
Revista presei – JOI, 27 MAI 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Cosmin 
Romega 

Vaccinarea se mută 
la USV, iar la 
Shopping City este și 
premiată 

monitorulsv.ro 
26.05.21 

- Ritmul de vaccinare s-a înjumătățit la centrele deschise în municipiul 
Suceava, iar una dintre măsuri este de deschidere a unei linii de vaccinare 
la USV, în vreme ce la centrul din parcarea Shopping City, cei care se 
vaccinează primesc premii. 
Măsurile care sunt luate pentru creșterea gradului de imunizare a 
populației au fost anunțate de către primarul Sucevei, Ion Lungu: „Rata 
de incidență în municipiul Suceava este de 0,26 la mia de locuitori. 
Pericolul încă nu a trecut! Fac apel la suceveni să fim în continuare 
prudenți, să păstrăm masca, să respectăm regulile de distanțare și igiena 
personală, să mai avem răbdare. Sunt bune măsurile de relaxare, dar 
suntem încă în pandemie. De aceea am și avut o discuție cu rectorul USV, 
Valentin Popa, să transferăm un flux de vaccinare de la CN <Ștefan cel 
Mare> la Universitatea <Ștefan cel Mare>, pentru perioada 31 mai – 31 
iulie, pentru studenții care au sesiune, care vin să se înscrie. Sperăm să 
crească astfel rata de vaccinare”. 
Edilul sucevean a ținut să îi mulțumească managerului general al 
Shopping City Suceava, Mircea Petrariu, pentru susținerea campaniei de 
vaccinare prin inițierea unei campanii de premiere a celor care vin să se 
imunizeze, oferind săptămânal câte 100 de vouchere de cumpărături, în 
valoare de 50 de lei fiecare. 
Referitor la rezultatele campaniei de vaccinare, Ion Lungu a menționat 
că săptămâna trecută s-au vaccinat în centrele municipalității 2.588 de 
persoane, din care cu Pfizer 1.708, Moderna - 500, Astra Zeneca - 290 și 
Johnson & Johnson - 90. 
„Sunt aproape jumătate față de cei de săptămâna trecută, nu s-a putut 
menține ritmul de 5.000 pe săptămână”, a mai spus Ion Lungu. 
Numărul total al persoanelor vaccinate din municipiul Suceava este de 
33.051, fiind administrate 56.211 doze de vaccin, de la patru producători. 
Procentul de vaccinare la nivelul municipiului Suceava este de 33,02%. 

obiectivdesuceava.ro 
26.05.21 

- Județul cu cea mai 
mică rată de 
vaccinare. Motivele 
pentru care oamenii 
refuză vaccinarea 

stirilazi.ro 
26.05.21 

- Vaccinarea persoanelor din mediul rural se dovedește a fi în continuare 
o misiune extrem de dificilă. La sate, centre de vaccinare nu există, iar 
oamenii nu prea trec pe la medicul de familie. Chiar și atunci când 
vaccinul ajunge la ei prin intermediul echipelor mobile, mulți refuză 

olt-alert.ro 
26.05.21 
observatornews.ro 



26.05.21 imunizarea. Așa se face că Suceava a ajuns județul cu cea mai mică rată 
de vaccinare.  
Autoritățile centrale insistă pe vaccinarea persoanelor din mediul rural 
dar accesul acestor români la vaccin nu este tocmai unul facil. Centrele 
de vaccinare se află în marile orașe iar la țară ajunge vaccinul doar prin 
intermediul unora dintre medicii de familie sau prin echipele mobile. 
Chiar și așa, sunt multe persoane care refuză vaccinarea sau chiar nu au 
suficiente informații despre vaccinare. 
Suceava a ajuns, astăzi, județul cu cea mai mică rată de imunizare. Doar 
15% din populația județului a decis să se vaccineze. 
Oamenii spun că nu se vaccinează din diverse motive. Unii spun că au 
trecut deja prin boală și așteaptă să treacă o perioadă, fiind convinși că 
au anticorpi. Alții spun că suferă de diverse boli și au auzit că nu este bine 
să te vaccinezi, iar alții nu au suficiente informații pentru a ști unde este 
disponibil acest vaccin. 
Autoritățile din Suceava se gândesc să deschidă locuri de vaccinare și în 
alte locuri, de exemplu, vor să deschidă noi centre la Universitatea Ștefan 
cel Mare, la aeroport sau în Vama Siret. 

