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Sinteza articolului 

- Urbanismul Sucevei, 
treaba specialiștilor, 
nu a celor de pe 
Facebook 

radiotop.ro 
11.05.21 

- Consilierul local PMP Anca Gîtlan apreciază că înființarea unei Facultăți 
de Medicină la Universitatea „Ștefan cel Mare” va aduce numeroase 
beneficii comunității sucevene. Prezentă în studioul Radio Top, 
consiliera a declarat: „Vorbesc de impactul social, dar și de impactul 
economic. Este clar că va crește prestigiul USV și că universitatea va 
atrage mai mulți studenți. Mai mulți studenți înseamnă o putere de 
cumpărare mai mare, adică vor merge mult mai bine afacerile din zonă. 
Nu în ultimul rând vorbim, pe termen lung, de sănătatea sucevenilor. 
Atunci când instruiești medici, aici, acasă, în vecinătatea Spitalului 
Județean, pentru ca apoi să se îngrijească de noi, cresc șansele de a avea 
o resursă medicală mai bogată și mai numeroasă. Ai specialiști mai buni 
când ai facultate de medicină la tine acasă. Atunci când ești în competiție 
cu alte spitale din țară și aștepți să-ți vină absolvenți de prin alte 
universității șansele sunt mai mici”. În contextul controverselor de pe 
rețelele de socializare cu privire la posibilitatea ridicării sediului viitoarei 
facultăți de medicină în Parcul Areni, Anca Gîtlan a afirmat: „Aspectele 
legate de urbanismul Sucevei ar trebui gândite de specialiști și nu pe 
Facebook, iar deciziile nu ar trebui luate funcție de niște păreri apărute 
pe Facebook”. Consiliera PMP a mai spus: „Normal ar fi ca toate 
autoritățile să facă front comun în încercarea de a pune în practică acest 
obiectiv măreț, înființarea facultății de medicină, pentru care s-au făcut 
pași importanți în ultimii ani de către conducerea universității 
sucevene”. 

N.B. Potrivit 
prorectorului USV 
Mihai Dimian: 
„Măsurile de 
protecție trebuie să 
continue într-un 
mod argumentat” 

crainou.ro 
10.05.21 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), prof. 
univ. dr. Mihai Dimian, a declarat recent, la News Bucovina, că nu 
agreează propunerea ca studenții nevaccinați împotriva Covid-19 să vină 
la cursuri cu combinezoane, arătând că USV a aplicat de la începutul 
anului universitar măsuri corecte privind limitarea răspândirii virusului 
și că s-a constatat că rata de infectare între studenții care au rămas în 
campus a fost mai mică decât a celor care au învățat de acasă, online. 
„Măsurile de protecție trebuie să continue într-un mod argumentat, într-
un mod optim” a precizat Mi-hai Dimian. 
El a spus că USV a dovedit ce se poate face în campus cu măsurile 
existente, fără combinezoane, dar respectând într-o mare măsură această 



purtare a măștii în interior și aplicarea variantelor de interior de limitare 
a interacțiunii. 
„Sunt anumite măsuri care aplicate prost dau și rezultate proaste. 
Ventilația camerelor, dacă o faci cu aer condiționat și recirculi aerul din 
aceeași încăpere, nu înseamnă că ai realizat aerisirea. Folosirea lămpilor 
cu ultraviolete: noi le folosim în sălile de curs și laborator, dar trebuie să 
lași apoi o jumătate de oră – o oră aerul să circule, creezi ventilația 
naturală și realizezi o dezinfecție a locului respectiv fără eventuale efecte 
negative” a spus prorectorul USV. El a menționat că principala problemă 
în campus nu este legată de sălile de curs și laborator, ci de cămine, 
pentru că sunt 3-4 studenți în cameră, ei interacționează pe holuri, în 
spații comune, situație care poate conduce la o răspândire accentuată a 
virusului. 
„Rata de infectare în campus a fost aproape la jumătate decât cea din 
oraș. Am comparat studenții care veneau să se cazeze în cămin cu cei care 
stătuseră în cămin șapte săptămâni. Cei care stăteau în cămin aveau o 
anumită rată de infectare, iar cei care veneau din exterior și doreau să se 
cazeze în cămin trebuiau să facă testul, iar acea testare pe moment genera 
un număr de cazuri. Comparativ, constatam că rata de infectare a celor 
care stătuseră acasă, online, era mai mare decât a celor din campus” a 
spus Mihai Dimian. 
El a adăugat că nu are o explicație științifică a acestui fapt, explicând însă 
că în cămin interacțiunile erau limitate, iar studenții nu aveau voie să 
plece acasă în weekend tocmai pentru a elimina interacțiunile cu alte 
medii. La ore, ei poartă mască și respectă distanțarea fizică. 
Studenții care nu s-au vaccinat ar putea să fie obligați să poarte 
combinezon atunci când merg fizic la cursuri practice sau ore de 
laborator, din toamnă, susținea ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, 
care a precizat că unele universități iau în calcul această variantă.  

