentelor istorice cu structură din lemn 
sau cu elemente și subansambluri structurale din lemn, constituirea unei 
baze de date gestionate în comun de către parteneri și publicată online, 
cuprinzând rezultatele cercetărilor. Mai mult de atât, se dorește 
elaborarea în cadrul colaborării de metodologii, norme și ghiduri de 
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22.04.21 intervenție pentru arhitectura istorică din lemn, rezultatele colaborării 
fiind date ca exemplu de bună practică în domeniul protejării 
patrimoniului arhitectural. 
Delegația a vizitat și Laboratorul de Biometrie Forestieră din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cel mai performant laborator 
de profil din România și din sud-estul Europei. 
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- Prorectorul USV 
Mihai Dimian spune 
că s-a ajuns la 
actuala soluție 
pentru Facultatea de 
Medicină după ce s-
au refuzat alte 
soluții, cum ar fi 
preluarea Stațiunii 
de Cercetări Agricole 
sau construirea unui 
sediu în zona unde 
acum se ridică un 
complex imobiliar 

ziareaz.ro 
22.04.21 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof.univ. dr. 
Mihai Dimian, a explicat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că 
s-a ajuns la soluția unui sediu pentru Facultatea de Medicină și Științe 
Biologice în continuarea corpului E al USV după ce mai multe alte 
propuneri și soluții propuse de USV au fost respinse. [&#8230;] The post 
Prorectorul USV Mihai Dimian spune că s-a ajuns la actuala soluție 
pentru Facultatea de Medicină după ce s-au refuzat alte soluții, cum ar fi 
preluarea Stațiunii de Cercetări Agricole sau construirea unui sediu în 
zona unde acum se ridică un complex imobiliar appeared first on 
NewsBucovina. 
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Dana 
Humoreanu 

Stagiu de formare în 
jurnalism 
antreprenorial, la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

monitorulsv.ro 
22.04.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților din 
Suceava, cu sprijinul Reprezentanței Organizației Internaționale a 
Francofoniei (OIF) pentru Europa centrală și orientală organizează, în 
perioada 10-11 mai a.c., o primă sesiune de formare în jurnalism 
antreprenorial.  Stagiul se va desfășura în sala Auditorium "Joseph 
Schmidt" a Universității „Ștefan cel Mare”, în intervalele orare 9.00-
12.30, 14.00-17.00. 
Proiectul se adresează studenților la jurnalism,  jurnaliștilor, precum și 
cadrelor didactice și altor formatori și are ca obiectiv principal 
promovarea creării de media independente și dezvoltarea unor inițiative 
concrete, ca urmare a acestui stagiu de formare. 
Stagiul se va desfășura pe durata a două zile și jumătate și se va axa pe 
abordarea unor subiecte precum contextul global privind mass-media; 
mass-media locale, cadrul economic și politic, ținta sau țintele 



potențiale; resurse financiare paralele – intervenții punctuale în mass-
media locale, mediere pentru diverse instituții, învățământ etc. 
Stagiul de formare în jurnalism antreprenorial va fi asigurat de asociația 
românească Regard, care gestionează publicația cu același nume - 
„Regard” (www.regard.ro). Președintele său, Laurent Couderc, este 
jurnalist cu 20 de vechime. De trei ani, el este și lector invitat la 
Facultatea de Jurnalism a Universității din București, unde predă 
modulul „Jurnalism antreprenorial”.  

- Sub motto-ul „Tinere 
universități care 
dezvoltă tinerele 
talente ale Europei” 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” și 
NEOLAiA 
organizează 
activități de 
antreprenoriat 

