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- Intensificarea 
acțiunilor de 
conștientizare a 
personalului 
PUBLIC și medical 
cu privire la factorii 
de risc asociați cu 
excesul de 
GREUTATE, 
obezitate și diabet 

newsmoldova.ro 
17.05.21 

- În ultimele două decenii, obezitatea a devenit una dintre cele mai mari 
provocări ale sănătății publice, iar conform Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), în lipsa unor măsuri drastice de prevenție și tratament, 
în 2025, peste 50% din populația lumii va fi obeză 
În plus față de existența dizabilităților fizice și a tulburărilor psihologice, 
excesul de greutate crește semnificativ riscul unei persoane de a dezvolta 
diabetul zaharat. În cadrul unui efort comun româno-ucrainean, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, împreună cu Universitatea 
Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, Ucraina, 
derulează un proiect transfrontalier care vizează educarea cadrelor 
medicale și a populației generale cu privire la factorii de risc asociați cu 
obezitatea și diabetul, consilierea nutrițională prin promovarea 
obiceiurilor alimentare sănătoase și a unui stil de viață mai activ, dar și 
derularea screening-ului la fața locului și feedback personalizat asupra 
stării de sănătate. 
În perioada următoare, cele 2 clinici mobile din cadrul proiectului vor fi 
puse la dispoziția cetățenilor, în cadrul unor campanii publice de 
identificare a persoanelor cu obezitate și a persoanelor predispuse sau 
diagnosticate cu diabet. În cadrul acestei inițiative, adulții, tinerii, dar și 
copiii vor avea acces la educație și consiliere nutrițională din partea 
specialiștilor. Campaniile se vor desfășura în 8 localități stabilite în 
cadrul proiectului: Suceava, Ilișești, Moara și Șcheia – România și 
Burshtyn, Stectseva, Pijlo și Tysmenychany din Ivano-Frankivsk, 
Ucraina. 
Proiectul „Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint 
Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”, nr. 
ENI CBC 2SOFT/4.1/56 a început în luna iunie a anului trecut și are o 
valoare totală de 329.200 euro, reprezentând 1.583.452 lei. Acest proiect 
este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun 
România-Ucraina 2014-2020, prioritatea „Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor de sănătate și acces la sănătate”. 
Până în prezent, s-au desfășurat de către cei 2 parteneri multiple 
activități în cadrul proiectului, precum crearea paginii web a proiectului 
www.prepod.ro, pagină actualizată constant cu progresul înregistrat în 



derularea activităților; stabilirea contactului cu reprezentanți ai 
comunităților locale, administratori și furnizori în domeniul sănătății; 
realizarea unui sondaj privind expertiza nutrițională a cadrele medicale 
de familie din județul Suceava și regiunea Ivano-Frankivsk și 
centralizarea și analiza rezultatelor; aprofundarea cunoștințelor în 
domeniul nutriției, educației nutriționale și consiliere și dobândirea 
abilităților de cercetare clinică a personalului proiectului și a studenților 
din cadrul celor 2 parteneri; organizarea sesiunilor de instruire și 
consiliere nutrițională pentru cadrele medicale de familie în adoptarea 
abordărilor preventive și a consilierii eficiente pentru pacienți, 
relaționarea cadru medical-pacient, recomandări de optimizare a stilului 
sănătos de viață și metode de prevenire a obezității și a diabetului zaharat 
de tip 2. 
În cadrul activităților implementate s-au atins indicatorii propuși, astfel 
că: 120 cadre medicale de familie din județul Suceava și regiunea Ivano-
Frankivsk au completat chestionarul privind expertiza nutrițională 
întocmit de echipa de implementare a proiectului; un număr de 151 de 
studenți și personal didactic și auxiliar din cadrul Departamentului de 
Sănătate și Dezvoltare Umană, Suceava și Departamentul de Biochimie 
și Biotehnologie, Ivano-Frankivsk au fost instruiți cum să folosească 
echipamentele proiectului, cum să colecteze și să interpreteze datele într-
un mod semnificativ, cum să realizeze un raport integrat al stării de 
sănătate și cum să comunice rezultatele și măsurile preventive într-o 
manieră exactă, credibilă și ușor de înțeles; 120 de participanți au fost 
instruiți în cadrul sesiunilor dedicate cadrelor medicale (medici/ 
asistenți de familie), cu tema Consiliere și educație nutrițională, 
organizate de cele două instituții partenere din Suceava și Ivano-
Frankivsk. 
Pentru mai multe informații despre activitățile realizate și cele aflate în 
derulare, accesați pagina web a proiectului: www.prepod.ro, persoana de 
contact: Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Funcție: Manager proiect, E-
mail: mcovasa@gmail.com. 

