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- Dr. Hîncu: Locul 

Facultății de 
Medicină, în curtea 

Spitalului Nou 

 

radiotop.ro 
03.05.2021 

Sănătate Președintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg Sorin 
Hîncu, susține că cea mai bună variantă pentru ridicarea unui sediu 
pentru viitoarea Facultate de Medicină a USV o reprezintă curtea 
Spitalului Nou. În contextul discuțiilor legate de locul viitoarei Facultăți 
de Medicină, în care s-a vorbit și despre curtea Spitalului Nou, domnul 
Hîncu a spus, la Radio Top: „E o variantă bună pentru că, în general, 
facultatea trebuie să fie legată de unitatea medicală cea mai dezvoltată, 
unde studenții să aibă posibilitatea să facă practică. Învățământ medical 
fără practică nu există. Cărți avem cu toții. Fără practică, degeaba. Până 
când nu pui mina pe pacient, până când nu vorbești cu el, să-i faci 
anamneza, să vezi cum a pornit boala și să înveți de aici nu se poate 
face”. Aflând că rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, 
a declarat că pentru noua facultate ar fi nevoie de aproximativ 1.000 de 
metri pătrați de teren, Sorin Hîncu a spus că la Spitalul Nou ar fi spațiu 
suficient, pentru că acolo ar fi cam 5.000-6.000 de metri pătrați 
disponibili. În opinia domnului Hîncu mai sunt multe etape de parcurs 
până când Suceava va avea cu adevărat o facultate de medicină, iar 
acest lucru se poate face numai cu ajutorul celor de la Iași: „Sunt multe 
etape de parcurs. Eu cred că numai cu ajutorul Centrului Universitar 
Iași, al Unității de Medicină și Farmacie Iași, se va putea începe și la 
Suceava. Este o ierarhie universitară care nu se face peste noapte”. De 
curând Senatul USV a hotărât înființarea unei facultăți de medicină, iar 
decizia a transmis-o Ministerului Educației. 

Daniela 
Micutariu 

„The Art of Food”, 
proiect online la 
Colegiul Național 
„Petru Rareș” 
Suceava 

monitorulsv.ro 
01.05.21 

- În săptămâna 26 - 29 aprilie 2021, au avut loc activități online în cadrul 
proiectului „The Art of Food”  (Erasmus+ de tip KA2), proiect pe care 
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava îl implementează, în perioada 1 
septembrie 2020 - 31 august 2022, împreună cu alte patru unități 
școlare europene.  
Activitățile s-au derulat în format online, prin conectarea tuturor 
partenerilor la platforma creată și gestionată de partenerul spaniol, 
Institutul Can Puig, Catalunia. Tema abordată a fost „Nutritional habits 
in each country and history of nutritional production”. Atelierele 
comune de lucru au inclus colaborarea pe teme culinare, prin 
executarea practică a unor meniuri la libera alegere, filmarea și 



prezentarea acestora. S-a accentuat dimensiunea culturală a alegerilor. 
Prof Anca Greculeac, responsabil proiect, director adjunct al Colegiului 
Național „Petru Rareș”, ne-a spus că „elevii participanți și-au 
îmbunătățit atât  cunoștințele de limba engleză, cât și cele de cultură 
generală  în domeniul tradițiilor fiecărei regiuni participante. Alegerile 
elevilor suceveni au accentuat obiceiurile locului, însă ele au prezentat 
faptul că la Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității <Ștefan 
cel Mare> există inovații în domeniul culinar, dintre care una a fost 
filmată și prezentată public partenerilor”. 
S-a lucrat cu mare bucurie, deși interacțiunea nu a fost facilă, spun 
organizatorii. Elevii au fost distribuiți în 8 subgrupuri multinaționale și 
au realizat activități comune în cadrul unor conexiuni online diferite. 
Cei 17 elevi români au lucrat astfel, fiind localizați fizic în 8 săli ale 
colegiului.[…] 