- Centru vaccinare la 
USV. Dimian: „Nu 
susțin măsurile 
promovate în multe 
universități privind 
accesul la examene 
sau la activitățile 
didactice pe bază de 
vaccin sau test” 

bitnews.ro 
26.05.21 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a 
anunțat că, săptămâna viitoare, la parterul Corpului E al instituției 
academice se va amenaja un centru de vaccinare anti-COVID a 
studenților și angajaților. El a menționat că deja de la USV s-au vaccinat 
două treimi dintre cadrele didactice și jumătate din personalul 
administrativ. Prorectorul a declarat: „Așa cum am mai afirmat, nu 
susțin măsurile promovate în multe universități privind accesul la 
examene sau la activitățile didactice pe bază de vaccin sau test. Însă 
susțin ca acest proces de vaccinare să fie unul cât mai facil și, de aceea, 
să existe un centru de vaccinare chiar în campus”. Mihai Dimian a 
completat: „Vă încurajez să vă vaccinați atât pentru protecția 
dumneavoastră cât și pentru protecția celor din jur, mai ales într-un 
mediu precum cel universitar, unde interacțiunile cu ceilalți sunt multe 
și dese. Cred că majoritatea colegilor mei au dat dovadă, în primul rând, 
de responsabilitate în momentul când au luat decizia de a se vaccina”. 

- Practică pedagogică 
în străinătate pentru 
studenții Facultății 
de Științe ale 
Educației din 
Suceava 

svnews.ro 
26.05.21 

- Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava intenționează să organizeze pentru studenții săi stagii 
de pregătire practică pedagogică de cel puțin două luni în străinătate. 
Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa a declarat, la Radio Top: 
„Vrem ca studenții noștri să facă practică măcar două luni într-o 
instituție din afară: În Germania, în Spania, în Italia, oriunde în Europa. 



Am luat legătura cu români și cu străini care ne-ar putea ajuta să ne 
îndeplinim obiectivul, pentru că trebuie semnate anumite acte. Ar urma 
să fie încheiate un fel de parteneriate. Finanțarea stagiilor poate fi 
asigurată prin programul Erasmus al USV. Mi se pare extraordinar să ai 
un stagiu, o mobilitate practică, într-o altă țară și apoi să vii să dezvolți. 
Studenții au ocazia să vadă multe: cum se predă materia, cum se fac 
activitățile și cum este organizată ziua într-o instituție din străinătate. 
Vom merge și vom vorbi cu studenții care ar vrea să participe la stagii de 
practică pedagogică în afara țării. Deocamdată suntem în negocieri”. 
Profesoara Clipa dorește ca aceste stagii să înceapă cât mai repede și a 
precizat: „Cele două luni nu sunt ca la celelalte mobilități, să depindă de 
structura anului. Pot fi făcute funcție de cum este activitatea în școala 
unde te duci”. 

- Ambasadoarea 
Franței va inaugura 
Alianța Franceză din 
Suceava 

radioimpactfm.ro 
26.05.21 

- Alianța Franceză din Suceava va fi inaugurată oficial vineri la ora 16, în 
prezența ambasadoarei Franței la București, LAURENCE AUER. 
Alianța Franceză din Suceava continuă activitatea fostului Birou francez, 
unde, timp de aproape 10 ani, comunitatea suceveană s-a bucurat de 
După amiezile francofone în fiecare zi de miercuri. 
Deschiderea Alianței Franceze de la Suceava de vineri va fi urmată, la ora 
17, de decernarea Ordinului Național al Franței – Legiunea de Onoare în 
Grad de Cavaler prof.univ.dr. SANDA ARDELEANU, eveniment care va 
avea loc în fața Universității Ștefan cel Mare. 
Programul vizitei la Suceava a ambasadoarei Franței include și întâlniri 
cu președintele Consiliului Județean GHEORGHE FLUTUR, cu primarul 
ION LUNGU și o vizită la întreprinderea Ambro, deținută de o companie 
franceză. 

