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Radu Lupașcu Noi soluții de 
amplasament pentru 
dezvoltarea 
Facultății de 
Medicină la Suceava 

monitorulsv.ro 
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- Discuțiile aprinse pe tema folosirii parcării din incinta Parcului Areni 
pentru ridicarea noului corp al Facultății de Medicină, precum și cele 
legate de alte amplasamente care aparțin universității din Suceava (USV) 
au dus la apariția unor idei noi de amplasare a edificiului de învățământ, 
până acum nediscutate în cadrul comunității. 
Hotărârea prin care conducerea USV a stabilit faptul că această nouă 
facultate trebuie să se dezvolte într-o zonă apropiată Spitalului Județean 
Suceava a făcut să apară sugestii noi de amplasare a viitoarei construcții, 
tocmai în apropierea instituției sanitare. 
A fost astfel lansată ideea construirii Facultății de Medicină pe terenul de 
circa două hectare existent în spatele corpurilor Spitalului Vechi, teren 
aparținând Consiliului Județean Suceava. Această posibilitate a dat 
speranțe conducerii USV, care vedea realizarea dezideratului de 
proximitate a facultății nou înființate cu principala instituție medicală a 
județului. Ea a fost analizată în cursul zilei de marți, însă vechile proiecte 
de ridicare a două spitale pe acest amplasament l-au făcut pe președintele 
Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, să ne declare: 
„Am discutat cu arhitectul-șef pentru a-mi prezenta gradul de ocupare a 
suprafețelor situate în spatele sediului vechi al Spitalului Județean 
Suceava, pentru că acolo sunt planificate ridicarea Spitalului pentru 
Copii și a Spitalului de Boli Infecțioase. Cele două obiective sunt acum în 
portofoliul Companiei Naționale de Investiții, iar în urma studiului zonei 
și a noilor obiective ce urmează a fi construite am constatat că nu încape 
un vârf de ac în acel sector. Sunt două spitale mari, cu acces și parcări 
aferente, și chiar dacă am sperat că vom găsi un spațiu acolo, e cu 
neputință. E vorba și de blocurile pentru medici, care ocupă o suprafață 
importantă pe terenul administrat deja de ANL. Eu am vrut încă de acum 
10 ani să fac spital clinic universitar și sunt foarte interesat de 
deschiderea unei Facultăți de Medicină în Suceava.” 
Într-o schiță a amplasamentului din spatele Spitalului Vechi sunt 
reprezentate, cu culoarea albastră noul Spital de Boli Infecțioase, cu roșu 
Spitalul de Servicii Medicale pentru Copii, clădirea reprezentată cu verde 
fiind sediul noii Maternități ce urmează a fi ridicată. Cu roz a fost 
reprezentat blocul medicilor aflat deja în construcție spre finalizare, 



complexul fiind prevăzut și cu spații de parcare care ocupă în final 
întreaga suprafață disponibilă. 
·        Terenuri ale Stațiunii de Cercetări Agricole pot fi luate în calcul 
pentru noua investiție 
Pentru a rămâne în zona de proximitate a spitalului, conducerea 
Consiliului Județean Suceava ia acum în calcul demararea unor discuții 
cu conducerea Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, cea care deține 
terenuri în apropierea Spitalului Vechi. Aceste terenuri, din păcate, nu 
mai sunt întrebuințate în munca de cercetare a stațiunii în ultimii ani. 
Vizat ar putea fi un teren amplasat între sediul Stațiunii de Cercetări 
Agricole și Spitalul Vechi, însă deocamdată nu s-au purtat discuții pe 
această temă. 
„În acest moment trebuie să identificăm alte zone construibile și cred că 
zona Stațiunii de Cercetări Agricole poate fi luată în considerare. Ar 
trebui să ne întâlnim cu reprezentanții Stațiunii de Cercetări Agricole, ai 
Primăriei Suceava și să discutăm, să găsim o formulă pentru dezvoltarea 
construcției necesare dezvoltării universității. Și cei de la stațiune cred că 
trebuie să înțeleagă că e vorba de interesul comunității. Nu trebuie să fie 
doar terenuri ale Consiliului Județean sau ale Primăriei, ci trebuie să ne 
implicăm cu toții și să-i determinăm pe cei care au aceste terenuri să fie 
un pic mai deschiși și înțelegători la problemele comunității noastre”, a 
declarat Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. 
În cursul ședinței Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
de joi, 22 aprilie, a fost luată decizia de înființare a Facultății de Medicină 
și Științe Biologice. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate în ședința 
Senatului Universității, la propunerea Consiliului de Administrație, 
urmând ca demersurile să fie înaintate Ministerului Educației pentru a fi 
propuse spre aprobare Guvernului României. Cea de a 11-a facultate din 
cadrul USV va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de 
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, care funcționează în 
universitatea suceveană din anul 2012, când au fost activate primele 
două specializări în domeniul Sănătate. În acest scop conducerea USV 
încearcă să identifice spații adecvate noilor specializări, care să 
găzduiască noua Facultate de Medicină a universității sucevene. Această 
extensie a spațiului universității se adresează comunității, iar orice 
decizie se va lua va fi în interesul global al acesteia. 