- Care este cel mai 
bun vaccin anti-
covid? Răspunsul 
Dr. Radu Cionei. 
„Beneficiul 
depășește riscul” 

libertateapentrufemei.ro 
02.05.21 

- Care este cel mai bun vaccin anti-covid. Dr. Radu Cionei. „Beneficiul 
depășește riscul” 
În mai puțin de jumătate de an de la începerea campaniei de vaccinare, 
care a început în România pe 27 decembrie  2020, au fost vaccinate 
anti-covid peste  3.158.000 de persoane. Mai mult de 1.850.000 de 
persoane dintre acestea au primit deja ambele doze de vaccin. 
Majoritatea persoanelor vaccinate în România a fost imunizată cu 
Pfizer/BioNTech. Autoritățile și-au propus ca, până la începutul verii, să 
fie vaccinate 5 milioane de persoane. În acest sens, au accelerat 
campania de vaccinare, prin acțiuni-maraton, precum la Timișoara, sau 
puncte drive-thru, precum la Deva, Cluj-Napoca sau București. Efortul 
se îndreaptă către o mai mare accesibilitate a populației la vaccinuri, în 
speranța că până în toamnă s-ar putea atinge imunitatea de masă, odată 
cu vaccinarea a 10 milioane de persoane. 
Care este cel mai bun vaccin anti-covid 
În ceea ce privește eficiența vaccinurilor anti-covid, s-au făcut și se fac 
în continuare numeroase studii. Nu există, până acum, un vaccin care să 
aibă o eficiență de 100%. Cu toate acestea, toate serurile apărute în 
ultimul an, sunt considerate un real succes al științei. Unele oferă o 
protecție mai mare de prima doză, altele devin eficiente abia la un 
anumit interval de timp de la a doua doză. 
Despre cel mai bun vaccin anti-covid a vorbit și cercetătorul Radu 
Ciornei de la Universitatea Suceava, doctor în microbiologie, 
imunologie și genetică moleculară. Dr. Ciornei a dezvăluit care este cel 
mai bun vaccin anti-covid și cum îți dai seama de eficiența lui reală. 

doctorulzilei.ro 
30.04.21 



„Cel mai bun vaccin e cel pe care îl faci. Eu am făcut un experiment. Mi-
am întrebat prietenii dacă știu persoane care au făcut forme grave sau 
care au pierdut pe cineva din cauza COVID. Și toți au răspuns afirmativ, 
toți cunosc pe cineva în această situație. Și i-am întrebat: cunoașteți pe 
cineva care a făcut o reacție post-vaccinală severă? 
Iar răspunsul a fost nu. Iată, avem deja peste 3 milioane de persoane 
vaccinate, iar reacțiile severe au fost extrem de rare. Beneficiul 
depășește riscul cu câteva ordine de mărimi. De aceea trebuie să ne 
vaccinăm fără putință de tăgadă”,  a declarat dr. Radu Ciornei, potrivit 
Medika TV. 
Sfatul specialistului 
Specialistul a explicat că nu există încă dovezi care să stabilească titrul 
de anticorpi pe care trebuie să-l aibă o persoană pentru a fi cu adevărat 
protejată. Acesta spune însă că, indiferent de rezultatul testului de 
anticorpi pe care îl prezintă o persoană după vaccinare, un lucru sigur. 
Și anume că, odată ce organismul a învățat să lupte împotriva virusului, 
răspunsul imunitar va fi extrem de rapid în cazul unui nou contact cu 
acesta. 
„Dacă cineva are un titru de anticorpi mai mic după vaccin nu înseamnă 
că nu e protejat. Există acele limfocite T cu memorie care, în momentul 
în care ai un nou contact cu virusul, intervin foarte rapid. Nu mai e ca în 
cazul primului contact, când trebuie să se aștepte zile. Limfocitele T 
activează limfocitele B, care produc anticorpi”,  a mai spus Radu 
Ciornei. 