stirilevivafm.ro 
26.05.21 
newsmoldova.ro 
27.05.21 

N.B. Despre inflație și 
rolul BNR în 
menținerea 
stabilității prețurilor 

crainou.ro 
26.05.21 

- În cadrul celei de a XI-a ediții a Festivalului „Zile și nopți studențești” 
(ZNSt), Universitatea „Ștefan cel Mare”, prin Facultatea de Științe 
Economice și Administrație Publică, a organizat ieri, în format online, 
prezentarea cu tema „Inflația și rolul Băncii Naționale a României în 
menținerea stabilității prețurilor”. 
Facultatea este implicată, alături de alte facultăți de prestigiu din țară, în 
proiectul „Academica”, care urmărește consolidarea dialogului dintre 
banca centrală, mediul economic instituțional și comunitatea academică. 
La eveniment au fost invitați să participe studenți de la toate programele 
de studiu ale facultății, dar și alți studenți din universitate interesați de 
temă. 
Prelegerea a fost susținută de Elena Sireteanu, director al Agenției 
Suceava a BNR. 



O.N. Elevii din România 
vor școală în aer 
liber 

ziarullumina.ro 
27.05.21 

- Lecțiile desfășurate în curtea școlii, în parc sau grădină i-ar face pe elevi 
să vină cu plăcere la școală, arată o cercetare realizată în cadrul 
campaniei naționale de promovare a educației în aer liber „Școala în 
natură”. Educația în aer liber este preferată și de părinți și profesori, însă 
este nevoie de crearea cadrului legal pentru ca cel puțin un anumit număr 
de ore să se desfășoare în afara școlii.  
„Programul Național Școala în Natură” ar putea fi elaborat după modelul 
„Școala altfel”, susțin cele trei asociații care au demarat campania 
națională de încurajare a educației în aer liber, „Școala în natură”: Natura 
Vie, Life Education for All și Spiridușii Pădurii. „Contactul cu natura, cu 
aerul curat ajută foarte mult la starea de bine, de relaxare mentală și 
reduce stresul. De asemenea, orice metodă de educație formală, în spații 
diferite de sala de clasă, crește atașamentul copiilor față de școală, 
motivația de a învăța, reduce bullying-ul și le dezvoltă copiilor 
capacitatea de adaptare, curajul, stima de sine, creativitatea. Din studii 
făcute de specialiști pe modele implementate în școlile de stat din țările 
nordice, educația în aer liber ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive, 
la reducerea stresului, stimularea și creșterea nivelului de creativitate, la 
îmbunătățirea nivelului de atenție și creșterea stării de bine”, se arată 
într-un comunicat al celor trei asociații, citat de portalul educațional 
sparknews.ro.  
În cadrul acestei campanii, s-a derulat și o cercetare sociologică, 
coordonată de asist. univ. Sergiu Raiu, de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, care a constat în completarea de către elevi, părinți 
și cadre didactice a peste 9.300 de chestionare valide. Astfel, 3.390 de 
elevi (94%) au spus că și-ar dori ca o parte din orele de la școală să se 
desfășoare în aer liber, jumătate din aceștia afirmând că astfel li s-ar 
părea mai interesante lecțiile și ar veni cu plăcere la școală. Studiul arată, 
totodată, că 25% din elevi petrec, într-o zi obișnuită, sub o oră în aer liber, 
pentru că „nu au timp, din cauza temelor și învățatului”, și doar 2,1% din 
cei chestionați au spus că fac lecții la școală în aer liber.  
Pe de altă parte, 73,6% din profesori spun că au predat ore/lecții în aer 
liber până acum, cel mai adesea în curtea școlii, în parc, în grădina 
botanică sau în pădure, iar 96% și-ar dori ca o parte din orele predate să 
se desfășoare în aer liber, fie în curtea școlii, fie în parc, grădină sau în 
alte locuri. Aproape 60% din profesori spun că școala unde își desfășoară 
activitatea nu deține spații de învățare adecvate pentru derularea orelor 
în aer liber, dar subliniază că se pot amenaja spații adecvate învățării în 
curtea școlii. Cei mai mulți părinți susțin o astfel de educație pentru copiii 