crainou.ro 
22.04.21 

- Consorțiul are în componență universități europene tinere, dedicate 
mediilor social și economic proprii, având o poziție proeminentă în 
clasamentul „The Young Universities” > Acesta este axat pe 
management, mobilitate, predare, antreprenoriat, cercetare, transfer, 
diversitate, multiculturalism și multilingvism, urmărind generarea de 
resurse care să îmbunătățească poziția și eficacitatea universităților 
Cele șapte universități europene care fac parte din consorțiul NEOLAiA, 
printre care și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au organizat, 
sub coordonarea Universității din Jaén, o reuniune în cadrul căreia au 
fost abordate diverse inițiative legate de antreprenoriat, precum și 
modalitățile de punere în aplicare a activităților din perioada următoare. 
„Organizăm o întâlnire lunară dedicată fiecăruia dintre pachetele de 
lucru, proiectul cuprinzând, în total, opt pachete, alături de alte aspecte 
care vor fi abordate, cum ar fi cele legate de predare, mobilitate, cercetare 
etc” informează Sebastián Bruque, prorector cu activitatea de 
„internaționalizare” de la Universitatea din Jaén din Andalucia, Spania. 
Potrivit unui comunicat de presă al USV, din program se evidențiază 
„Focus Academy”, versiune prescurtată de predare, fiecare universitate 
urmând a realiza un curs pe una dintre axele tematice cheie. De 
asemenea, vor fi dezvoltate activități inclusiv în domeniile de cercetare și 
programele extracurriculare. Consorțiul NEOLAiA („tineret” în limba 
greacă) este format din Universitatea din Jaén, Universitatea Bielefeld 
(Germania), Universitatea din Ostrava (Republica Cehă), Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava (România), Colegiul de Stat Siauliai 
(Lituania), Universitatea din Orebro (Suedia) și Universitatea din 
Salerno (Italia). Acestea sunt universități europene tinere, de dimensiuni 
medii sau mici, dedicate mediilor social și economic proprii, având o 
poziție proeminentă în clasamente, în special în cele cum ar fi „The 
Young Universities”. În total, acestea au peste 110.000 de studenți, 68 de 
facultăți și școli, și mai mult de 350 de programe de licență și 250 de 
programe de masterat. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 



coordonează activitățile legate de antreprenoriat, acestea incluzând 
formarea viitorilor antreprenori; un sistem de sprijin pentru studenții 
antreprenori, cât și un curs de vară (SUMMA Entrepreneurship) care va 
servi la recunoașterea și susținerea celor mai inovatoare proiecte, dar și 
la crearea de sinergii între studenții din diferite țări ale Consorțiului. 
Motto-ul NEOLAiA este „Tinere universități care dezvoltă tinerele 
talente ale Europei”. Consorțiul este axat pe management, mobilitate, 
predare, antreprenoriat, cercetare, transfer, diversitate, multiculturalism 
și multilingvism, având scopul de a genera resurse care să faciliteze 
sinergiile și să îmbunătățească, pe termen mediu și lung, poziția și 
eficacitatea universităților. 

N.B. Ioan Balan: Sunt un 
susținător fără limite 
al USV, dar cu ceva 
limite când vorbim 
de construirea 
Facultății de 
Medicină în parc 

crainou.ro 
22.04.21 

- Trebuie să dezvoltăm acel proiect modern din campusul de la Moara 
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 aceasta are o 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 Balan. 
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 Balan a arătat că dacă s-ar discuta chiar despre ceva ce trebuie 
realizat 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. 
USV – un pol de dezvoltare economică pentru Suceava 
„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 Balan. 



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 Balan. 
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 Balan. 

- Câte cazuri de 
infectare cu noile 
tulpini ale SARS-
CoV-2 au fost 
descoperite în 
România 

stirileprotv.ro 
22.04.21 

- Institutul Național de Sănătate Publică informează joi că, până la data de 
18 aprilie, au fost raportate 1.502 secvențieri și au fost confirmate 955 de 
cazuri cu variante ale virusului SARS-CoV-2 care determină îngrijorare. 
 
Potrivit informării săptămânale, până la data de 18 aprilie au fost 
raportate 1.502 secvențieri. 
Cele șase laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt Institutul 
Cantacuzino, Institutul „Matei Balș”, MedLife, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” și CRGM 
al SCJU Craiova, relatează Agerpres. 
Au fost confirmate 955 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care 
determină îngrijorare, din care cu varianta britanică (B.1.1.7) - 948, cu 
varianta sud-africană (B.1.351) - 5 și cu varianta braziliană (P.1) - 2. 