Daniela 
Micuțariu 

Festivalul Filmului 
Francez ajunge la 
Suceava, cu o ediție 
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- Festivalul Filmului Francez (FFF) din România celebrează în acest an 
ediția a XXV-a. Evenimentul se va desfășura în municipiul Suceava, în 
perioada 4-8 iulie, datorită implicării Alianței Franceze Suceava, când newsbucovina.ro 



aniversară, la 
început de iulie 

27.04.21 cinefilii vor fi invitați la întâlnirea anuală cu cele mai noi și remarcabile 
filme franceze, într-o ediție aniversară, de vară. Proiecțiile vor avea loc în 
Auditoriumul „Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, cu sprijinul Casei de Cultură a Studenților, cu 
respectarea normelor sanitare care să garanteze siguranța spectatorilor, 
dar și online, pentru prima dată în istoria festivalului. „5 x 5 = 25” - 
Aceasta este ecuația propusă spectatorilor: 5 secțiuni cu câte 5 filme 
fiecare, pentru a marca 25 de ediții ale celui mai longeviv festival din 
România dedicat unei cinematografii naționale. Fidel lungii sale istorii și 
secțiunilor devenite clasice, festivalul aduce totodată o mulțime de 
noutăți în această ediție. 
·       Premiere 
Competiția Tinerilor Talente - Lungmetraj pune în lumină, ca în fiecare 
an, vocile noi ale cinematografiei franceze, prin cinci titluri de debut 
remarcabile care vor concura pentru Premiul Publicului, constând în 
acest an într-o bursă de 1.000 euro oferită de Institutul Francez 
regizoarei sau regizorului filmului câștigător, dar și un pachet de sprijin 
financiar acordat de TV5 Monde distribuitorului român care va alege să 
aducă filmul pe ecranele din cinematografele autohtone. Pentru prima 
dată, filmele din competiție vor fi disponibile și online, pe platforma 
Elvire Chez Vous, între 5 și 9 iulie, astfel încât să poată fi vizionate și 
votate de un public cât mai numeros. Printre titlurile în premieră 
națională confirmate deja în această secțiune se regăsesc Slalom de 
Charlène Favier și Seize Printemps de Suzanne Lindon, ambele incluse 
în selecția oficială Cannes 2020, și alte peste 20 de selecții în festivaluri 
majore de film din lume, dar și Au nom de la terre, lungmetrajul de debut 
al lui Edouard Bergeon, inspirat din povestea familiei sale și care a atras 
peste 2 milioane de spectatori în cinematografele franceze în toamna lui 
2019. 
·       Secțiuni 
Competiției de lungmetraj i se adaugă în acest an o secțiune nouă, 
Competiția Tinerelor Talente - Scurtmetraj, care propune cinci titluri cu 
un parcurs festivalier deosebit. Un juriu de trei tineri critici de film - 
Flavia Dima, Georgiana Mușat și Victor Morozov - va desemna 
câștigătorul acestei secțiuni, premiul constând într-o rezidență de creație 
în cadrul programului Résidence de Poche al Institutului Francez din 
România, care oferă cadrul ideal pentru dezvoltarea unui proiect de 
lungmetraj 