lor, fiind conștienți de aspectele pozitive ale desfășurării unui anumit 
număr de ore în aer liber.    
 Cele trei asociații inițiatoare ale campaniei urmează să solicite 
Ministerului Educației colaborarea în vederea identificării unei soluții de 
legiferare a „Programului Național Școala în Natură” și de realizare a 
metodologiei de implementare. Campania „Școala în natură” a lansat și 
o competiție de proiecte pentru profesorii care au realizat până acum ore 
în afara sălii de clasă, sub titlul „Lecții desfășurate în natură”. Cadrele 
didactice care doresc să participe vor trimite un film sau un document (în 
format Word sau PPT) pe adresa office@lifeeducationforall.org, până la 
data de 29 mai, ora 18:00, iar câștigătorii vor fi anunțați în data de 31 
mai. Premiul cel mare va consta în dotarea școlii unde predă profesorul 
câștigător cu două spații de învățare în aer liber. Materialele selectate 
urmează să fie publicate online sub forma unui ghid de bune practici 
pentru educația în aer liber. 

Dana 
Humoreanu 

Un veteran de război 
s-a vaccinat 
anticovid la 99 de 
ani „din datorie față 
de țară” 

monitorulsv.ro 
26.05.21 

- (…) Din data de 13 aprilie a.c., de când centrul a fost deschis, aici s-au 
vaccinat 3.276 de persoane. Potrivit doctorului Nichitoi, până acum nu i 
s-a făcut nimănui rău după vaccinare, dar au fost persoane care au avut 
efecte secundare ușoare, „cel mai probabil pe fondul emoțiilor”. 
Majoritatea celor care s-au vaccinat la Sf. Ilie sunt femei, iar primele 
persoane care s-au prezentat în data de 13 aprilie au fost soția și fiica 
prefectului Iulian Cimpoeșu. Media de vârstă a celor care s-au vaccinat 
este de 40-50 de ani, dar au fost și circa 25 de adolescenți, cu vârste între 
16 și 18 ani, precum și mulți studenți, inclusiv din Republica Moldova, 
care învață la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Dr. Nichitoi a 
spus că unii dintre studenții moldoveni au venit și cu părinții lor, care au 
dorit să se vaccineze. „În general tinerii vin cu familia completă”, a 
subliniat medicul. [...] 

- Conferința 
„Promovarea 
sănătății mintale în 
școală”, vineri, la 
USV 

suceavalive.ro 
26.05.21 

- Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Suceava, organizează conferința Promovarea sănătății mintale în școală, 
vineri, 28 mai 2021. Evenimentul se adresează decidenților din educație 
(reprezentanți ai instituțiilor publice, parlamentari, directori de școli, 
inspectori școlari) și se desfășoară în contextul proiectului european 
PROMEHS – PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL 
(Promovarea sănătății mintale în școală), proiect ERASMUS+ KA3. 
Echipa de proiect a dezvoltat și implementat un curriculum de 
promovare a sănătății mintale pentru grădinițe, școli primare, 
gimnaziale și licee. În vederea implementării acestui curriculum în școli, 

centruldepresa.ro 
26.05.21 
bitnews.ro 
26.05.21 



au fost formați 250 de profesori din 20 de școli din județul Suceava. 
Beneficiarii proiectului sunt 1300 de elevi și 3000 de părinți. 
Proiectul PROMEHS este cofinanțat de Comisia Europeană (2019-2022) 
și se derulează sub coordonarea unei echipe de cercetători de la 
Universitatea Bicocca din Milano. Participanții la proiect sunt 
universități și autorități publice din șapte țări europene (România, 
Croația, Grecia, Letonia, Portugalia, Malta). În cadrul conferinței din 28 
mai, participanții vor afla detalii despre proiectul PROMEHS (coordonat 
în România de d-na conf. univ. dr. Aurora- Adina Colomeischi, decan a 
Facultății de Științe ale Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava) și vor avea oportunitatea să cunoască materialele elaborate în 
cadrul proiectului pentru elevi, părinți și profesori. 
Prezentările din cadrul conferinței vor aborda importanța dezvoltării 
socio-emoționale, a stării de bine și rezilienței în școală și familie (conf. 
univ. dr. Petruța Rusu), descrierea manualelor și ghidurilor pentru elevi, 
profesori și părinți (lector univ. dr. Diana-Sînziana Duca) și prezentarea 
demersului de validare științifică a programului (asistent univ. drd. Alina 
Ionescu Corbu). 
Formarea profesorilor în vederea promovării sănătății mintale în școli a 
fost coordonată de lector univ. dr. Liliana Bujor (USV), iar din echipa de 
formatori au făcut parte: asistent univ. drd. Alina Ionescu Corbu (USV), 
asistent univ. drd. Romina Bondor (USV), prof. consilier Adriana 
Nichitean (Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică, 
Suceava) și prof. consilier Narcisa Popa (Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Psihopedagogică, Suceava). 
Conferința va fi organizată la sediul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Aula Magna, corp A. 

