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- Prima sesiune de formare în jurnalism antreprenorial, organizată de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților din 
Suceava, cu sprijinul Reprezentanței Organizației Internaționale a 
Francofoniei (OIF) pentru Europa Centrală și Orientală, s-a bucurat de 
aprecierea participanților, îndeosebi a studenților. Regulile de protecție 
impuse de pandemie au limitat numărul celor prezenți la grupe de 
maximum 20 de cursanți. 
Pe parcursul celor două zile studenții au avut ocazia să afle de la 
jurnalistul francez Laurent Couderc, președinte al Asociației Regard, 
contextul actual al mass-media și despre posibilitățile de finanțare 
pentru organisme de presă independente. La deschiderea stagiului de 
formare a fost prezent, alături de prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria 
Ardeleanu și lectorul universitar Gina Puică, promotoarele proiectului la 
Suceava, și Eric Poppe, reprezentantul Organizației Internaționale a 
Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală. De altfel, colaborarea 
lui Eric Poppe cu prof. Ardeleanu și cu USV în domeniul francofoniei 
datează de mai mulți ani, el vizitând Suceava și cu alte ocazii. Printre 
studenții care au participat la stagiul de formare în jurnalism 
antreprenorial s-au numărat Ecaterina Robu, Loredana Crețu și Bogdan 
Haures, toți în anul doi la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 
Ecaterina a apreciat această experiență drept „inedită”. „Cred că 
jurnalismul antreprenorial îți permite să faci ce vrei, în modul în care vrei 
și îți propui tu. (...) Revista franco-română <Regard>, condusă de 
Laurent Couderc, m-a făcut să cred că se poate. Într-o lume care se află 
într-o continuă schimbare, noul fascinează și  prezintă interes pentru 
public, iar dacă ai inițiativă și creativitate poți oferi publicului varianta 
ta, pe care ți-ai pus amprenta și unde poți face să conteze orice detaliu”, 
a declarat Ecaterina Robu.   
Pentru Loredana Crețu cele două zile au însemnat posibilitatea de a 
vedea pentru prima dată jurnalismul din perspectivă economică, tehnică 
și organizatorică, pe de o parte, iar pe de altă parte ca profesie care poate 
fi practicată și pentru segmente de nișă. „Întotdeauna m-am gândit că 
jurnalistul se adresează unui public larg. În aceste două zile am aflat că 
poți fi jurnalist pentru un public mai restrâns, care vrea să aibă o 
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înțelegere mai profundă a diverselor evenimente și tendințe din 
societate. Mi s-a părut interesantă și metoda prin care asociația își face 
reclamă: colaboratorii săi fac acest lucru”, a afirmat Loredana Crețu. Ea 
a spus că a fost impresionată de modul în care Couderc și-a expus ideile, 
împletind experiența profesională cu interviuri cu alți jurnaliști sau 
specialiști în media, dar și-ar fi dorit ca programul să fie „mai interactiv, 
cu o implicare mai mare a auditoriului, spre exemplu prin ateliere, lucru 
în echipă, discuții de grup”.  
„Până acum am avut impresia că jurnalismul este un domeniu inflexibil, 
cu norme și reguli bine stabilite. Creativitatea jurnalistului, pentru mine, 
se oprea la modul în care acesta scrie, nu avea nimic de-a face cu 
aspectele tehnice, de prezentare sau de logistică”, a mărturisit Bogdan 
Haures. Întâlnirea cu jurnalistul Laurent Couderc, spune el, l-a făcut să 
înțeleagă faptul că a fi ziarist „nu înseamnă doar să scrii, ci că un jurnalist 
este, de cele mai multe ori, și un antreprenor, un întreprinzător și chiar 
negociator”. „Întreg stagiul a gravitat în jurul acestor noțiuni, atât în plan 
teoretic, cât și practic”, a mai spus Bogdan.  
Toți cei trei studenți și-au manifestat interesul de a participa și la 
următoarele stagii în jurnalism antreprenorial. 
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- Managerul SJU Suceava, dr. Alexandru Calancea, a anunțat, miercuri, la 
Analiza de Seară de la News Bucovina că în prezent, împreună cu 
specialiști, se caută un spațiu pentru Facultatea de Medicină a USV  în 
curtea spitalului. 
Dr. Alexandru Calancea a declarat că își dorește foarte mult ca Spitalul 
Județean Suceava să devină spital clinic. 