ziaruldepenet.ro 
27.04.21 



În panorama filmelor anului, secțiunea clasică ce regrupează succesele 
recente ale cinematografiei franceze, recompensate în festivaluri sau 
plebiscitate de public, vor predomina comediile. Avem nevoie să ne 
bucurăm, să ne emoționăm și să râdem, împreună! Printre titlurile 
prezentate în premieră națională se numără Adieu les cons de Albert 
Dupontel, marele câștigător la Premiile César ale industriei franceze de 
film în 2021, cu 7 trofee, printre care „Cel mai bun film”, distribuit de 
Independența Film și Un Triomphe de Emmanuel Courcol, desemnat 
„Comedia Anului” la European Film Awards 2020 și distribuit în 
România de Bad Unicorn. 
O altă secțiune nouă este Carte Blanche pentru 5 cineaști români, în 
cadrul căreia Adina Pintilie, Radu Jude, Cristian Mungiu, Corneliu 
Porumboiu și Cristi Puiu ne fac onoarea de a ne propune fiecare câte un 
film francez, de patrimoniu sau mai recent, care i-a impresionat sau i-a 
inspirat în mod deosebit. 
·      Filme din edițiile anterioare 
De la primele sale ediții și până în prezent, Festivalul Filmului Francez a 
acordat o atenție deosebită noilor generații de cineaști francezi, aducând 
filmele acestora în fața publicului din România. A cincea și ultima 
secțiune, Le Meilleur du FFF, vă propune să (re)vedeți 5 filme din edițiile 
anterioare ale Festivalului, care au marcat debutul unor regizoare și 
regizori ce s-au impus între timp ca nume inconturnabile. 
Aceste filme vor fi disponibile înainte de Festivalul propriu-zis, online, 
pe platforma Elvire Chez Vous, timp de 24 de ore fiecare, vizibile de pe 
întreg teritoriul României. Primul este Grand Central de Rebecca 
Zlotowski, prezentat în premieră în România în 2014, în ediția cu 
numărul 18, când a câștigat și Premiul Publicului.Vizionarea online va 
începe pe 30 aprilie, la ora 18.00, iar biletele sunt deja disponibile pe 
Eventbook: https://eventbook.ro/film/bilete-elvire-chez-vous-grand-
central. Detalii suplimentare despre locații, date și alte surprize din 
program vor fi anunțate în curând. 
Până atunci vă invităm să descoperiți clipul aniversar al celei de-a 25-a 
ediții a Festivalului: http://bit.ly/FFFaniversar. Evenimentul este 
organizat de Institutul Francez din România, prezentat de Orange și are 
drept parteneri Groupama Asigurări și Carrefour România. 

- Sociologul Adrian 
Botezatu: La un an 
de la lansarea 
apelului pentru 

newsbucovina.ro 
27.04.21 

- În urmă cu un an, în 27 aprilie, News Bucovina lansa împreună cu 
sociologul Adrian Botezatu, un apel către partidele politice să semneze 
un pact pentru sănătatea Sucevei care să aibă ca principal obiect 
înființarea în regim de urgență a Facultății de Medicină de la Suceava. 



