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 Rectorul Popa: 
Facultatea de 
Medicină nu se poate 
face la Moara 

radiotop.ro 
25.04.21 

 • În viitorul campus studențesc de la Moara aducerea utilităților ar costa 
80-85 de milioane de lei; 
• Un sediu pentru Facultatea de Medicină construit în parcarea din 
Parcul Areni ar costa 10 milioane de lei; 
• Profesorii-medici și studenții nu pot face naveta Moara-Spitalul 
Județean; 
• USV a mai încercat la Stațiunea de Cercetări Agricole, Galeria Mall și în 
spate la Pompieri; 
• Sediul va avea o suprafață desfășurată de 2.500 de metri pătrați și va 
lua doar câțiva metri pătrați din spațiul verde; 
• Pentru ca la Suceava să fie facultate de medicină în adevăratul sens al 
cuvântului este nevoie ca Spitalul Județean să primească statutul de 
spital clinic; 
• În 2022 sau 2023 va fi prima generație de studenți la Medicină 
Generală, cu durata studiilor de 6 ani. 
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, susține 
că sediul facultății de medicină nu se poate face la Moara din cauza 
prețurilor exorbitante și a distanței mari față de Spitalul Județean. În 
cadrul unei emisiuni la Intermedia TV, domnul Popa a declarat: „În nici 
un caz nu vom putea face o facultate de medicină la Moara, deoarece 
profesorii universitari care vor fi șefi de secție, medici în spital, trebuie 
să fie aproape de spital. E foarte departe de spital. În toată țara și în toată 
lumea, facultățile de medicină sunt împreună cu spitalele. Sunt integrate 
sau la distanțe foarte scurte, pentru ca studenții să poată să se mute 
foarte ușor din amfiteatre în sălile spitalului”. Valentin Popa a spus și că 
proiectul de la Moara este unul costisitor: „În momentul de față, la Moara 
este dezvoltată doar o grădină botanică și am predat un amplasament 
CNI-ului (Compania Națională de Investiții – n.r.) pentru a construi un 
cămin de 820 de locuri. În rest, doar suntem în punctul de a lucra pentru 
aducerea utilităților. Conform studiului de fezabilitate în vigoare, 
amenajarea teritoriului de acolo și aducerea utilităților costă aproximativ 
80-85 de milioane de lei în total”. Asta la prețurile din 2008, a subliniat 
rectorul. În ceea ce privește costurile pentru ridicarea unei clădiri pentru 
Facultatea de Medicină în parcarea din Parcul Areni, acestea ar fi în jur 