- Universitatea 
Suceava alături de 
alte patru 
universități care au 
programe de 
Silvicultură „susțin 
deschis” demersurile 

ziare.com 
14.05.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava alături de Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași și Universitatea din Oradea care 
au programe sau specializări în Silvicultură au anunțat, vineri, că au 
asumat un punct de vedere comun și susțin demersurile ministrului 
Mediului, Tanczos Barna, pentru un management cinegetic coerent. 
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ministrului 
Mediului, Tanczos 
Barna, pentru un 
management 
cinegetic coerent 

17.05.21 Vă prezentăm integral punctul de vedere comun al celor cinci universități 
din România: 
Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, marți, într-o conferință de 
presă, că ministerul va căuta soluții pentru a plăti serviciile publice 
prestate de asociațiile de vânători, spunând că în domeniul faunei „tot ce 
avem în țară li se datorează”. 
„Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public 
de interes național și internațional” (Legea 407/2006 cu modificările și 
completările ulterioare). 
Din punctul de vedere al mărimii efectivelor, speciile sălbatice de interes 
cinegetic pot fi încadrate în trei mari categorii: 
1. Specii pe care efectivele reale, densitatea, arealul ocupat și dinamica 
populației le încadrează într-un „statut nefavorabil de conservare”. 
Acestea trebuie protejate, integral sau parțial. Numărul de  exemplare al 
acestor specii trebuie monitorizat în permanență, utilizând metodologii 
consacrate, care sunt uzitate la nivel european / mondial, și sunt necesare 
măsuri de conservare si protecție a exemplarelor și a habitatului 
acestora. 
2. Specii la care efectivele reale sunt apropiate de efectivele optime se 
încadrează într-un „statut favorabil de conservare”. Aceste specii fac 
obiectul gestionării durabile a vânatului, în baza lucrărilor anuale / 
sezoniere de evaluare a numărului de exemplare din fiecare specie, 
pentru fiecare fond cinegetic. În cazul acestor specii, poate fi recoltat, 
anual, un număr de exemplare aproximativ egal cu sporul natural al 
speciei respective. Sporul natural a fost stabilit, în urma multiplelor 
cercetări științifice de specialitate, de către institute de cercetare de 
profil. La aceste specii, perenitatea este asigurată prin gestionare 
durabilă implementată prin legi, regulamente, norme și instrucțiuni. 
3. Specii la care efectivele sunt mult mai mari decât cele optime. Aceste 
specii se înmulțesc excesiv, pot deveni invazive, în detrimentul speciilor 
din categoriile anterioare, sau pot deveni periculoase pentru 
comunitățile umane. 
Declarația politică a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii 
IUCN spune că: Utilizarea durabilă a resurselor cinegetice constituie „un 
mod important de conservare a speciilor”, deoarece beneficiile sociale și 
economice derivate din vânătoare furnizează stimulentele cele mai 
puternice pentru conservarea faunei și a ecosistemelor acestora. 
Din punct de vedere ecologic, creșterea sau scăderea semnificativă a 
numărului de exemplare ale unei specii sălbatice poate duce la 