Facultatea de 
Medicină de la 
Suceava aceasta a 
fost aprobată ceea ce 
ne arată că lucrurile 
erau pregătite de 
mult. Este vestea cea 
mai bună pe termen 
lung pentru județul 
Suceava 

La vremea respectivă acest pact a fost semnat de președintele Pro 
România Suceava, Cătălin Nechifor și de președintele PSD Suceava, Ioan 
Stan. 
Tot atunci, senatorul Ioan Stan declara pentru News Bucovina că are 
încredere că rectorul USV, Valentin Popa, va face demersurile pentru 
înființarea acestei facultăți. 
La un an distanță, Senatul USV a decis înființarea la Suceava a Facultății 
de Medicină și Științe Biologice. 
Inițiatorul Pactului pentru Sănătatea Sucevei, sociologul Adrian 
Botezatu, a declarat la Analiza de Seară de la News Bucovina, că 
înființarea Facultății de Medicină este vestea cea mai bună pe termen 
lung pentru județul Suceava. „Această facultate va începe ușor, se va 
dezvolta, va crește, va prinde rădăcini consistente și vom avea un suport 
de specialiști, un suport de cunoaștere pentru că lumea întreagă se 
bazează în prezent pe cunoaștere. Faptul că îți creezi instituțional 
răspunsul la genul aceste de probleme este de salutat. Fără a folosi 
cuvinte mari chiar este un moment istoric pentru județul Suceava”, a 
spus Botezatu. 
El a adăugat că în Ardeal sunt șapte facultăți de medicină, iar în Moldova 
sunt doar la Iași și Galați. 
„Faptul că la Suceava s-au pus bazele Facultății de Medicină este absolut 
de salutat”, a spus Adrian Botezatul care a amintit de inițiativa comună 
lansată anul trecut privind înființarea Facultății de Medicină. 
El a spus că înființarea Facultății de Medicină de la Suceava dovedește că 
rectorul USV Valentin Popa se preocupa de mult de această dezvoltare a 
USV. 
„Universitatea Suceava este pe drumul cel bun și trebuie încurajată”, a 
spus Botezatu. 
Sociologul sucevean a arătat că dezvoltarea acestei facultăți ar trebui 
încurajată atât de autoritățile locale cât și de suceveni și că nu este cazul 
să se pună mereu bețe în roate mai ales că USV a prezentat mai multe 
soluții pentru spațiile în care ar urma să funcționeze această facultate. 
Mai mult, el a spus că este anacronic să avem o stațiune de cercetare a 
cartofului aproape în centrul orașului, dar să nu avem soluții pentru 
dezvoltarea Facultății de Medicină și că acum lupta se duce pe „apărarea 
unor pavele” dintr-o parcare privată unde ar urma să fie extins un corp 
de clădire pentru această facultate. 

N.B. S-a ajuns la actuala 
soluție pentru 

crainou.ro 
27.04.21 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof.univ. dr. 
Mihai Dimian, a explicat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că 



Facultatea de 
Medicină după ce s-
au refuzat altele 

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. 
El a spus că USV are nevoie urgentă de spații pentru dezvoltarea de 
specialități aferente Facultății de Medicină și Științe Biologice, arătând 
că în 2021 aceste programe sunt frecventate de 300 de studenți, din 
toamnă vor fi 500 de studenți, iar anul următor, dacă nu se lărgește aria, 
vor fi 700 de studenți. 
Mihai Dimian a explicat că prin propunerea USV, aceste spații vor fi 
dedicate programelor de sănătate, medicină și științe biologice, 
programe ce sunt acum în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 
1.000 mp pentru spații didactice 
„A început un demers de mai multe săptămâni cu privire la înființarea 
Facultății de Medicină și Științe Biologice. Aceste programe, care vor fi 
activate începând din toamnă, vor trece sub coordonarea acestei 
facultăți. Sunt cinci sute de studenți, cel puțin, care vor începe în toamnă 
cursurile la aceste specializări din cadrul facultății și este nevoie de o 
extindere a spațiilor universității în acest sens” a spus Dimian, care a 
menționat că s-au închiriat și peste o mie de metri pătrați de spații 
didactice. 
În ceea ce privește clădirea care se propune să fie construită în parc, el a 
arătat că acum se discută de un Plan Urbanistic Zonal pentru că nu este 
niciun proiect, nicio autorizație de construire, în schimb, toată lumea știe 
ce este și își dă cu părerea. 
„La început era turnul din Dubai aici, deși am arătat și poza de la care am 
pornit. Acum, că este un restaurant panoramic. Nu! Este un laborator-
restaurant pentru că, așa cum am anunțat, s-a făcut un program de științe 
gastronomice în cadrul universității. Acest program de științe 
gastronomice se află în anul întâi și are nevoie de o bază practică. Așa 
cum la Inginerie alimentară avem laboratoare de profil, avem o 
microcantină, aici avem laborator-restaurant. Ar fi o terasă verde, din 
care circa 50 mp vor fi alocați pentru un astfel de laborator” a spus 
Dimian. Prorectorul USV a explicat că s-a ajuns la a cincea propunere pe 
care universitatea o face, fiecare propunere având în spate sute de ore de 
muncă. 
Astfel, Mihai Dimian a arătat că o propunere pentru construirea clădirii 
Facultății de Medicină a fost în zona Hidroterra, dar a fost respinsă 
pentru că ar exista o instalație de curățare a semințelor care ar produce 
o zonă de toxicitate pe minim o sută de metri în jur, în condițiile în care 