romedic.ro 
22.04.21 
agerpres.ro 
22.04.21 
stiridinbucovina.ro 
22.04.21 
viata-medicala.ro 
22.04.21 
medicalmanager.ro 
22.04.21 
radioiasi.ro 
22.04.21 
hotnews.ro 
22.04.21 
gds.ro 
22.04.21 
psnews.ro 
22.04.21 
stirimuntenia24.ro 
22.04.21 
realitatea.net 
22.04.21 

https://psnews.ro/aproape-1-000-de-cazuri-de-covid-cu-noile-tulpini-ale-coronavirusului-depistate-in-romania-520370/
https://psnews.ro/aproape-1-000-de-cazuri-de-covid-cu-noile-tulpini-ale-coronavirusului-depistate-in-romania-520370/


cotidianul.ro 
22.04.21 
ziarelive.ro 
22.04.21 
gandul.ro 
22.04.21 
newslist.ro 
22.04.21 
stiri-covid19.eu 
23.04.21 
comisarul.ro 
22.04.21 
zcj.ro 
22.04.21 
formaremedicala.ro 
22.04.21 
romania.europalibera.org 
22.04.21 
revista22.ro 
22.04.21 
360medical.ro 
22.04.21 
fanatik.ro 
22.04.21 
ziarulevenimentul.ro 
23.04.21 

- Suceava, pe TVR 2, 
în Sîmbăta Paștelui 

radiotop.ro 
22.04.21 

- Cu sprijinul Primăriei Suceava, Caravana proiectului „10 pentru folclor” 
inițiat de realizatoarea tv Mihaela Zîna Bîrsan de la „Intermedia”, va 
ajunge la emisiunea „Femei de 10, bărbați de 10” de la TVR2. Emisiunea 
moderată de Marina Almășan va fi înregistrată pe 28 aprilie la București 
și va fi difuzată pe 1 mai, în Sîmbăta Pașteului, în intervalul orar 15.00-
17.00. Mihaela Bîrsan a declarat, la Radio Top: „Încet-încet ne străduim 
să dăm contur unui plan mai îndrăzneț, acela de a transforma Suceava în 
capitala folclorului românesc. La caravana de la TVR2 vom avea oaspeți 
din aproape toată țara: din Maramureșul istoric, din Ardeal, din Ținutul 
Pădurenilor, din Banat, din Oltenia… Din cauza condițiilor impuse de 
pandemie am limitat numărul interpreților, nu pot să aduc toți colegii 
din caravana folclorului. Vor fi în jur de 22 de persoane, iar emisiunea va 
fi structurată în două părți, pentru că nu avem voie în platou mai mult de 
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12 persoane în același timp. Alături de noi revine una dintre cele mai 
iubite interprete de muzică populară, Margareta Clipa. Cu doamna Clipa 
am o colaborare foarte frumoasă. Anul acesta se fac 13 ani de colaborare. 
13 e cu noroc pentru mine. Fiecare dintre colegii mei va aduce cântecul 
popular din zona pe care o reprezintă, dar și bucate tradiționale, pentru 
că vrem să ilustrăm Paștele din diverse zone folclorice. Vor veni alături 
de noi și respectatul interpret Nicolae Furdui Iancu din Alba Iulia și fiul 
lui, Tudor, la fel de iubit și apreciat”. Inițiatoarea proiectului „10 pentru 
folclor” a mai spus că deși a fost invitat, primarul Sucevei, Ion Lungu, nu 
va putea însoți caravana, din motive bine întemeiate, însă va transmite 
un mesaj. În schimb, la București va merge primarul de Ciocănești, Radu 
Ciocan. Mihaela Zîna Bîrsan a afirmat: „Bucovina înseamnă 
spiritualitate, mult mai mult decât gastronomie și am ținut foarte mult 
să-l am alături pe primarul Radu Ciocan. Trebuie să merg acolo cu ce are 
mai reprezentativ Bucovina, județul nostru. Or, Ciocăneștiul a fost doi 
ani consecutiv satul cultural al României. Este singura localitate din țară 
<muzeu în aer liber>. Așa că eu cred că este una dintre cele mai bune 
cărți de vizită”. Vor mai însoți caravana „10 pentru folclor” prorectorul 
Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, preotul Iulian Florea, 
parohul Bisericii „Sf. Dumitru” din Suceava, care a primit binecuvântarea 
Înalt PreaSfințitului Părinte Calinic Botoșăneanul, reprezentanți ai 
ansamblurilor „Arcanul” și „Ciprian Porumbescu”, precum și meșteri 
populari. Zîna Bîrsan a mulțumit pentru sprijinul acordat președintelui 
Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. 