- Studentul USV 
Marian Apostol, 
premiul al III-lea la 
Concursul de 
traducere literară 
„La voz a ti debida”, 
București, 2021 

suceava-smartpress.ro 
26.05.21 

- Un nou premiu important a fost obținut de unul dintre studenții 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ca urmare a participării la 
Concursul de traducere literară „La voz a ti debida”, ediția a III-a, 
organizat de Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și 
Neogreacă (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din 
București), cu sprijinul Ambasadei Spaniei la București, al Institutului 
Cervantes din București și al revistei Observator cultural. 
Studentul Marian Apostol, din anul I, specializarea Limba și literatura 
engleză – Limba și literatura spaniolă, din cadrul Facultății de Litere și 
Științe ale Comunicării, s-a remarcat prin participarea cu traducerea 
poemului semnat de scriitorul uruguaian Mario Benedetti, Hagamos un 
trato (rom. Hai să facem un târg), precum și a povestirii autoarei 

suceava-smartpress.ro 
26.05.21 



mexicane Esther Seligson, Despertar del cuerpo (fragment din Diálogos 
con el cuerpo) (rom. Trezirea corpului – extras din Dialoguri cu trupul), 
câștigând Premiul III. Acest premiu este o reușită, cu atât mai mult cu 
cât la concurs au participat numeroși studenți, masteranzi și doctoranzi 
de la universități de prestigiu din țară. Festivitatea de decernare a 
premiilor s-a desfășurat exclusiv online, în data de 14 mai 2021. 
Studentul câștigător a fost coordonat de lector univ. dr. Alina-Viorela 
Prelipcean. Aceste concursuri studențești contribuie la o bună formare a 
viitorilor traducători și specialiști în limbi străine. 
La voz a ti debida este un concurs de traducere a unor texte literare din 
limba spaniolă în limba română, iar principalul obiectiv este promovarea 
limbii spaniole, precum și diseminarea bogatei culturi hispanice în țările 
vorbitoare de limbă spaniolă. Astfel, se fac cunoscute societății românești 
texte narative și poetice din limba spaniolă, limbă aflată pe locul doi în 
lume, la ora actuală, ca număr de vorbitori, după chineza mandarină. 
Membrii juriului concursului de traducere literară La voz a ti debida au 
fost: prof. dr. Mianda Cioba (Universitatea din București), prof. dr. 
Carmen Mușat (Universitatea din București și redactor-șef al revistei 
Observator cultural), lect. dr. Mioara Angheluță (Universitatea din 
București) lect. Víctor Peña Irles (Universitatea din București), dr. Rafael 
Pisot Díaz (Institutul Cervantes din București), Valeriu Radulian (Radio 
România Internațional) și Vlad Radulian (Asociația Firmelor de 
Interpretariat și Traducere din România). 

- Dan Bănacu: Știri 
false și lipsa de 
dialog cu cei care 
lucrează în domeniu 
– cele mai mari 
primejdii ale 
sectorului 
exploatării lemnului 
(partea a II-a) 

financialintelligence.ro 
27.05.21 

- Reporter: Câți copaci au fost plantați prin proiectul Pădurea de mâine? 
Dan Bănacu: Cu toate că HS Timber Group nu desfășoară activități de 
exploatare forestieră, compania se angajează să susțină o industrie 
sustenabilă a lemnului în România și, prin urmare, își intensifică 
activitățile de reîmpădurire a terenurilor forestiere degradate. 
„Pădurea de Mâine” a început ca un proiect dezvoltat de Asociația 
Administratorilor de Păduri alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava și HS Timber Group. 

 

 

 