de 10 milioane de lei. Despre căminul care ar urma să fie făcut de CNI la 
Moara, acesta ar costa aproximativ 150 de milioane de lei. Valentin Popa 
a arătat și că la Moara este o mare problemă cu utilitățile: „Problema 
utilităților la Moara e una deosebită. Pe lângă faptul că întreaga comună 
nu are unde evacua apa menajeră avem și o problemă cu energia 
electrică. Nu există putere suficientă. Abia am reușit să rezervăm și să 
plătim pentru rezervare pentru cămin”. 
Parcul Areni se află în proprietatea municipalității, dar este dat în 
administrarea USV pe toată durata existenței instituției de învățământ 
superior. Rectorul spune că noul corp de clădire ar urma să fie construit 
în parcarea din fața rectoratului, până la 10 metri înainte de capătul 
parcării, pentru că trebuie păstrată o distanță de 25 de metri până la axul 
străzii. Conform domnului Popa, clădirea ar urma să aibă o înălțime de 
aproximativ 20 de metri, cu 2 metri mai mult decât coama clădirii 
Rectoratului, de care va fi legat printr-o pasarelă de sticlă. Suprafața 
construită ar urma să fie de 2.500 de metri, iar în acesta vor funcționa 3-
4 amfiteatre, laboratoare și birouri pentru cadrele didactice. Clădirea va 
lua numai câțiva metri pătrați din spațiul verde și va avea un parter înalt 
de 4 metri, care va fi susținut de niște coloane. 
 Valentin Popa a subliniat că proiectul privind sediul pentru Facultatea 
de Medicină se află la stadiul de discuții și că până în prezent au mai fost 
încercate trei variante: „Acum 3-4 ani am avut demersuri pentru 
preluarea clădirii din fața spitalului, de la Stațiunea de Cercetări 
Agricole”. Academia de Științe Agricole din București nu a fost de acord 
să o cedeze, deși nu o folosește. A fost și varianta Galeria Mall: „Am 
încercat la fostul mall Galeria, unde este Primagra acum. Trebuie foarte 
multe investiții. Proprietarul nu a fost de acord să facă investiții, iar noi 
nu putem face investiții într-un spațiu care nu ne aparține, în spații 
închiriate. A treia variantă a fost terenul de la Pompieri. Până în ultimul 
moment am sperat”. Valentin Popa susține că Direcția de Sănătate 
Publică Suceava s-a opus ridicării unei clădiri în spatele Inspectoratului 
Pentru Situații de Urgență pentru că „stațiunea a declarat că are o stație 
de tratare a semințelor în zonă și conform reglementărilor în vigoare 
aceasta poluează și nu pot fi construcții pe o rază de 200 de metri în jurul 
ei. Mă întreb: la blocurile care se construiesc acolo de 16 nivele unde se 
pot juca copiii?”. 
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” a ținut să spună că noua clădire 
care ar urma să găzduiască Facultatea de Medicină „nu este o afacere, 
este un proiect pentru dezvoltarea comunități, a universității, nu e 



proiectul lui Popa sau al conducerii universității. Nu câștigăm bani din 
acest proiect: doar dezvoltăm comunitatea și universitatea”. 
În cazul în care se vor primi toate aprobările, domnul Popa crede că 
imobilul ar putea fi gata în doi ani: „Construcția începe după ce 
recepționăm un proiect tehnic. Proiectul tehnic durează cel mai puțin 6 
luni după ce se semnează contractul și poate să ajungă și la 9 luni. Dar și 
faza de ajungere până la scoaterea proiectului la licitație mai durează 
câteva luni. Construcția poate să înceapă anul viitor și va fi terminată în 
maxim 12 luni”. 
Rectorul Popa apreciază faptul că sucevenii s-au implicat în dezbaterea 
construirii unui sediu pentru Facultatea de Medicină, dar este mirat că 
nu a fost atâta agitație și când s-a distrus parcul de lângă patinoar: „Sunt 
mulțumit, pentru că de când sunt locuitor al Sucevei este prima mare 
dezbatere publică pentru construcția unei clădiri. Și m-aș fi bucurat să 
pot asista la discuții și la dezbateri publice și când s-a distrus parcul din 
fața patinoarului. Cu câțiva ani în urmă a fost un parc, care acum este 
distrus complet fără nici o opoziție publică, ba chiar proiectat și construit 
de cei care astăzi sunt împotriva dezvoltării unui astfel de proiect 
(referire la blocul uriaș de lângă patinoar, care a fost proiectat de firma 
Ancăi Munteanu, consilierul viceprimarului Sucevei Teodora Munteanu 
– n.r.)”. 
Joi, 22 aprilie 2021, Senatul Universității „Ștefan cel Mare” a aprobat 
înființarea Facultății de Medicină la Suceava. Decizia a fost înaintată 
Ministerului Educației, iar Guvernul trebuie să o aprobe și să o publice 
în Monitorul Oficial. Rectorul Popa spune că nucleul facultății este 
format de specializările „Nutriție și dietetică” și „Balenofizioterapie”, 
„programe acreditate și care funcționează de 10 ani de zile în cadrul 
Facultății de Educație Fizică și Sport”. Totodată, „avem Asistență 
Medicală Generală, începem admiterea la Tehnică Dentară, avem și un 
masterat de Nutriție și Recuperarea Medicală și avem în procesul de 
autorizare provizorie două programe conexe: Biologia și Biochimia, care 
vor folosi resurse comune cu medicina și care vor fi în cadrul aceleiași 
facultăți. Știți foarte bine cât se caută astăzi biologii și biochimiștii”. 
Rectorul USV susține că sunt „22 de titulari și 22 de cadre didactice 
asociate, în special medici” și că mai e nevoie de un sediu pentru ca USV 
să poată avea o facultate de medicină în adevăratul sens al cuvântului, 
una care să aibă specializarea Medicină Generală cu durata de studii de 
6 ani: „Nu putem autoriza un program de medicină în parc sau pe un plan 
care se poate se va dezvolta în campusul de la Moara în 7-8 ani. Trebuie 