dezechilibre în lanțul trofic, greu de anticipat. Al doilea pericol este legat 
de modul în care ar putea evolua (sau involua) speciile într-un mediu 
puternic antropizat (peste 60% din teritoriu României este complet 
artificial), în lipsa managementului cinegetic. Atât timp cât omul există 
și acționează în România, el trebuie să continue să o facă judicios, nu 
impulsiv și pătimaș, ținând cont de faptul că animalele sălbatice trăiesc 
într-un mediu cvasi-antropizat. 
În asociațiile de vânătoare din Uniunea Europeană sunt peste 7.000.000 
de vânători, care promovează vânătoarea în acord cu principiile utilizării 
durabile a resurselor naturale și asigură peste 120.000 de locuri de 
muncă direct în managementul cinegetic, iar indirect, peste 1.100.000.  
Printr-un management armonios, activitatea cinegetică poate atrage 
venituri mari în interesul statului român, prin crearea de locuri de muncă 
în diverse domenii, precum: industria de armament și muniție de 
vânătoare, îmbrăcăminte și încălțăminte, aparatură optică și electronică, 
industria auto, accesorii vânătorești,  industria HoReCa etc. Practic, se 
creează locuri de muncă, începând de la angajații de specialitate ai 
gestionarilor fondurilor cinegetice și până la angajați în diverse industrii. 
De asemenea, taxele plătite de către gestionarii fondurilor cinegetice 
către statul român nu sunt deloc neglijabile. 
Pe de altă parte, lipsa unui control coerent asupra numărului de 
exemplare al unei specii, dintr-o anumită zonă, la un moment dat, poate 
duce la conflicte între comunitatea umană respectivă și animalul sălbatic. 
Aceste conflicte se concretizează în pagube în culturile agricole, 
pomicultură și viticultură, zootehnie și piscicultură, dar și în atacuri 
asupra oamenilor, soldate cu infirmitate sau deces (76 de oameni 
mutilați și 9 uciși în 2019, 12 oameni uciși în 2020, de urși). 
Rezoluția 882 și Recomandarea 1689 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului  Europei despre  importanța vânătorii pentru regiunile rurale 
spune că: „vânătoarea este o activitate importantă și o sursă de venit 
pentru dezvoltarea rurală atât timp cât resursele naturale sunt folosite 
durabil. Vânătoarea conservă stilul rural de viață”. În multe țări 
europene, vânătoarea este declarată de utilitate publică și intră în 
patrimonial național. 
Prin management cinegetic, în România a fost asigurată perenitatea 
speciilor de vânat autohton. După Al Doilea Război Mondial, vânătorii și 
silvicultorii au repopulat crestele Carpaților cu capră neagră și marmotă 
alpină, au repopulat masive muntoase cu cerb comun, au reintrodus 
căpriorul în Câmpia Română, au repopulat apele țării cu castor. 



Nu în ultimul rând, trebuie ținut cont de specificul românesc și nu trebuie 
uitate tradițiile vânătorești de la noi. Caracteristicile masivelor 
păduroase din România, mentalitățile, credințele și datinile 
comunităților umane din Carpații românești creează un context aparte, 
care trebuie să influențeze calea de urmat pentru un management 
cinegetic armonios al faunei de interes cinegetic. 
Nu trebuie uitat echilibrul agro – silvo – cinegetic. În lipsa 
managementului cinegetic, nu se poate face agricultură, pomicultură, 
viticultură, apicultură sau zootehnie fără pagube imense! 
De asemenea, trebuie prezentate și opiniei publice toate fațetele 
managementului faunei sălbatice, explicându-se, într-o formă ușor 
accesibilă, rațiunile ecologice și economice pentru un management 
proactiv, cu implicații ecologice, economice si sociale pozitive. 
Prin urmare, susținem deschis demersurile Domnului Ministru al 
Mediului, Tanczos Barna, pentru un management cinegetic coerent. O 
gestiune cinegetică rațională presupune un ansamblu de măsuri unitare 
de îngrijire și ocrotire, finalizată cu obținerea de beneficii pentru 
societate, având siguranța perenității populațiilor faunei. 
Universitățile din România care au program de studiu sau specializare 
Silvicultură. 
Universitatea „Transilvania” din Brașov 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” Iași 
Universitatea din Oradea 