- Adrian Graur este de 
acord ca în 
învățământul 
preuniversitar 
cursurile să 
reînceapă la 1 
septembrie și să se 
revină la trimestre, 
în loc de semestre 

svnews.ro 
10.05.21 

- Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul 
universitar doctor inginer Adrian Graur, a declarat, la Radio Top, că este 
de acord ca în învățământul preuniversitar cursurile să reînceapă la 1 
septembrie și să se revină la trimestre, în loc de semestre. Totodată, el a 
apreciat că și în învățământul universitar, cursurile ar putea demara la 1 
septembrie, pentru a se realiza o acoperire mai bună a anului, dar funcție 
de regiune. Profesorul Graur a afirmat: „Vacanța de vară să fie de două 
luni, cea de iarnă de trei săptămâni, iar cea de primăvară de două 
săptămâni. Calendarele ar trebui să conțină un specific al locului și 
facilitățile de care poate beneficia elevul sau studentul în perioada de 



vacanță”. Pe de altă parte, fostul rector este de părere că la toamnă vor fi 
șanse mari ca în Suceava cursurile să fie reluate exclusiv cu prezență 
fizică la USV, dar și în învățământul preuniversitar. Adrian Graur a 
menționat că învățământul online nu asigură calitatea necesară și a 
adăugat: „Între altele, la una din temele date la anul I Electronică o 
problemă era de o banalitate exemplară, respectiv, dădeam consumatori 
casnici, cu puteri instalate și ceream calcularea consumului energetic pe 
parcursul a 24 de ore. Pentru fiecare consumator dădeam și numărul de 
ore. Doi oameni din 16-18 au rezolvat problema. Cam ăsta-i nivelul în 
online”. Profesorul universitar a subliniat: „În momentul în care ești „față 
în față” discuți altfel”. 

- Graur: Curtea 
Spitalului Nou, 
potrivită pentru 
facultatea de 
medicină 

radiotop.ro 
10.05.21 

- Adrian Graur, fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
optează pentru construirea sediului viitoarei facultăți de medicină și 
științe biologice în curtea Spitalului Nou. El a declarat. la Radio Top, este 
în favoarea acestei soluții agreate și de fostul director al Spitalului Sorin 
Hîncu în condițiile în care sănătății trebuie să i se acorde locul cuvenit. 
Profesorul universitar doctor inginer Adrian Graur a afirmat: „Terenul 
avut în vedere în curtea Spitalului Nou este la drum, este vizibil și acolo 
se poate realiza un proiect de anvergură, care să răspundă cerințelor unei 
facultăți de medicină pentru măcar 10 ani”. Fostul rector a mai spus: 
„Suceava are un deficit de personal calificat în sănătate. Sunt domenii pe 
care nu le acoperim. De altfel, toată Moldova are o facultate de medicină 
la Iași și o alta la Galați, iar specializări din domeniul sănătății sunt la 
Suceava și la Bacău. La USV am pus bazele învățământului în domeniul 
Sănătății în 2011, când am obținut autorizarea de funcționare cu două 
specializări la vremea respectivă: Nutriție și Dietetică și 
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare. Între timp intră pe rol și Tehnica 
Dentară și acum este și masteratul la Nutriție și Recuperare. Au apărut și 
specializările pe Biologie, așa că sunt perspective ca aici să apară o 
facultate puternică de medicină. Însă, trebuie să-i dai unei asemenea 
facultăți spațiile și condițiile necesare pentru dezvoltare”. Profesorul 
Graur a completat: „După părerea mea, România trebuie să-și regăsească 
vocația de constructor. Nu trebuie să ne gândim să construim ceva doar 
de azi pentru mâine și să facem provizorate. Numai națiunile care au 
alocat universităților resursele necesare s-au și putut dezvolta foarte 
puternic. Altfel nu vom putea să avem nici atractivitatea necesară și nici 
dezvoltare”. 