să arătăm acum că a început construcția. Odată cu intrarea în procesul 
de proiectare a acestei clădiri vom iniția și procedurile de autorizare, 
sperând ca în anul 2022 să avem admitere, dacă nu cel mult în anul 
2023”. 
Valentin Popa a recunoscut că pentru a avea facultate de medicină clasică 
este nevoie ca Spitalul Județean să primească statutul de spital clinic. 
Pentru asta ar fi nevoie de minim două secții clinice, spune domnul Popa: 
„Două secții clinice minim. Noi am identificat 7 secții care pot deveni 
clinice, pentru că au o condiție clară: trebuie să aibă cel puțin un cadru 
didactic care să lucreze în respectiva secție. Asta este o condiție ușor de 
îndeplinit”. 

- Echipele USV, locul 
întâi la cea de a XII-a 
ediție a Concursului 
studențesc 
„Microcontrolere și 
aplicații – Mihail 
Konteschweller” 
organizat de 
Universitatea 
Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iași 

suceava-smartpress.ro 
24.04.21 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a 
anunțat că echipele USV a obținut locul întâi la cea de a XII-a ediție a 
Concursului studențesc „Microcontrolere și aplicații – Mihail 
Konteschweller” organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iași. 
Au participat 24 de echipe de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iași, Universitate de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Stefan cel 
Mare” din Suceava, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, Chișinău și Universitatea Politehnică din București.  
Cele două echipe participante de la USV au obținut Locul 1 (Cavca Victor, 
Geană Robert, Luțenco Nichita, cu proiectul Sistem de control cu MCU 
pentru proteze bionice, coordonator Oana Geman) și locul 6 (Bejenar 
Marian cu proiectul Sistem complex pentru detectarea incendiilor, 
coordonator Dan Milici), ambele echipe fiind din cadrul Facultății de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a USV. 

radiotop.ro 
26.04.21 
radioimpactfm.ro 
26.04.21 

- Etapă intermediară 
în implementarea 
unui proiect 
cofinanțat din 
Fondul Social 
European pentru 
dezvoltarea 
programelor de 
studii și a culturii 
antreprenoriale la 
Universitatea 

agerpres.ro 
24.04.21 

- La Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava continuă implementarea 
proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin 
formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în 
rândul studenților - ProForm", POCU/379/6/21/124981, în valoare de 
6.845.959,60 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 - 2020. 
Liderul de proiect este Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, în 
parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" din 
Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius" din Galați, 
Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău și SIVECO ROMANIA S.A 
București. 
Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 - 27 iulie 2021). 

