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- Începând cu data de 22 aprilie 2021, înființarea Facultății de Medicină și 
Științe Biologice la Suceava a devenit o certitudine. 
În data de 22 aprilie a.c., în ședința Senatului Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV), la propunerea Consiliului de Administrație, a 
fost luată decizia finală cu privire la înființarea Facultății de Medicină la 
Suceava. 
În urma deciziei Senatului, toate demersurile vor fi înaintate 
Ministerului Educației pentru a fi propuse 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 USV din anul 
2012, când au fost activate primele două specializări în domeniul 
Sănătate: Nutriție și Dietetică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare. 
Valentin POPA:  „În planul  meu managerial se află înființarea unei 
Facultăți de Medicină” 
Prezent în cadrul emisiunii „Retrospectiva Săptămânii” de la NEWS 
MOLDOVA, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Valentin POPA  a declarat că înființarea unei facultăți de medicină la 
Suceava este discutată de mai bine de 10 ani, ideea aflându-se și în planul 
managerial al rectorului. 
Valentin POPA a ținut să menționeze că hotărârea Senatului nu este totul 
pentru realizarea acestei facultăți, ci zidurile și oamenii implicați vor 
duce acest măreț obiectiv la final. „Despre Facultatea de Medicină la 
Suceava discutăm de peste 10 ani de zile și chiar în planul  meu 
managerial se află ca obiectiv de realizat înființarea unei facultăți de 
medicină. 
Iată că se numește Facultatea de Medicină și Științe Biologice și vreau să 
vă spun că acest act formal de înființare este cea mai ușoară parte a 
înființării unei facultăți, deoarece  a face o propunere, a alege programele 
care să fie gestionate de noua facultate, a discuta și a aviza în consiliul de 
administrație această propunere și după o supui și dezbaterii Senatului. 
Administrativ nu este o problemă! Problema mare este să asiguri și să 
acreditezi toate socializări și să ai și o resursă umană capabilă să întrețină 



aceste programe de studiu și desigur să avem laboratoare și o 
infrastructură adecvată pentru aceasta specializare. Oamenii și zidurile 
fac facultatea, nu o hotărâre a Senatului”, a declarat Valentin POPA. 
Prin înființarea acestor programe de studiu, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava se angajează să genereze personal cu înaltă calificare 
și cu abilitățile și 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. Potrivit rectorului Valentin POPA, se 
dorește ca în cadrul Facultății de Medicină să fi șapte programe dintre 
care cinci sunt autorizate și alte două în curs de autorizare. 
„Ne dorim să avem șapte programe pentru această facultate ființele de 
biologie și biochimie sunt în curs de autorizare, iar celelalte 5 sunt 
autorizate și acreditate și avem pentru toate aceste programe de studiu 
resursa umană necesară pentru buna desfășurare”, a mai declarat 
Valentin POPA. 

- De ce e Clujul pe 
primul loc la 
vaccinare? „E de 2-3 
ori mai ușor să te 
imunizezi, decât în 
Suceava” 

monitorulcj.ro 
09.05.21 

- Mihai Dimian, profesor universitar școlit în S.U.A., a vorbit despre 
diferențele din campania de vaccinare dintre Cluj și alte județe. Dimian 
este originar din Suceava și a făcut o comparație între județul său și 
județul Cluj în ceea ce privește campania de vaccinare din România la ora 
actuală. 
„În Cluj există 44 de centre de vaccinare și au o capacitate de 6.168 de 
persoane la o populație de 730.216 de persoane. Centrele se află în 17 
localități care înseamnă peste 70% din populație”, a explicat profesorul. 
El a dat ca și contra exemplu județul Suceava, acolo de unde originar. 
„Suceava are 15 centre de vaccinare și are o capacitate totală de 2.208 
oameni și populație de 757.679. Există centre în 12 localități care acoperă 
30% din populație. În concluzie, vaccinul este de 2,33 de ore mai accesibil 
în Cluj, decât în Suceava și nu ar trebui să ne mire diferențele mari între 
ratele de vaccinare.  În plus, numărul locuitorilor din Suceava este 
exagerat față de realitate”, a spus profesorul de la Universitatea Ștefan 
Cel Mare. 
Municipiul Cluj-Napoca are o rată de vaccinare de peste 40% și se 
îndreaptă cu pași repezi către 50%, fiind deja anunțat un maraton al 
vaccinării. 
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- Dacă Suceava ar fi 
dat președintele țării 