„Din 2015 de când sunt la SJU Suceava tot purtăm discuții. Și cei de la 
Consiliul Județean își doresc acest lucru. Ideea este ca și USV să facă pași 
în această direcție, de a avea această Facultate de Medicină și mai 
departe, colaborarea”, a spus managerul SJU Suceava. 
El a adăugat că în prezent conducerea SJU Suceava analizează dacă poate 
oferi un spațiu în curtea spitalului nou pentru sediul Facultății de 
Medicină. 
Calancea a menționat că a existat o discuție pentru acest amplasament în 
curtea spitalului vechi, dar că acolo nu este posibil pentru că sunt deja 
proiecte pentru construcția spitalului de pediatrie și pentru spitalul de 
boli infecțioase și mai sunt și blocurile pentru medici. „Analizăm și 
președintele CJ Suceava mi-a trasat această sarcină să identificăm în 
curtea Spitalului Județean să găsim un spațiu să-l oferim”, a spus 
managerul SJU Suceava. 



El a menționat că se va găsi un spațiu, dar trebuie să se țină cont și de 
faptul că SJU Suceava este în plină expansiune și ascensiune. 
„Vrem și noi corpuri de clădiri noi, specialități noi. Aici va trebui să 
cântărim lucrurile foarte bine, dar în același timp și Facultatea de 
Medicină trebuie să fie în proximitatea Spitalului de Urgență pentru că 
va fi o simbioză benefică pentru întregul sistem medical sucevean”, a 
declarat Alexandru Calancea. 
Managerul SJU Suceava a arătat că și SJU Suceava trebuie să se dezvolte 
și Facultatea de Medicină trebuie să existe și să existe o colaborare cu 
Universitatea Suceava. 
„Va fi în beneficiul pacienților care ne calcă pragul. Vom găsi o 
posibilitate astfel încât toate lucrurile să fie foarte bune pentru toți cei 
implicați în această acțiune”, a mai declarat dr. Alexandru Calancea. 

N.B. Facultatea de 
Medicină poate fi 
construită în spatele 
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- Acest lucru ar fi posibil dacă se va muta stația de tratare a semințelor, sau 
la Stațiunea de Cercetări Agricole, dacă se acceptă ca USV să o 
revitalizeze 
Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof.univ. dr. 
Mihai Dimian, a declarat, recent, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, 
că speră ca administrația locală suceveană și parlamentarii suceveni să 
înțeleagă necesitatea Facultății de Medicină și Științe Biologice pe care 
USV o dezvoltă și nevoia unor spații pentru aceasta. 
El a spus că de opt ani USV face demersuri pentru acest program și că are 
până acum cinci propuneri pentru Facultatea de Medicină. 
Una dintre soluțiile care nu au fost acceptate a fost de a construi 
Facultatea de Medicină pe un teren al USV, în spatele Stadionului Areni, 
dar DSP Suceava a informat că acolo este o zonă de toxicitate din cauza 
unei instalații de tratare a semințelor. „Se dorește o limitare a toxicității 
în zona centrală prin investiția în mutarea acelei stațiuni de tratare a 
semințelor? Foarte bine! Construim în spatele stadionului pe terenul pe 
care îl avem acolo și unde am depus documentele necesare. Este o 
soluție” a spus Dimian. 
El a mai arătat și că la 200 de metri de Parcul Areni și de Primărie este 
zonă de toxicitate pe o rază de 100 de metri, iar acest lucru nu pare să fie 
normal. 
„Necesită anumite investiții. Pentru noi ca și comunitate ar fi bine să 
rezolvăm această problemă care este acolo”, a explicat prorectorul USV. 
În ceea ce privește Stațiunea de Cercetări Agricole, propunerea USV nu a 
fost de închidere, ci de revitalizare a activității. 



„Să lucrăm împreună. Angajăm și noi cercetători în domeniul respectiv 
și să facem, într-adevăr, ce ar trebui să facă stațiunea respectivă” a spus 
Mihai Dimian. 
El a menționat că acolo există o clădire care acum este folosită în alte 
scopuri decât a fost creată și care ar putea constitui un prim sediu pentru 
Facultatea de Medicină. 