stirilevivafm.ro 
24.04.21 
amosnews.ro 
26.04.21 
newsmoldova.ro 
26.04.21 



„Ștefan cel Mare" din 
Suceava 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului 
universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 
universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 
Sud-Vest Oltenia, prin intermediul unui pachet complex de acțiuni care 
vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul 
furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-
învățare, dar și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad 
ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de 
elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe 
formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea unor 
noi oferte educaționale, împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a 
tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare. 
Grupul țintă al proiectului include: 83 de profesori, care vor dobândi 
competențe profesionale adaptate sistemelor moderne de educație și vor 
fi mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social; 441 de studenți, care vor 
absolvi învățământul terțiar universitar cu un bagaj de cunoștințe, 
aptitudini și competențe care să le permită angajarea într-o activitate 
economică antreprenorială și care vor fi sprijiniți să finalizeze programul 
de studii la care au fost înscriși (din care 331 persoane vor aparține 
categoriilor netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES); 250 de 
elevi, cu accent pe cei din mediul rural, care vor fi informați despre 
beneficiile continuării studiilor în învățământul terțiar universitar. 
În această etapă de implementare, s-a constituit un grup țintă format din 
92 de cadre didactice angajate în cadrul universităților partenere. În 
perioada martie- iulie 2021, cadrele didactice din grupul țintă participă 
la un curs de formare privind proiectarea modulară de cursuri 
antreprenoriale, organizarea și furnizarea cursurilor în medii online, 
promovarea de medii noi de învățare, dezvoltat în format blended-
learning și organizat de partenerul social P1 - SIVECO ROMANIA S.A 
București. 
În cadrul activității de dezvoltare și implementare a ofertei educaționale 
în învățământul terțiar universitar, partenerul social P1 - SIVECO 
ROMANIA S.A București continuă procesul de digitalizare a 
componentelor aplicative ale cursurilor antreprenoriale cu componentă 
aplicativă și realizarea materialelor de îndrumare pentru facilitarea 
învățării dedicate studenților. 
De asemenea, la nivelul celor 5 universități partenere, se continuă 
activitatea de pilotare a cursurilor de antreprenoriat cu importantă 
componentă aplicativă oferită studenților sub forma unor oferte 



educaționale complementare programelor de studii. În această etapă de 
implementare, s-a constituit un grup țintă format din 480 de studenți din 
anii terminali ai ciclului de studii de licență. Studenții selectați și înscriși 
în grupul țintă de la cele 5 universități partenere participă la pilotarea 
ofertelor educaționale pentru formarea competențelor antreprenoriale și 
240 de studenți din categoriile defavorizate beneficiază de măsuri 
suplimentare de sprijin constând în sesiuni de consiliere profesională 
personalizată și sunt sprijiniți prin acordarea unui stimulent financiar tip 
bursă „STUDENT ANTREPRENOR", in valoare de 300 de lei timp de 6 
luni, pentru finalizarea programului de studii la care au fost înscriși. 
În această etapă de implementare s-a constituit un grup țintă format din 
251 elevi din mediul rural. Elevii participă la campanii de conștientizare 
privind beneficiile continuării studiilor în învățământul terțiar 
universitar, sunt informați despre pilotarea cursului de antreprenoriat 
organizat în cadrul proiectului. Elevii selectați au primit/vor primi un 
pachet cu materiale de promovare cu detalii despre admiterea în 
învățământul universitar. 
Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului urmărește 
respectarea cerințelor minime de vizibilitate ale proiectului prevăzute în 
Manualul de Identitate Vizuală, atât în ceea ce privește materialele de 
informare și publicitate, cât și obiectele de inventar achiziționate în 
cadrul proiectului din fondurile FSE. Pentru mai multe informații 
referitoare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Creșterea 
calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane 
și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților - ProForm", 
POCU/379/6/21/124981, accesați pagina web dedicată proiectului 
proform.usv.ro. 

- Săptămâna 
Națională a 
Bibliotecilor la 
Memorialul Ipotești 

gazetabt.ro 
26.04.21 

- Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu” a Memorialului 
Ipotești, organizează, pe 27 și 28 aprilie, cu ocazia Săptămânii 
Bibliotecilor, un dialog între biblioteci. 
Marți, pe 27 aprilie, începând cu ora 10.00, în dialog vor intra Biblioteca 
Națională de Poezie „Mihai Eminescu” a Memorialului Ipotești, 
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani și Biblioteca 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Biblioteca Universității 
„Ștefan cel Mare”, înființată în anul 1963, dezvoltă și conservă colecții 
enciclopedice și specializate de publicații cu caracter științific de înaltă 
valoare culturală din țară și străinătate pe toate categoriile de suporturi 
documentare, în acord cu programele de învățământ, de cercetare și de 
cultură. Catalogul on-line și catalogul tradițional al bibliotecii conțin date 