radiotop.ro 
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- Inevitabilul s-a produs: județul Suceava este bumbăcit din nou de presa 
centrală. Fosta „Lombardie a României” este arătată cu degetul pentru 
că se află pe ultimul loc în țară la vaccinare. Aceeași presă care a călcat 
județul nostru în picioare pentru că la începutul crizei sanitare era pe 
primul loc la numărul de infectări nu a observat că de o vreme Suceava 
este la coada clasamentului în ceea ce privește rata de infectare. În 
schimb, presa a sărit repede din pat și s-a dus la laptop pentru a scrie 
texte critice la adresa Sucevei imediat ce a aflat că lumea de la noi nu se 
prea vaccinează. Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 
Mihai Dimian are o explicație și un îndemn:  „(a) județul Sibiu are 14 
centre de vaccinare cu o capacitate totală de 2.784 la o populație a 
județului de 466.905. Aceste centre se află în 8 localități ce totalizează 
aproximativ două treimi din populația județului. (b)  județul Suceava are 
15 centre de vaccinare cu o capacitate totală de 2.208 la o populație a 
județului de 757.679. Aceste centre se află în 12 localități ce totalizează 
mai puțin de o treime din populația județului. În concluzie, vaccinul este 
de două ori mai accesibil în județul Sibiu decât în județul Suceava și nu 
ar trebui să ne mire, în aceste condiții, că rata de vaccinare este dublă la 
Sibiu comparativ cu Suceava. Am lăsat la o parte faptul că numărul de 
locuitori ai județului Suceava este exagerat față de realitate. Dacă se 
dorește o rată mai mare de vaccinare atunci trebuie să-și aducă aminte 
unii conducători de autocarele din campanie și să ajungă la oamenii din 
sate și nu să-i invite pe Bicu Onu și pe Bia Mandița să se programeze 
personal pe platforme on-line sau să vină cu căruța la <centrul de 
succes> drive thru”. Modul de tratare al Sibiului de către autorități și de 
către presă nu trebuie să ne mire în comparație cu tratamentul aplicat 
Sucevei, pentru că președintele României este fostul primar de la Sibiu. 
Dacă președinte ar fi fost primarul Sucevei, atunci situația ar fi stat fix 
invers, probabil. 

- Raport INSP: Peste 
1.100 de cazuri 
confirmate în 
România cu tulpina 
britanică a SARS-
CoV-2 

mainnews.ro 
09.05.21 

- Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis că, în urma 
secvențierilor raportate până pe 2 mai, au fost confirmate 1.114 de cazuri 
cu tulpina britanică a virusului SARS-CoV-2 în România. Au fost 
depistate alte 9 cazuri de infecție cu tulpina braziliană a SARS-CoV-2 și 
5 cazuri de infecție cu tulpina sud-africană a virusului. 
Potrivit datelor cumulate până pe 2 mai, la INSP au fost raportate 1.690 
de secvențieri. Cele 7 laboratoare care au raportat rezultatele sunt 
INCDMM Cantacuzino, INBI „Prof. Dr. Matei Balș”, MedLife, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Institutul de Virusologie 



„Ștefan S. Nicolau”, CRGM al SCJU Craiova și „Pro Vitam” Sfântu 
Gheorghe. 
Dintre acestea, 1.128 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 determină 
îngrijorare, transmite INSP. 