parcul USV e la circa 200 de metri de clădirea respectivă, alături este un 
complex imobiliar. 
„Acolo a fost refuzată această propunere” a spus prorectorul. 
El a mai declarat că USV a propus de trei ani o inițiativă legislativă de 
preluare a Stațiunii de Cercetări Agricole. 
„Este o stațiune distrusă pe care o putem revitaliza și o putem dezvolta. 
Este o clădire abandonată acolo pe care o putem transforma într-un prim 
sediu al Facultății de Medicină vizavi de spital. Cine ne oprește, cine se 
opune de trei ani de zile, să răspundă de lucrurile astea” a declarat 
Dimian. 
El a menționat că în mandatul de ministru al Educației al rectorului 
Valentin Popa s-au obținut avizele pentru acest transfer, dar că apoi totul 
s-a blocat și că situația este cunoscută de toate partidele parlamentare. 
Mai mult, USV a negociat și în zona privată, cu Primagra, care însă nu 
dorit să vândă jumătatea disponibilă, ci au spus că vor să închirieze. 
Nu poți dezvolta programe de studii în spații închiriate 
„Când dezvolți programe de studii nu poți să dezvolți în spații închiriate. 
Indicatorii de calitate permit doar un anumit procent de spații închiriate” 
a declarat prorectorul. 
În ceea ce privește proiectul propus, el a spus că USV doar întreabă care 
ar fi limitările în acest loc și că a fost declanșată o dezbatere reală, ceea 
ce nu s-a mai întâmplat în Suceava de 80 de ani, respectiv 50 de ani de 
comunism și 30 de democrație. 
În ceea ce privește campusul Moara, prorectorul a spus că oamenii sunt 
revoltați că de ce nu s-a făcut nimic atâția ani, dar a explicat că acel teren 
a fost preluat într-o perioadă de boom economic, iar din 2009 a 
intervenit criza economică, scăderea numărului de studenți la nivel 
național și puține investiții în educație. 
„Din 2009 până în 2019 a scăzut numărul de studenți în țară de la 
900.000 la 400.000 de studenți, cu mai mult de 50%. La USV a scăzut 
inițial cu 30% și a început să crească apoi anual cu câte 10%. Anul acesta 
am ajuns din nou la 10.000 de studenți” a spus Dimian. 
El a subliniat că a fost criză economică și nu s-a investit nimic în educație, 
iar banii din educație au fost direcționați Companiei Naționale de 
Investiții, care ar fi trebuit măcar să investească în căminele studențești, 
dar nici acolo nu s-a întâmplat nimic. 
Potrivit lui Dimian, clădirea pentru dezvoltarea Facultății de Medicină ar 
costa circa 10 milioane de lei, dacă e construită în continuarea corpului 
E, în timp ce la campusul de la Moara doar costurile pentru utilități sunt 