referitoare la circa 300 mii de volume de carte, periodice și alte tipuri de 
documente. Pe baza abonamentelor contractate, utilizatorii Bibliotecii 
Universitare pot beneficia de acces gratuit la mai multe baze de date 
naționale și internaționale. În dialogul bibliotecilor, Cristina Șutac și 
Adriana Florentina Gherasim vor prezenta cărți și periodice din colecția 
specială a bibliotecii. Dialogul între biblioteci va avea loc online și va fi 
difuzat în direct pe pagina de Facebook a Memorialului Ipotești: 
https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-National-de-
Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709. 

 Gheorghe Flutur 
anunță zeci de 
acțiuni care se vor 
organiza în județ 
pentru aniversarea a 
150 de ani de la 
„Serbarea de la 
Putna” 

newsbucovina.ro 
23.04.21 

- 
 

„Pentru a marca cei 150 de ani, în colaborare cu Universitatea <Ștefan 
cel Mare>, va fi organizat simpozionul științific <Bucovina - file de 
istorie, 150 de ani de la Serbarea de la Putna>, iar în colaborare cu 
Mănăstirea Putna se va organiza expoziția <Serbarea de la Putna - 1871. 
Continuarea unui ideal>, o expoziție itinerantă, Putna – București – 
Suceava”, a arătat șeful administrației județene. 

monitorulsv.ro 
23.04.21 
ecopolitic.ro 
23.04.21 
suceavalive.ro 
23.04.21 
svnews.ro 
23.04.21 
suceava-smartpress.ro 
23.04.21 
radioas.ro 
24.04.21 
newsmoldova.ro 
26.04.21 
obiectivdesuceava.ro 
26.04.21 

- Studenți mureșeni 
pe podium la E.ON 
Challenge 2021 

zi-de-zi.ro 
24.04.21 

- Câștigătoarea ediției 2020 a fost Team ATLAS – Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava, iar locul doi a fost ocupat de echipa Sleepsoft – 
Universitatea Transilvania Brașov,în timp ce pe locul trei s-a aflat echipa 
AbracaData – Universitatea Politehnică București și Universitatea din 
București. 

- Povestea unui tânăr 
din România care a 
ajuns de la a munci 
pentru o felie de 
pâine, la o afacere de 
peste 1 milion de 
euro: „Dacă aș fi 

businessmagazin.ro 
23.04.21 

- Povestea lui Cornel Manaz, un tânăr om de afaceri sucevean, este una 
despre voință, determinare, vise împlinite și refuz de a se lăsa învins de 
un sistem care nu-i lăsa multe șanse. (…) I s-a deschis apetitul pentru 
studiu și a dat examen de admitere la Științe Economice, la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. „Puteam să mă înscriu pe locurile speciale 
pentru elevii din centrele de plasament, dar nu am vrut să abuzez de 
situația de caz social. Foarte puțini știau că sunt orfan. Am încercat să fiu 



suferit de foame 
înseamnă că nu îmi 
plăcea să muncesc” 

mereu curat și îngrijit. Dacă ești necăjit, nu trebuie să fii și murdar. Apa 
nu costă foarte mult”, spune Cornel. 

- Senatul USV a decis 
înființarea celei mai 
noi facultăți de 
Medicină din 
România 

dcnews.ro 
23.04.21 

- Următorul pas va fi făcut de Ministerului Educației, care va propune 
hotărârea spre aprobare Guvernului României. 
Înființarea celei de-a 11-a facultăți a USV nu va pleca de la zero, noua 
facultate va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de Departamentul 
de Sănătate și Dezvoltare Umană, care funcționează în universitatea din 
anul 2012, când au fost activate primele două specializări în domeniul 
Sănătate: Nutriție și Dietetică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare. 
„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. 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. În viitorul apropiat, alte două programe de licență vor fi incluse 
în portofoliul USV: Biologie și Biochimie”, se arată într-un comunicat de 
presă al USV. 
Conducerea universității a amintit rolul importat pe care l-a avut USV în 
combaterea pandemiei de COVID-19. Pe lângă faptul că a pus în 
funcțiune o linie de testare RT-PCR încă de la debutul pandemiei, o 
echipă de la USV a câștigat, ulterior, competiția de proiecte pentru 
secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor 
circulante în România 
„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 infrastructură pe parcursul celor aproape 10 ani, în 
domeniul sănătății publice, cu rezultate concrete și recunoscute”, a 
transmis conducerea USV. 
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Daniela 
Micuțariu 