„Împreună cu parlamentarii ar putea fi dezbătut proiectul de lege privind 
transferul Stațiunii de Cercetări Agricole pentru ca să se poată dezvolta 
și aceasta” a mai declarat prorectorul. 
Mihai Dimian a arătat însă că toate aceste aspecte trebuie să fie clarificate 
în scurt timp, pentru că USV nu mai are spații suficiente pentru 
programul de medicină și pentru programele de sănătate. 
O soluție peste 10 ani nu e suficientă 
„O soluție peste zece ani nu ajută foarte mult” a spus Dimian. 
În ceea ce privește extensia propusă la Corpul E, prorectorul a explicat că 
acesta nu este un sediu complet al Facultății de Medicină, ci doar ceea ce 
se poate prezenta ca un prim pas pentru asigurarea spațiilor necesare 
unui viitor program de medicină și pentru programele de sănătate 
existente. 
El a spus că prin această extensie se va realiza legătura cu Corpul E care, 
ușor-ușor, va constitui o bază pentru Facultatea de Medicină, urmând ca 
rectoratul să fie mutat, dar și alte activități, astfel încât spațiile 
disponibile să revină Facultății de Medicină și Științe Biologice. 
„Ceea ce facem cu asistența medicală generală, cu medicina în viitor 
înseamnă o contribuție la sănătatea populației” a spus Dimian, care 
consideră însă că ar trebui găsită soluția pentru mutarea instalației de 
tratare a semințelor, astfel încât sediul Facultății de Medicină să fie 
construit în spatele stadionului. 
El spune că autoritatea locală trebuie să găsească o soluție pentru 
mutarea acestei instalații, locul să fie curățat, mai ales că reprezintă un 
pericol pentru cei din zonă. 
Autoritățile ar trebui să susțină USV în realizarea Facultății de Medicină 
„Noi lucrăm de opt ani. Sunt opt ani de muncă, sunt programe de 
dezvoltare, laboratoare, proiecte, profesori aduși. Au venit oameni cu CV-
uri impresionante pentru că au văzut acest efort” a explicat Mihai 
Dimian, care consideră că trebuie ca și autoritățile să fie alături de USV 
în dezvoltarea acestei facultăți. 
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Studenții de la Facultatea de Inginerie Alimentară au îmbinat studiile 
teoretice cu practica și au reușit astfel să gătească, între altele, delicioase 



bicolore cu jeleuri de 
fructe. Rețeta unor 
studenți de la 
Universitatea 
Suceava 
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cornuri bicolore umplute cu jeleuri de fructe. Rețeta a fost pusă în 
practică în laboratorul de produse tradiționale și ecologice al instituției 
academice. 
Așadar, pentru aluat aveți nevoie de 1 kg de făină albă de grâu, 350 de ml 
de apă minerală, 250 de grame de zahăr, 50 de grame de cacao pudră, 50 
de grame de drojdie, 15 ml de esență de rom, 15 ml de esență de vanilie 
și 50 de ml de ulei. 
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Concurs de scriere 
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- Studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava sunt invitați 
să se înscrie și să participe la concursul de scriere creativă „Experiențe 
francofone”. Acțiunea este organizată de Centrul de Reușită Universitară 
al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, împreună cu Delegația 
generală Valonia-Bruxelles la București, și se adresează celor care doresc 
să se perfecționeze în învățarea limbii franceze. Marele premiu constă 
într-un stagiu on-line de perfecționare în limba și literatura franceză și 
de descoperire a patrimoniului belgian la Universitatea Liberă din 
Bruxelles, în perioada 17 iulie - 6 august 2021. Informații suplimentare 
despre stagiu pot fi găsite pe adresa  https://ltc.ulb.be/les-
langues/cours-de-vacances. Premiul este oferit de Delegația generală 
Valonia-Bruxelles la București, care sprijină de mai mulți ani activitățile 
francofone organizate de Centrul de Reușită Universitară al USV și care 
oferă, începând cu anul 2017, burse de perfecționare în limba franceză 
pentru studenții USV. Studenții care vor să participe la acest concurs 
trebuie să trimită o scurtă prezentare personală în limba franceză (10-15 
rânduri), precum și descrierea unei experiențe francofone (vizitarea unei 
țări francofone, întâlnirea cu un nativ, experiența descoperirii unui film 
sau a unei cărți scrise de un autor francofon, etc.) în limba română (max. 
o pagină), până la data de 18 mai 2021. 
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