- Verzii suceveni: 
Suceava nu are 
suficient spațiul 
verde, este un oraș 
sufocat de 
construcții de prost 
gust și fără logică 

agerpres.ro 
16.05.21 

- Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că agroecologia poate 
oferi alimente sănătoase, menținând, în același timp, productivitatea, 
sporind fertilitatea solului, biodiversitatea și reducând amprenta de 
poluare producției de alimente. Agricultura naturală sau ecologică, în 
special, prezintă un mare potențial atât pentru fermieri, cât și pentru 
consumatori. Sectorul creează locuri de muncă și atrage tinerii fermieri. 
Agricultura ecologică oferă, de asemenea, cu 10-20 % mai multe locuri 
de muncă pe hectar decât în exploatațiile convenționale și creează 
valoare adăugată pentru produsele agricole, răsfrântă asupra bunăstării 
zonale. 
Cel puțin 25 % din terenurile agricole ale UE trebuie să fie cultivate 
natural și ecologic până în 2030. 

stiridinbucovina.ro 
16.05.21 



Totodată, noi, verzii suceveni, considerăm aberantă și neinteligentă 
solicitarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a unui teren 
pentru construirea Facultății de Medicină din spațiul verde al Parcului 
Areni sau cum au mai susținut alte minți din spațiul verde al Spitalului 
Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. 
Municipiul Suceava nu are suficient spațiu verde, este un oraș sufocat de 
construcții de prost gust și fără logică, iar amplasarea de noi betoane 
combinate cu fier pe un spațiu verde nu este o soluție. Universitatea are 
la 3 kilometri de municipiul Suceava, 30 de hectare de teren. Pot face ce 
vor ei acolo, au loc de parcare și nici nu sufocă orașul, iar dacă Rectorul 
USV, domnul Valentin Popa, nu are soluții pentru utilități sau altceva să 
ne caute că noi le oferim gratis. Un om deștept rezolvă orice problemă! 
Amplasarea Facultății de Medicină pe terenul Spitalului Județean de 
Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava iarăși este o prostie. Există 
Ordinul nr.1096 din 30 septembrie 2016 unde sunt trecute condițiile pe 
care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației 
sanitare, iar ca și zonă verde este dată o suprafață de minimum 20 
mp/pat. Faceți un calcul înmulțind numărul actual de paturi cu 20 de 
mp. Nu trebuie uitat și dezvoltarea spitalului, adică acel spital de copii, 
asta doar dacă se dorește menținerea acestui la o capacitate maximă, iar 
dacă SJU Suceava pierde autorizația din cauza lipsei spațiului verde, adio 
Facultatea de Medicină. 
Dan Acibotăriță, președinte al Partidului Verde Filiala jud. Suceava 

- FOTO-VIDEO// 
Sute de suceveni au 
participat la cea mai 
mare acțiune de 
ecologizare din 
municipiul Suceava 

newsbucovina.ro 
16.05.21 

- Sute de suceveni, între care mulți elevi ai școlilor din oraș, studenți ai 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, consilieri locali suceveni, 
inspectori din Garda de Mediu Suceava coordonați chiar de șefa Gărzii 
de Mediu Suceava, Adriana Iordache, dar și prorectorul USV, prof.univ. 
dr. Mihai Dimian, au participat sâmbătă, 15 mai, la cea mai mare acțiune 
de ecologizare a parcurilor-pădure din municipiul reședință de județ. 
Acțiunea a avut loc la inițiativa activistului sucevean de mediu, Andrei 
BACOȘ, startul fiind dat sâmbătă dimineața, de la ora 9:00 când 
participanții s-au adunat pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei unde au 
fost instruiți cu privire la acțiune și li s-au oferit din partea 
organizatorului saci pentru gunoaie, mănuși, veste reflectorizante, apă. 
La prânz toți participanții s-au bucurat de un picnic în mijlocul naturii 
oferit de o mână de sponsori inimoși din Suceava. 
Firmele care asigură salubritatea in Suceava, Ritmic și DIASIL au pus la 
dispoziție mașini pentru strângerea și depozitarea deșeurilor. 

centruldepresa.ro 
16.05.21 
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15.05.21 



Acțiunea de sâmbătă a fost prima de acest gen și de asemenea anvergură 
din istoria municipiului Suceava și tonele de gunoaie strânse de suceveni 
survin după ce timp de o săptămână municipalitatea suceveană a făcut 
efectiv un maraton de ecologizare a parcurilor, cu zeci de angajați care au 
muncit ore întregi pe zi dar care nu au reușit să dovedească cantitatea 
imensă de deșeuri pe care sucevenii au aruncat-o în păduri pe parcursul 
ultimilor ani. 
La finalul acțiunii toți participanții au primit diplome. 
Andrei Bacoș a mulțumit la final tuturor celor care s-au implicat și a cerut 
sucevenilor să încerce să păstreze curate oazele de verdeață din Suceava. 