Dan Pascaru 
 

Încă cinci zile pentru 
formularea de 
observații în 
legătură cu 
extinderea 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava în 
parcarea de lângă 
Parcul Areni 

ziaruldepenet.ro 
02.05.21 

- Sucevenii sunt invitați să trimită observații, până pe 7 mai, în legătură 
cu Planul Urbanistic Zonal în vederea extinderii corpului E al 
Universității Ștefan cel Mare în parcarea din marginea Parcului Areni 
(partea dinspre Direcția Silvică). 
Acolo ar urma să se construiască spații de cercetare și de învățământ 
care vor deservi viitoarea Facultate de Medicină. 
Observațiile cetățenilor se pot trimite pe urbanism@primariasv.ro sau 
pot fi depuse la sediul municipalității, bulevardul 1 Mai, nr. 5A. 
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris. 
Clădirea cu regim de înălțime P+5 etaje va fi legată de corpul E, care are 
P+2, printr-o pasarelă, iar accesul auto se va face din parcarea USV și 
din strada Universității, pe ruta deja existentă. Potrivit proiectului, vor 
fi tăiați nouă copaci de pe ambele părți ale actualei parcări. 

centruldepresa.ro 
02.05.21 

- 

- Pe drumul de costișe jupanu.ro 
02.05.21 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Mihai Dimian a 
strâns patru saci cu deșeuri din Parcul Șipote: „Pe drumul de costișe ce 



centruldepresa.ro 
02.05.21 

duce la Cetate/ Venea un om, cu patru saci în spate:/ <Mai murdară-mi 
pare calea acum la-ntors acasă… Aș vrea să zbor, da` sacii din cârcă nu 
mă lasă!>”. ziareaz.ro 

02.05.21 

- Cursurile de 
conversație „Donne 
pas ta langue au 
chat!”, la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

agerpres.ro 
29.04.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Agenția 
Universitară a Francofoniei, derulează, începând cu anul universitar 
2017-2018, un proiect de susținere a specializărilor în limba franceză 
prin angajarea unui lector francofon, pe durata unui an universitar. În 
cadrul acestui parteneriat, sprijinit și de Facultatea de Litere și Științe 
ale Comunicării, Centrul de Reușită Universitară al USV și Alianța 
Franceză din Suceava, noul lector de limba franceză la Suceava, Nicolas 
Magnen, inițiază o serie de activități sub genericul „Să descoperim 
cultura și actualitatea francofonă”. 
Nicolas Magnen propune studenților Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și cursanților Alianței Franceze Suceava cursurile de 
conversație „Donne pas ta langue au chat!”, prin care dorește să 
încurajeze studenții suceveni să se exprime cât mai fluent în limba 
franceză. Cursurile au loc în fiecare joi, între orele 14.00-18.00, pe 
aplicația Zoom, și se vor desfășura până la încheierea anului 
universitar. 
Nicolas Magnen a fost lector de limba franceză la Universitatea 
Pedagogică din Cracovia, Polonia, iar în prezent urmează cursurile unui 
masterat în didactica FLE la Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
Chiar dacă situația epidemiologică actuală îl împiedică să vină în 
România, iar cursurile au loc doar în varianta on-line, tânărul lector 
speră ca întâlnirea cu studenții suceveni să-l ajute să descopere lucruri 
noi despre această regiune, pe care nu a reușit încă să o viziteze. 

stirisuceava.net 
29.04.21 
newsbucovina.ro 
29.04.21 
newsmoldova.ro 
29.04.21 
ziareaz.ro 
29.04.21 
stirilevivafm.ro 
29.04.21 

- Spiritul Paștelui i-a 
cuprins pe toți 
consilierii județeni. 
Unanimitate la 
ședința 
deliberativului 
județean. Flutur le-a 
mulțumit tuturor și 
le-a urat un Paște 
liniștit 

svnews.ro 
29.04.21 

- Consiliul Județean va mai organiza un infotour destinat vectorilor de 
imagine din mediul on-line în domeniul turismului, o expoziție foto-
documentară „Serbarea de la Putna (1871) – 150 de ani de istorie”, care 
va fi deschisă pe 12 august la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” și apoi 
itinerantă în școlile din județ, iar în colaborare cu Universitatea Ștefan 
cel Mare, va fi organizat simpozionul științific „Bucovina- file de istorie, 
150 de ani de la Serbarea de la Putna”. 