de 60-80 de milioane de lei, cu mențiunea că mai sunt probleme legate 
și de asigurarea necesarului de energie electrică. 
Prorectorul a mai declarat că Universitatea este a comunității și că este 
important ca toți să-și pună întrebarea în legătură cu dezvoltarea ei. 
Ce facem cu această universitate 
„Trebuie să vedem ce facem cu această universitate” a spus Dimian, care 
a menționat că USV are nevoie, pe termen scurt, de 2.500 mp, dacă nu se 
vrea să se aștepte încă 30 de ani pentru Facultatea de Medicină. 
El a precizat că Facultatea de Medicină a fost aprobată la această 
universitate în 20 aprilie 1990, acum 30 de ani, dar că nu s-a făcut nimic, 
iar de opt ani s-a început, încet, cu înființare de programe pentru această 
facultate. 
Mihai Dimian a subliniat că dotările pentru laboratoare de medicină și 
științe biologice au fost dezvoltate cu milioane de euro, parțial cu fonduri 
europene. 
„Am muncit să dotăm laboratoare care și-au dovedit eficiența chiar în 
această pandemie, când nicio altă universitate nu a mai făcut 
secvențierea virusului SARS-CoV-2, când am dezvoltat primul laborator 
de testare din această zonă și când oamenii de aici s-au oferit voluntari, 
luni de zile, să lucreze în spital” a spus Dimian. 
El consideră că trebuie găsite soluții pentru Facultatea de Medicină. 

Adrian 
Popovici 

La Centrul Cultural 
„Bucovina” 
„Dialogul artelor” 
sub semnul biruinței 

crainou.ro 
27.04.21 

- Lansarea cărții „Argoul școlar” și vernisajul expoziției de artă naivă a 
artiștilor Toader Ignătescu și Florin Bejinari Profesorul Petru Tomegea a 
explicat cum s-a născut cartea, un rol important avându-l experiența sa 
de la catedră și relația sa profesor-elev. Prefațatorul cărții, conf. dr. univ. 
Vasile Ilincan, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a vorbit, la 
rându-i, despre activitatea de cercetare și documentare a prof. Petru 
Tomegea în realizarea cărții. 

- USV este liderul 
unui proiect de 6,84 
milioane de lei 
vizand combaterea 
abandonului 
universitar 

crainou.ro 
27.04.21 

- În cadrul acestuia, studenții din categoriile defavorizate au parte de 
sesiuni de consiliere personalizată, cât și de bursa „student antreprenor” 
Pe 27 iulie 2021 va fi trasă linie sub proiectul „Creșterea calității 
programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 
promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 
implementat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Demarat pe 28 mai 2019, proiectul, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-
2020, are valoarea de 6,84 milioane de lei, liderul fiind USV, 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 România. 

ziare.com 
27.04.21 



Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului 
universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 
cinci 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. Vizate au 
fost, de asemenea, elaborarea a cinci cursuri complementare 
programelor de licență, axate pe formarea de competențe 
antreprenoriale și furnizarea unor noi oferte educaționale, împreună cu 
măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de 
studii terțiare universitare. 
Potrivit unui comunicat de presă al USV, în această etapă este constituit 
un grup-țintă format din 480 de studenți din anii terminali ai ciclului de 
studii de licență, aceștia participând la „pilotarea” ofertelor. Totodată, 
240 de studenți din categoriile defavorizate beneficiază de sesiuni de 
consiliere profesională personalizată și de bursa „student antreprenor”. 
Un alt grup-țintă de 251 elevi din mediul rural participă la campanii de 
conștientizare privind beneficiile continuării studiilor în învățământul 
universitar, primind câte un pachet cu materiale despre admitere. 

- Biblioteci în dialog, 
în Săptămâna 
Națională a 
Bibliotecilor 

stirisuceava.net 
27.04.21 

- Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu” a Memorialului 
Ipotești organizează, pe 27 și 28 aprilie, cu ocazia Săptămânii 
Bibliotecilor, un dialog între biblioteci. În cadrul evenimentului, cinci 
biblioteci își vor prezenta fondurile de documente. Mâine, 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 300.000 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 

ziaruldepenet.ro 
27.04.21 



Florentina Gherasim vor prezenta cărți și periodice din colecția specială 
a bibliotecii. 

 

 

 