Proiectul „10 pentru 
folclor”, ediția a VI-
a, în Sâmbăta Mare, 

la TVR 2 

monitorulsv.ro 
26.04.21 

- Cea de-a VI-a ediție a proiectului „10 pentru folclor” se va desfășura anul 
acesta la Televiziunea Națională, TVR 2, pe 1 Mai, în Sâmbăta Mare, în 
cadrul emisiunii „Femei de 10, bărbați de 10”, între orele 15:00-17.00, și 
va reuni artiști din întreaga țară. 
În plus, vor fi alături de noi și o parte dintre dansatorii Ansamblului 
Studențesc <Arcanul>  al Universității  <Ștefan cel Mare> , coordonat de 
Sorin Pohoață. Delegația de la universitatea suceveană va fi însoțită de 



prorectorul Mihai Dimian, apoi, vor mai fi alături de noi, primarul Radu 
Ciocan din Ciocănești, singura localitate muzeu în aer liber  din țara 
noastră, desemnată doi ani la rând satul cultural al României, și părintele 
Iulian Florea, parohul Bisericii <Sf. Dumitru> din municipiul Suceava, 
desemnat de ÎPS Calinic ca reprezentant al Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților. 

- INSP: Până pe 18 
aprilie - 955 de 
cazuri cu variante ale 
SARS-CoV-2 care 
determină 
îngrijorare 

replicaonline.ro 
24.04.21 

- 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. 

Angela 
Furtuna 
 

Profesorii mei de 
libertate românească 

romaniantimes.com 
22.04.21 

 Nu de puține ori, în ultimii ani, m-am întrebat dacă nu cumva instituția 
profesorului de limba și literatura română este pe cale de dispariție, 
devenind, posibil, în curând, o raritate în România.(…) 
Indiferent de ce va spune unul sau alta, (arta denigrării a evoluat peste 
poate de mult), Cartea aceasta va rămâne. Lipsesc multe, enorm de multe 
semnături dar, atât cât s-a putut, prin osârdia celor care au trimis 
fotografii din colecțiile personale (Titi Ceuca, Felicia Popescu, Cella 
Negoițescu, Olimpia Șaiu, Ortansa Cojoc, Jan Pavel, Elena Lupu, Aurel 
Bruma, Silvia Grigorescu, Nicolae Sturzu, Ion-Horia Bîrleanu, Traian 
Cosma) figuri, portrete se recompun”.(…) * 
...Dintre acești magiștri întemeietori și luptători pentru succesul scrisului 
și al catedrelor filologice din România, mie viața mi l-a scos în cale – ca 
om, dar și ca mentor – pe profesorul universitar, publicistul, scriitorul și 
cercetătorul Ion-Horia Bîrleanu, cercetător la Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide” din Iași, cu stagii importante la catedră la 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și la Universitatea Ștefan cel 
Mare din Suceava, unde a fost și decan la Facultatea de Litere, timp de 
două mandate. Îi cunosc și apreciez opera, articolele științifice, cărțile, la 
care am poposit, adesea, pe drumul documentării unor studii masterale, 
ulterior proiecte, articole și cărți semnate de mine. Mai ales lucrările d-
sale de Dialectologia limbii române, Terminologia creștină de origine 
latină din limba română, Folclor literar românesc, Sociolingvistică, 
Etnolingvistică, Comunicare etc. mi-au adus informații notabile. O 
amintire cu totul specială, dublată de recunoștință eternă pentru spiritul 
său civic și umanist, o port profesorului Ion-Horia Bârleanu pentru 
modul curajos și onest, prompt și eficace prin care a înțeles să mă apere, 
în anul 2003, de noua cenzură de partid și de poliție politică, printr-o 