- Prin Alianța stirilevivafm.ro - Festivalul Filmului Francez (FFF) din România celebrează în acest an 



Franceză, Festivalul 
Filmului Francez 
ajunge din nou la 
Suceava, cu o ediție 
aniversară, de vară 

29.04.21 ediția cu numărul 25. La Suceava, evenimentul se va desfășura între 4 și 
8 iulie, când cinefilii vor fi invitați la întâlnirea anuală cu cele mai noi și 
remarcabile filme franceze, într-o ediție aniversară, de vară. Proiecțiile 
vor avea loc în Auditoriumul Joseph Schmidt din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Casei de Cultură a 
Studenților, cu respectarea normelor sanitare care să garanteze 
siguranța spectatorilor, dar și online, pentru prima dată în istoria 
festivalului. 
5 x 5 = 25. Aceasta este ecuația propusă spectatorilor: 5 secțiuni cu câte 
5 filme fiecare, pentru a marca 25 de ediții ale celui mai longeviv festival 
din România dedicat unei cinematografii naționale. Fidel lungii sale 
istorii și secțiunilor devenite clasice, Festivalul aduce totodată o 
mulțime de noutăți în această ediție. Competiția Tinerilor Talente – 
Lungmetraj pune în lumină, ca în fiecare an, vocile noi ale 
cinematografiei franceze, prin cinci titluri de debut remarcabile care vor 
concura pentru Premiul Publicului, constând în acest an într-o bursă de 
1000 euro oferită de Institutul Francez regizoarei sau regizorului 
filmului câștigător, dar și un pachet de sprijin financiar acordat de TV5 
Monde distribuitorului român care va alege să aducă filmul pe ecranele 
din cinematografele autohtone. Pentru prima dată, filmele din 
competiție vor fi disponibile și online, pe platforma Elvire Chez Vous, 
între 5 și 9 iulie, astfel încât să poată fi vizionate și votate de un public 
cât mai numeros. Printre titlurile în premieră națională confirmate deja 
în această secțiune se regăsesc Slalom de Charlène Favier și Seize 
Printemps de Suzanne Lindon, ambele incluse în selecția oficială 
Cannes 2020 și alte peste 20 de selecții în festivaluri majore de film din 
lume, dar și Au nom de la terre, lungmetrajul de debut al lui Edouard 
Bergeon, inspirat din povestea familiei sale și care a atras peste 2 
milioane de spectatori în cinematografele franceze în toamna lui 2019. 
Competiției de lungmetraj i se adaugă în acest an o secțiune nouă, 
Competiția Tinerelor Talente – Scurtmetraj, care propune cinci titluri 
cu un parcurs festivalier deosebit. Un juriu de trei tineri critici de film – 
Flavia Dima, Georgiana Mușat și Victor Morozov – va desemna 
câștigătorul acestei secțiuni, premiul constând într-o rezidență de 
creație în cadrul programului Résidence de Poche al Institutului 
Francez din România, care oferă cadrul ideal pentru dezvoltarea unui 
proiect de lungmetraj.[…] 

monitorulsv.ro 
30.04.21 

- INSP: Până pe 25 
aprilie, 978 de cazuri 

suceava.robo-stiri.ro 
22.04.21 

- Institutul Național de Sănătate Publică a informat joi că, până la data de 
25 aprilie, au fost raportate 1.536 de secvențieri și au fost confirmate 



cu variante ale 
SARS-CoV-2 care 
determină 
îngrijorare 

radioiasi.ro 
29.04.21 

978 de cazuri cu variante ale virusului SARS-CoV-2 care determină 
îngrijorare. 
Potrivit informării săptămânale, până la data de 25 aprilie, au fost 
raportate la INSP – CNSCBT 1.536 de secvențieri. 
Cele șase laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt Institutul 
Cantacuzino, Institutul ‘Matei Balș’, MedLife, Universitatea ‘Ștefan cel 
Mare’ din Suceava, Institutul de Virusologie ‘Ștefan S. Nicolau’ și CRGM 
al SCJU Craiova. 
Au fost confirmate 978 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care 
determină îngrijorare, din care cu varianta britanică (B.1.1.7) – 970, cu 
varianta sud-africană (B.1.351) – 5 și cu varianta braziliană (P.1) – 3.[...] 

 

 

 