- Stagiu de formare in 
„Jurnalism 
antreprenorial” 

ziare.com 
10.05.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și Casa de Cultură a 
Studenților, în parteneriat cu Reprezentanța Organizației Internaționale 
a Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală, organizează o primă 
sesiune de formare în „Jurnalism antreprenorial”. 
Proiectul constă în formarea de studenți în jurnalism ți/sau de jurnaliști, 
precum și de cadre didactice și a altor formatori în domeniul creării unui 
organ mass-media.(…) 

- „Primăvara inovării 
limbii franceze” 

crainou.ro 
10.05.21 

- La a IV-a ediție, stagiul de formare își propune dezvoltarea 
competențelor studenților și profesorilor de limba franceză, „în dialog cu 
formatori francofoni experimentați” 
Până la 15 mai a.c., va avea loc ediția a IV-a a stagiului de formare 
destinat profesorilor de limba franceză „Primăvara inovării limbii 
franceze”/„Printemps de l’Innovation du français” (PIF). Tema stagiului 
este „Practici inovatoare în predarea limbii franceze”, acesta fiind 
organizat de Asociația Română a Profesorilor Francofoni, Filiala 
Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, Centrul de 
Reușită Universitară Suceava (CRU), Alianța Franceză din Suceava și 
Inspectoratul Școlar Județean. Conform unui comunicat de presă al USV, 
ca în fiecare an, stagiul constituie „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 ARPF și MOddou FLE, 
stagiul își propune, ca obiectiv principal, dezvoltarea competențelor 
profesionale ale studenților și profesorilor de limba franceză prin 
schimburi de experiență inovative și prin promovarea unor practici 
pedagogice moderne și motivante. Programul stagiului, care în acest an 
va fi organizat online, va include trei părți distincte: o masă rotundă pe 
tema mijloacelor numerice utilizate la ora de limba franceză; șase 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. Stagiul de formare este susținut, ca în 
fiecare an, de Agenția Universitară a Francofoniei, Delegația Generală 
Valonia-Bruxelles la București, 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. 

- Acțiuni de sprijinire 
a persoanelor 

monitorulsv.ro 
10.05.21 

- Asociația Institutul Bucovina, alături de alte organizații ale societății 
civile, instituții publice, autorități publice, unități de învățământ și 



vulnerabile din 
comunitate, derulate 
de Asociația 
Institutul Bucovina 

newsbucovina.ro 
10.05.21 

grupuri de inițiativă din România derulează, în perioada 10 - 16 mai 
2021, o serie de activități care au drept scop promovarea voluntariatului 
pentru educație, sprijinul „bunicilor” din comunitate și lupta împotriva 
sărăciei. Toate aceste acțiuni sunt organizate în cadrul Săptămânii 
Voluntariatului, ce reprezintă o inițiativă a ProVobis – Centrul Național 
de Resurse pentru Voluntariat, care, an de an, lansează un apel național 
pentru identificarea celor mai activi și merituoși promotori ai 
voluntariatului. Astfel, în urma selecției, Asociația Institutul Bucovina a 
fost înscrisă în Harta Națională SNV 2021.[...] 
Săptămâna aceasta, voluntarii suceveni vor desfășura, în cadrul acestei 
ediții a Săptămânii Voluntariatului, o serie de activități de promovare a 
voluntariatului, printre care: distribuirea de pachete, printr-o inițiativă 
de sprijin a „bunicilor” comunității, către familiile vulnerabile și 
vârstnicii care locuiesc singuri în cătunul Țâmpoceni, din satul Capu 
Codrului, comuna Păltinoasa, de către reprezentanții organizației și 
studenții voluntari de la specializările Asistență Socială și Comunicare și 
Relații Publice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare Suceava”; 
desfășurarea unui eveniment online organizat în cadrul Programului 
„Promotorii Voluntariatului în România” 2021, derulat cu sprijinul 
Secretariatului General al Guvernului și care are drept scop promovarea 
și susținerea voluntariatului, la care vor participa reprezentanți ai 
Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, 
colaborator al Asociației Institutul Bucovina, prin coordonarea anuală a 
peste 120 de voluntari prin proiectul „VOCSănătate – Voluntari pentru 
Sănătate”, unde vor prezenta bune practici, alături de reprezentanți ai 
Instituției Prefectului Județul Suceava și ai Inspectoratului Școlar 
Județean Suceava; […] 

 

 

 


