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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Noi soluții de 
amplasament 
căutate pentru 
dezvoltarea 
Facultății de 
Medicină la Suceava 
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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 cu 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.” 
Terenuri ale Stațiunii de Cercetări Agricole, greu de luat în calcul pentru 
noua investiție 
Pentru a rămâne în zona de proximitate a spitalului, conducerea 
Consiliului Județean Suceava ia 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 din ultimii ani. 
Vizat ar putea fi un teren amplasat între sediul Stațiunii de Cercetări 
Agricole și Spitalul Vechi, însă deocamdată nu au demarat discuții cu cei 
din Ministerul Agriculturii, proprietarul acestor terenuri. 
„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. 
Este o soluție însă mai greu de luat în calcul, având în vedere 
antecedentele existente în intenția de preluare a unor terenuri 
aparținând Ministerului Agriculturii. 
O propunere fezabilă în proximitatea spitalului, care nu ar afecta 
interesele comunității 
O variantă demnă de luat în calcul ar putea fi identificată în curtea 
Spitalului Județean Suceava, într-un teren generos pe care există astăzi 
un spațiu verde neorganizat. Terenul se află între parcarea construită în 
partea dreaptă a intrării principale a spitalului nou și blocul turn cu 
farmacia Dorna Farm, cu ieșire la bulevard și spre strada de acces din 
curtea instituției sanitare. Amplasamentul este bun pentru ridicarea unei 
clădiri cu o amprentă la sol de circa 1.000 de metri pătrați, fără a afecta 
prea mult arborii din jur. Pentru o identificare mai ușoară, zona de 
amplasament a terenului a fost colorată în roșu pe planșa anexată. 
Pentru acest teren conducerea USV ar putea veni cu o solicitare de 
construcție a noului sediu al Facultății de Medicină. Dacă pentru 
ridicarea unei clinici private s-a găsit un spațiu pe terenul Spitalului 
Județean, un spațiu de circa 10 ari pentru ridicarea Facultății de 
Medicină s-ar putea regăsi cu atât mai mult în acest perimetru al 
spitalului. Rămâne de văzut dacă această variantă ar putea fi acceptată 
de părțile implicate și ar putea reprezenta soluția pentru spațiul viitoarei 
facultăți. 
 



- De ce nu este loc 
pentru Facultatea de 
Medicină, în spatele 
Spitalului Vechi 
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- Președintele Gheorghe Flutur susține că a făcut verificări și a constatat 
că nu mai este loc și pentru Facultatea de Medicină în spatele Spitalului 
Vechi, unde Consiliul Județean deține două hectare de teren. Arhitectul 
județului, Tudor Andriu, a explicat cum vor fi poziționate spitalele de 
Pediatrie și Boli Infecțioase pe care intenționează să le construiască 
Consiliul Județean. Cei doi au dat asigurări că vor continua să caute un 
spațiu potrivit pentru ca Universitatea „Ștefan cel Mare” să ridice sediul 
Facultății de Medicină. 

- Exclusiv! Sediul 
pentru Medicină, 
posibil în curtea 
Spitalului Nou! 
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- Surse bine informate susțin că Universitatea „Ștefan cel Mare” ar renunța 
la ideea de a construi sediul pentru viitoarea Facultate de Medicină în 
Parcul „Areni”, în parcarea din fața Rectoratului, dar cu condiția să 
primească un spațiu adecvat în altă parte. Surse credibile au declarat 
pentru Radio Top că este foarte probabil ca sediul să se construiască în 
curtea Spitalului Nou, în zona situată în apropierea blocului turn la 
parterul căruia se află o farmacie. O altă variantă ar fi în curtea Spitalului 
Vechi. 
Universitatea ar avea nevoie de o bucată de pământ de aproximativ 1.000 
de metri pătrați. 

N.B.  Sociologul Adrian 
Botezatu: La un an 
de la lansarea 
apelului pentru 
Facultatea de 
Medicină de la 
Suceava aceasta a 
fost aprobată 
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- 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. 
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. 
Facultatea de Medicină se va dezvolta, va crește 
„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 acesta 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 Botezatu, 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 preocupă de mult de această dezvoltare a 
USV. 
USV este pe drumul cel bun 
„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. 