Daniela 
Micuțariu 

„Femeia de azi, de la 
starea de mir la 
starea de jertfă”, 
sesiune interactivă 

monitorulsv.ro 
14.05.21 

- În contextul Zilei Internaționale a Familiei și al Duminicii femeilor 
creștine, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, coordonator, în 
parteneriat cu Proiectul Merito și Arhiepiscopia  Sucevei și Rădăuților - 
Sectorul Educațional-Teologic și Sectorul Comunicare, Media și Relații 
Publice, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Calinic, organizează duminică, 16 mai 2021, la ora 18.00, un webinar 
intitulat „Femeia de azi, de la starea de mir la starea de jertfă”. 
Acțiunea de duminică, 16 mai, cuprinde, după cum ne-a spus prof. 
Daniela Ceredeev, inspector școlar de specialitate religie, Inspectoratul 
Școlar Județean Suceava, coordonatoarea seminarului: sesiune 
interactivă de tip webinar, pe platforma www.zoom.us; un dialog al 
„gândurilor de  luat acasă, ca o carte mică de rugăciuni, pe care o iei cu 
tine peste tot și o răsfoiești/recitești când nu ți-e bine”; speakeri și 
invitați – personalități din domenii dintre cele mai diverse ale societății, 
care vor împărtăși cu participanții din experiența reușitelor personale și 
profesionale: Măriuca Talpeș, cofondator Bitdefender, inițiatoarea 
Proiectului Merito de susținere a excelenței în educație; prof. dr. Maria 
Stamatin, prof. emerit la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iași, șef de Secție la Centrul Regional de Terapie Intensivă Nou-
născuți Iași; conf. univ. dr. Otilia Clipa, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Facultatea de Științele Educației; asist. univ. dr. Oana Moșoiu, 
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației, titular al cursurilor de Politici sociale pentru copil și familie și 
Pedagogie Socială; Simona Baciu, President&Founder la Transylvania 
College, fondator Profesori Fericiți pentru România; Gabriela Teișanu, 
artist, etnolog, consultant artistic Artă populară la Centrul Cultural 
„Bucovina”; Angela Zarojanu, președinte Asociația Șanse Egale, Valoare, 
Autoritate – SEVA, consilier local Suceava; Angelica Flutur,  artist 
muzical; comisar-șef de poliție Liliana Orza, coord. Centrul Regional 
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Suceava - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane; prof. 
Elena Ignat, inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar 
Județean Alba; prof. Elena-Manuela David, director al Casei Corpului 
Didactic „George Tofan” Suceava; prof. Tatiana Vîntur, inspector pentru 
Educație permanentă, Inspectoratul Școlar Județean Suceava; prof. dr. 
Ioana Revnic, Liceul Pedagogic ,,Anastasia Popescu” București, creator 
de conținut www.bunătate.ro.   […] 

- Seminarul de 
Medicină și 
Teologie, ediția a 
XX-a, online 

timponline.ro 
17.05.21 

- MARȚI, 18 MAI 2021, ora 900 
SALA A 
Terapii medico-spirituale: Complementaritate, dialog, unitate 
Link accesare sală: http://bit.do/bioetica2021_A 
Moderatori: Ioan Chirilă, Vasile AstărăstoaeIstoria românilor și rănile 
memoriei 
Aurora Ciucă – Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. 

NB. Concurs de scriere 
creativă 

crainou.ro 
14.05.21 

- Marele premiu constă într-un stagiu online la Universitatea Liberă din 
Bruxelles 
Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, împreună cu Delegația generală Valonia-Bruxelles la București, 
organizează concursul de scriere creativă „Experiențe francofone”, 
adresat tuturor studenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
care doresc să se perfecționeze în învățarea limbii franceze. 
Potrivit USV, pentru a participa la concurs, studenții 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 (maxim o pagină), 
până la data de 18 mai a.c. 
Marele premiu constă într-un stagiu online 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. 

 