- SUB ÎNSEMNELE 
LUMINII 

Crai Nou 
16.04.2021 

- Cerebrali și sentimentali, coautorii cărții Plecând, am să rămân, 
Performantica, 2020, Aurel Brumă și Ion Horia Bîrleanu au realizat un 
document autentic al generației de filologi din anii 1964-69. În vremuri 
pandemice, care au adus atâtea interdicții, „luminătorii” de nobilă stirpe 
au adunat cuvinte și imagini, amintiri și aromitoare întoarceri în secolul 
trecut. 
La ceas rotund, într-o firească și legitimă retrospectivă, fără nimic 
spectaculos, și-au descărcat sacul cu emoții confesându-se, monologând, 
dialogând sau predând la catedră – fie ea universitară, preuniversitară 
sau gimnazială. Pasionați ai scrisului, ai imaginii plastice, fotografice, ai 
muncii în redacție stau, toate, sub semnul omului împlinit ce a depășit 
momente de cumpănă. Lumea celor 50 de ani de când au revenit virtual 
în amfiteatrul studențesc – martor și proprietar de amintiri, amfiteatru 
– lumină, amfiteatru – capsulă a timpului, amfiteatru – personaj 
mărturisitor pentru  clipa cea repede/ ce ni s-a dat, amfiteatru – incintă 



sacră, cu o pulsație spirituală ilustrată prin fotografii reprezentative din 
proximitatea anilor 1930 și 1979, adunate în albume și colecții 
particulare. Documente de istorie literară din care cresc Dascălii din 
interbelicul universitar: Octav Botez, Iorgu Iordan, Garabet Ibrăileanu, 
George Pascu, Gheorghe Agavriloaie și din postbelic: Constantin 
Ciopraga, Alexandru Dima, Alexandru Husar, Gavril Istrati, Vasile 
Arvinte, Liviu Leonte, Vasile Adăscăliței, D. Gafițeanu, Elvira Sorohan, 
Maria Platon, Antoaneta Macovei, Ecaterina Teodorescu, George 
Văideanu, Mihai Drăgan, N. Crețu, Vasile Constantinescu, Ilie Dan. 
„Tinerețile noastre amfitristice” adună, prin coordonatori, universitari 
profesând la Iași, Suceava și Pitești, apoi luminătorii – profesorii, 
majoritari, apoi publiciști, artiști plastici, membri în corpul diplomatic, 
muzeografi și ”o vrednică slujitoare a albastrului dumnezeiesc”. Mai 
apoi, doi colegi in memoriam, scriitori: Nicu Florea și Ion Gheorghe 
Pricop. Parcursul – „De recitit în propriul meu târziu” (Abe) despre 
Vocea Radio Iași, Coca Vlanga, despre Mihai Tatulici, în vogă cândva, 
despre profesorul director la „Nicu Gane” Neculai Sturzu, instantanee 
din proza lui Traian Cozma și din poezia Floricăi Diaconescu și a Ortansei 
pentru Absolvenții – 69 glumind jovial că „întâlnirea nu se ține/Ne-a 
furat-o pandemia”. Lăudabilă rămâne modalitatea scriiturii și obolul 
autorilor, nume consacrate: Aurel Brumă colaborator în studenție la 
„Gaudeamus”, Supliment al revistei „Cronica”, redactor-șef adjunct la 
„Cronica veche” 2010-2018, autor de beletristică (Dealul, Delictul 
valorii), prezent în foto Obelisc cu lei și leoaice și cel de al doilea, Ion 
Horia Bîrleanu coautor: „Noul Atlas Lingvistic Românesc “ Moldova și 
Bucovina”, Editura Academiei, Iași 1993. „Texte dialectale”, alături de 
blazonul generației, „Teiul care e tinerețea noastră” (Elena Lupu).[...] 

 

 

 