Gabriel 
Toderașcu 

Tânărul sucevean 
Alexandru Rață a 
debutat pentru 
naționala de seniori 
a României 
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- Naționala masculină de volei s-a întors din turneul din Grecia, acolo 
unde a disputat trei meciuri amicale în compania reprezentativei similare 
a țării gazdă, în cadrul pregătirii pentru preliminariile Campionatului 
European și pentru participarea în Golden League. Cu acest prilej, a 
debutat în echipa națională de seniori tânărul voleibalist sucevean 
Alexandru Rață, care recent a devenit campion al României cu formația 
sa de club, Arcada Galați. Chiar dacă „tricolorii” au pierdut toate cele trei 
partide, cu 3-0, 3-2 și 3-1, se poate spune că debutul lui Alexandru Rață 
la prima reprezentativă a fost unul dătător de speranțe. Dacă în primul 
joc a reușit 4 puncte, iar în al doilea doar unul, tânărul voleibalist în 
vârstă de doar 20 de ani a dat adevărata măsură a talentului său în meciul 
al treilea, când a punctat de nu mai puțin de 17 ori, fiind cel mai bun 
marcator al echipei României. 
Ieri, delegația tricoloră a revenit în țară, pentru a continua pregătirea 
pentru participarea, în lunile mai-iunie, în preliminariile Campionatului 
European 2021 și în Golden League. La Ploiești se va face joncțiunea și 
cu ceilalți jucători convocați, dar care nu au făcut deplasarea în Grecia: 



Ciprian Matei (Steaua), Tudor Magdaș (Unirea Dej), Vlad Kantor 
(Arcada Galați) și Adrian Aciobăniței (Cannes). 
Alexandru Rață a fost descoperit la LPS Suceava de profesorul Tudor 
Orășanu, cu care a și jucat mai apoi la echipa locală de seniori, CSM. 
În paralel cu sportul, Alex urmează cursurile Facultății de Educație Fizică 
și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, fiind în 
anul II de studiu. 

- Dialogurile 
bibliotecilor 

crainou.ro 
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- 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 online 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 au prezentat 
cărți și periodice din colecția specială a bibliotecii. 

- La USV, 37 de firme 
nou constituite prin 
Proiectul ANTUR 

ziare.com 
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- Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava, în calitate de beneficiar, 
anunță finalizarea implementării Proiectului „Start la antreprenoriat, 
creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR", proiect dezvoltat în 
parteneriat cu firma Addvances Strategic Solutions, în cadrul liniei de 
finanțare „Romania Start Up Plus". 
Potrivit prof. dr. univ. Gabriela Prelipcean, manager de proiect, 
obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea 
antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor 
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- Studenții USV au 
obținut premiul întâi 
și premiul special la 
Concursul 
„Microcontrolere și 
aplicații” din Iași 
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- Aceștia s-au impus cu un sistem de control pentru proteze bionice și cu 
un sistem complex pentru detectarea incendiilor 
La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc cea de-a XII-a ediție a 
Concursului studențesc „Microcontrolere și aplicații – Mihail 
Konteschweller” din Iași, la care Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a participat cu trei proiecte ale studenților de la programele de 
licență din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor. 
Tinerii suceveni au avut rezultate meritorii, obținând Premiul I pentru 
proiectul „Sistem de control cu MCU pentru proteze bionice”, realizat de 
studenții Cavca Victor, Geană Robert și Luțenco Nichita din anul IV, 
specializarea „Electronică aplicată”. De asemenea, Premiul special 
„Continental” a fost câștigat de Bejenar Marian, student în anul I la 
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Programul de studiu „Sisteme electrice”, cu proiectul „Sistem complex 
pentru detectarea incendiilor”. 
„Premiile obținute de studenții suceveni sunt rezultatul preocupărilor și 
proiectelor dezvoltate în cadrul Universității în domeniul ingineriei 
medicale, un domeniu de vârf, care înglobează noile tehnologii 
electronice și informatice” se subliniază într-un comunicat de presă al 
USV. Finanțat și sprijinit de Ministerul Educației Naționale, concursul a 
fost organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației din Iași și de firmele Continental, Infineon, 
Innova Motion Sensors, Mechatronics Inovation Center, Microchip, Preh 
și Veoneer. În organizarea concursului s-au implicat, de asemenea, Liga 
Studenților Electroniști din Iași și Asociația Absolvenților Facultății de 
Electronică din Iași „Electronics”. 
La ediția din acest an, au participat echipe de la Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” Iași – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației; Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iași – Facultatea de Bioinginerie Medicală; Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galați; Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor; Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca; Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău și 
Universitatea Politehnică din București. Au fost acordate premiile I, II și 
III, dar și o serie de premii speciale, din partea firmelor care au susținut 
competiția 

 

 

 