- Ziua de 9 mai: 
semnificații istorice, 
cu istoricul Florin 
Pintescu, decanul 
Facultății de Istorie 
și Geografie, 
la„”Povestea Vorbei” 
– Televiziunea 
Intermedia Suceava 

suceava-smartpress.ro 
07.05.21 

- Emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de televiziune 
Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca,  propune începând din 
seara zilei de sâmbătă, 8 mai, ora 20, o discuție cu decanul Facultății de 
Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava, 
conferențiar universitar doctor Florin Pintescu. 
Prilejul întâlnirii cu recunoscutul istoric sucevean este legat de 
semnificațiile istorice, foarte importante pentru români și pentru 
întreaga Europă ale zilei de 9 mai, a zilei precedente, 8 mai dar și a zilei 
care urmează, 10 mai. De la declararea independenței României la ziua 
națională din vremea regatului, de la  Ziua Victoriei aliaților în cel de-al 
doilea război mondial, sărbătorită în zile diferite în est și în vest, la Ziua 
Europei.    
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel știut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 15.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10,  vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 
paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 

- Soluția oferită de 
Mirela Adomnicăi 
pentru construirea 
viitoarei Facultăți de 
Medicină și Științe 
Biologice a 
Universității „Ștefan 
cel Mare” 

svnews.ro 
07.05.21 

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, este de părere că cea mai 
potrivită soluție pentru construirea unui sediu pentru viitoarea Facultate 
de Medicină și Științe Biologice a Universității „Ștefan cel Mare” o 
constituie curtea Spitalului Nou. O astfel de variantă a fost lansată și de 
președintele Colegiului Medicilor Suceava și fostul director al Spitalului 
Județean, Sorin Hîncu. Doctorul a menționat că în curtea Spitalului Nou 
sunt disponibili aproximativ 5.000-6.000 de metri pătrați de teren. 
Anterior, rectorul USV, Valentin Popa estimase că suprafața necesară ar 
fi de 1.000 de metri pătrați. Mirela Adomnicăi a declarat, la Radio Top: 
„Subiectul este gingaș, mai ales că a stârnit o emulație în ceea ce privește 
în primul rând locația. Cel mai important lucru e că discutăm despre 
această facultate de Medicină. Îmi doresc să avem o facultate de 
Medicină, deși și-aici părerile sunt împărțite, pentru că e greu, însă 
trebuie început de undeva. În ceea ce privește locațiile, am văzut și ultima 
recomandare a domnului doctor Hîncu, în curtea Spitalului, având în 
vedere destinația. Sincer, dintre toate locațiile sugerate în spațiul public 
mi se pare chiar cea mai bună, de principiu discutând”. Parlamentarul 
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PSD a mai spus: „Și simbolic, Facultatea de Medicină lângă spital ar 
reprezenta ceva foarte important”. 

- Stagul de formare 
destinat profesorilor 
de limba franceză 
„Printemps de 
l’Innovation du 
Français”, ediția a 
VI-a 