depoziție depusă în fața Puterii, ce îl situează pentru totdeauna de partea 
intelighentziei românești ce apără dreptul la libertate: fusesem dată afară 
în mod abuziv de la revista Bucovina Literară (unde fusesem timp de 
patru ani redactor, autor al multor proiecte), de către o grupare de 
scriitori condusă de I. Beldeanu și C. Arcu, vechi colaboratori ai 
structurilor propagandei și securității ceaușiste. Motivul excluderii mele 
stătea în „vina” de a fi cerut, la ședința lunară de redacție, să public un 
număr de revistă dedicat MONICĂI LOVINESCU (încă trăitoare, la 
Paris), la împlinirea de către aceasta a vârstei de 80 de ani. Revista 
avusese, însă, sistematic, de-a lungul timpului, conform mărturiilor mele 
(cu probe) și ale cercetătorului Eugen Dimitriu (cu dovezi, și acestea), o 
atitudine ostilă față de Monici. Domnul Ion-Horia Bîrleanu a avut, însă, 
demnitatea să intervină de partea mea, în calitatea domniei sale de decan 
la Litere și de ilustru profesor universitar de limba și literatura română; 
intervenind  la conducerea finanțatoare din Consiliul Județean Suceava 
a revistei literare, a precizat acesteia, răspicat: Domnule Președinte, 
suntem în anul 2003, România nu mai dă afară scriitori din rațiuni 
politice! (Totuși, după mazilirea mea, revista bucovinenilor a rămas pe 
vecie în mâinile agenților urii, care au ordonat excluderea ori cenzurarea 
și marginalizarea mea din toate tipăriturile locului ori din țară; Rețeaua 
lor și a urmașilor lor domină spațiul nordic de peste 50 de ani și impune 
Bucovinei un spirit înghețat în curente radicale și dominat de unitatea 
ascensiunilor neo-extremiste de stânga și de dreapta, imprimată adânc 
în conștiința multor oameni de condei și de catedră, care predau, din 
păcate, acest spirit mai departe, copiilor nevinovați).[...] 
Dar de-a lungul acestui război dus pentru modernizarea gândirii, 
contează gesturile și solidaritățile dintre intelectuali, în toiul fiecărei 
bătălii. Apărându-mă pe mine, atunci, în 2003, de asasinatul iconic și 
social, și de cenzura totalitară încă activă și atroce, ajutându-mă să nu fiu 
răpusă de oamenii urii, profesorul Bîrleanu apăra, de fapt, libertatea de 
exprimare românească, valorile reprezentate de toți scriitorii români, 
printre care ne număram și eu, și Monica Lovinescu, în calitatea noastră 
de reprezentanți ai limbii și literelor românești, atât de încercate de 
eșecurile totalitare ale secolului trecut. Chapeau, Domnule PROFESOR  
BÎRLEANU! Și, întotdeauna, MULȚUMESC PENTRU SOLIDARITATE! 
Desigur, de la tatăl dumneavoastră, care a suferit mult de pe urma 
abuzurilor ceaușiste, ați deprins nu numai dragostea pentru limba și 
literatura română, ci și curajul de a apăra demnitatea și libertatea 
scriitorului și profesorului român, sub tirania vremurilor grele, ca și 



vocația plurilingvistică și diversitatea culturii autentice. „Închei aici 

această scurtă evocare, în speranța că rândurile de mai sus reușesc să 
surprindă câte ceva din personalitatea complexă și charismatică a celui 
ce a fost VASILE ARVINTE, un OM care, trăind ca un bărbat adevărat, a 
predat ca un adevărat profesor, a cercetat ca un adevărat savant și i-a 
susținut pe cei apropiați și merituoși ca un adevărat mecena”, își încheie, 
în carte, evocarea profesorul Ion-Horia Bîrleanu. 

 

 

 