stirisuceava.net 
07.05.21 

- În perioada 10-15 mai 2021, va avea loc ediția a patra a stagiului de 
formare destinat profesorilor de limba franceză „Primăvara Inovării 
Limbii Franceze” / „Printemps de l’Innovation du Français” (PIF), 
organizat de Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF, filiala 
Suceava), în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Centrul de Reușită Universitară Suceava (CRU), Alianța Franceză din 
Suceava și Inspectoratul Școlar Județean. Tema stagiului este „Practici 
inovatoare în predarea limbii franceze” și constituie, ca în fiecare an, un 
prilej pentru toți participanții de a intra în dialog cu formatori francofoni 
experimentați, care vor interveni în cadrul atelierelor de formare 
propuse. 
Încă de la prima sa ediție, inițiată în 2017 de către ARPF și MOddou FLE, 
stagiul își propune ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor 
profesionale ale studenților și profesorilor de limba franceză prin 
schimburi de experiențe inovative și prin promovarea unor practici 
pedagogice moderne și motivante. 
Programul stagiului, care în acest an va fi organizat on-line, va include 
trei părți distincte: o masă rotundă pe tema mijloacelor numerice 
utilizate la ora de limba franceză; 6 ateliere de formare susținute de 
specialiști francofoni în didactica limbii franceze; o prezentare de edituri 
franceze însoțită de o tragere la sorți a unor premii constând în manuale, 
reviste și alte materiale didactice destinate predării limbii franceze. 
Ediția a patra a stagiului de formare PIF propune următoarele ateliere de 
formare: „Utilizarea resurselor numerice la ora de limba franceză” 
(Audrey Thonard, Universitatea din Liège, Belgia), „Ora de limba 
franceză ca joc: cum și de ce ?” (Halyna Kutasevych, Universitatea 
Națională „Yurii Fedkovici”, Cernăuți, Ucraina), „Cum să organizezi un 
curs on-line” (Zouhir Hariq, Maroc), „Utilizarea telefonului mobil la ora 
de limba franceză” (Rémi Gérôme, Nathalie Viala, Editura Didier, 
Franța), „Cum să încurajezi învățarea ludică la preadolescenți și 
adolescenți ?” (Julie Dupéroir, Editura Hachette, Franța), „Organizarea 
unui proiect « Panorama artistique » în mod hibrid” (Annick Hatterer, 
Editura CLE International, Franța). Atelierele propun exemple concrete 
și strategii eficiente, care să ajute profesorii să facă ora de limbă franceză 
on-line mai interesantă și mai motivantă pentru elevi. 
Stagiul de formare este susținut, ca în fiecare an, de Agenția Universitară 
a Francofoniei, Delegația Generală Valonia-Bruxelles la București, 
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Centrul de carte străină Sitka, editurile Hachette, Didier, CLE 
International, precum și de revista Le Français dans le monde, care vor 
oferi participanților cărți, manuale numerice și abonamente la publicații 
de specialitate. 

Dan Pascaru Lucrări de 
modernizare la 
căminul nr. 1 din 
campusul 
Universității 
Suceava 

ziaruldepenet.ro 
07.05.21 

- Căminul nr. 1 din campusul studențesc sucevean, cel amplasat în 
apropierea cantinei-restaurant, este într-un amplu proces de 
modernizare, care presupune înălțarea cu un nivel. 
Lucrările vor conduce la creșterea numărului de locuri de cazare de la 
284 la 320, câte ar urma să fie asigurate după reabilitare, dar și la 
creșterea gradului de confort în camere, prin realizarea unui grup sanitar 
propriu la fiecare două camere. Investițiile presupun lucrări de 
consolidare la pereții portanți interiori și exterior și la plăcile planșeului 
de peste ultimul nivel, lucrări de structuri din beton armat (cofrări, 
confecționari de armătură, turnări de betoane), lucrări de structuri 
metalice și confecții metalice, lucrări de zidărie, turnări de șape, lucrări 
de compartimentare cu pereți nestructurali din zidărie de BCA, lucrări de 
tâmplărie din PVC/lemn, lucrări de pardoseli din covor PVC, gresie, 
anveloparea termică a clădirilor, refacerea finisajelor interioare și 
exterioare, placări cu plăci ceramice, lucrări de hidroizolații, lucrări de 
instalații electrice de joasă tensiune și de instalații de semnalizare a 
incendiilor și de evacuare a fumului, instalații de stingere a incendiilor, 
instalații termice interioare, montare a panourilor solare, lucrări de 
instalații de voce-date și CATV, instalații sanitare interioare, lucrări de 
șarpante din lemn și metal, de învelitori din tablă metalică plană. 
De asemenea, este consolidat și beciul pentru alimente din imediata 
apropiere a căminului. 

 

 

 


