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Sinteza articolului 

- CJ susține 
înființarea facultății 
de medicină 

radiotop.ro 
08.06.21 

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a declarat, 
la Radio Top, că administrația susține construirea unui sediu pentru 
viitoarea Facultate de Medicină a Universității „Ștefan cel Mare”. 
Clădirea ar urma să fie ridicată în curtea Spitalului Nou, pe un teren în 
suprafață de aproximativ 1.700 de metri pătrați, situat în vecinătatea 
Serviciului de Ambulanță și a Colegiului Național de Informatică „Spiru 
Haret”. Vicepreședintele executivului județean a afirmat: „Noi sprijinim 
construirea unei facultăți de medicină și înființarea unei facultăți de 
medicină la Suceava. Este un lucru bun pentru universitate, este un lucru 
bun pentru oraș și este un lucru bun și pentru Spitalul Județean, în 
perspectiva transformării lui în spital clinic”. El a adăugat că se dorește 
punerea rapidă la dispoziție a terenului identificat pentru realizarea 
investiției și a menționat: „După ce demarăm procedura nu ar trebui să 
dureze foarte mult. E posibil, însă, ca ridicarea construcției să dureze un 
pic. Acel teren reprezintă mai multe avantaje: e la spital, medicii sunt 
aproape și e și aproape de universitate. Mi se pare un loc potrivit”. 
Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, a declarat, de 
curând, tot la Radio Top, că și-ar dori ca sediul viitoarei Facultăți de 
Medicină și Științe Biologice a USV să fie construit în maximum trei ani. 

Cosmin 
ROMEGA 

Performanța 
studenților din 
domeniul silvic și al 
protecției mediului, 
premiată de ASFOR 

monitorulsv.ro 
07.06.21 

- Lucrările prezentate la cea de-a VI-a sesiune națională de comunicări 
științifice studențești pe teme de silvicultură și protecția mediului, 
organizate de două prestigioase instituții de învățământ - Facultățile de 
Silvicultură de la Brașov și Suceava, au atras atenția Asociației 
Forestierilor din România. 
În semn de apreciere pentru munca și rezultatele studenților și ale 
coordonatorilor acestora, ASFOR a acordat trei premii, în valoare totală 
de 1.500 de lei. „Rezolvarea problemelor legate de schimbările climatice 
ține și de exploatarea durabilă și sustenabilă a pădurii. Un adevăr valabil 

asfor.ro 
07.06.21 

 



 nu doar în Uniunea Europeană, care și-a asumat obiective ambițioase în 
acest domeniu, ci în întreaga lume. Lemnul și produsele care au la bază 
lemnul capătă valoare tot mai mare. Normativele din construcții se 
schimbă în favoarea lemnului, apar produse, utilaje și tehnologii noi 
pentru exploatarea și prelucrarea lemnului. Și, evident, industria are o 
continuă nevoie de specialiști. 
Trebuie să ținem pasul cu direcțiile de dezvoltare ale industriei noastre, 
iar un rol fundamental îl au școala și cercetarea. Iar ASFOR, în calitate 
de asociație patronală și profesională a sectorului, susține în modul cel 
mai concret învățământul silvic și de protecția mediului din România”, a 
precizat Ciprian Muscă, președintele ASFOR, care a anunțat premierea 
lucrărilor realizate de trei studenți. 
Lucrările premiate (ordinea prezentării acestora nu indică o ierarhie) 
sunt următoarele: 
Adrian Baidoc, Dorottya Bako și Ecaterina Fodor de la Universitatea din 
Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, titlul lucrării: Proiectul unui 
hotel de insecte;  
Vasile Poriuc-Lăzărean și Gabriel Duduman de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură cu titlul lucrării: 
Analiza dinamicii diversității unui arboret cu structură naturală și 
influența acesteia asupra regenerării naturale și cantității de lemn mort; 
Maria-Alexandra Baroga și Victor Adrian Indreica de la Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere cu titlul lucrării: Evaluarea stării de conservare a speciei 
saussurea discolor în Carpații sud. 
„Îi felicităm pe autori și, totodată, felicităm profesorii coordonatori și 
instituțiile de învățământ – Facultatea de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere, Universitatea Transilvania din Brașov și Facultatea de 
Silvicultură, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava – care au 
organizat această sesiune de comunicări științifice studențești”, au 
transmis reprezentanții ASFOR. 
Asociația Forestierilor din România este organizația patronală și 
profesională a operatorilor economici din exploatări forestiere și 
industrializarea lemnului, ce reprezintă, promovează, susține și apără 
interesele economice, juridice și sociale ale membrilor săi în plan 
național și internațional. 

- Doi profesori 
universitari din 

suceavalive.ro 
08.06.21 

- Luni, 7 iunie 2021, profesorul universitar dr. ing. Ralph KENNEL, de la 
Universitatea Tehnică din Munchen, și profesorul universitar dr. ing. 



Munchen și Brașov, 
distinși cu titlul 
onorific de Doctor 
Honoris Causa al 
Universității „Ștefan 
cel Mare” 

newsmoldova.ro 
08.06.21 

Mihai CERNAT, de la Universitatea „Transilvania” Brașov, ambii distinși 
cu titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, au făcut o vizită în campusul universității sucevene, 
la invitația prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR. 
Programul zilei a constat într-o serie de întâlniri cu cercetători și 
doctoranzi de la științe inginerești pe tema proiectelor de cercetare aflate 
în derulare la Suceava. S-a discutat, de asemenea, despre perspectivele și 
provocările deschise pe plan mondial de autovehiculul electric, dar și 
despre efectele pe care acesta le va avea în societate în următorii ani (preț, 
utilizare, impact asupra mediului și asupra comunității, noi profesii 
inginerești și noi provocări tehnologice). Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, 
prorector al USV, a făcut o prezentare a dinamicii cercetării în 
universitate și a subliniat importanța noilor programe de studiu de 
licență din domeniul ingineriei autovehiculelor, incluse în oferta de 
admitere a USV. 
La finalul programului, oaspeții au vizitat câteva laboratoare de cercetare 
din USV (MintViz, IoT, Acționări electrice, Roboți) și trei laboratoare 
didactice de la programul Autovehicule rutiere. 

 

- Biblioteca 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava 
organizează joi, de la 
ora 11, în sala de 
lectură din corpul E, 
manifestarea Omul 
și cartea. 

radioimpactfm.ro 
08.06.21 

- Biblioteca Universității Ștefan cel Mare Suceava organizează joi de la ora 
11, în sala de lectură din corpul E, manifestarea Omul și cartea. 
Invitat special este prof.univ.dr. ION HORIA BÎRLEANU, fost decan al 
Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, cercetător, scriitor și 
publicist. 
În vârstă de 76 ani, el a obținut titlul de doctor în filologie, fiind și lector 
asociat al Universității ieșene, susținând diverse activități didactice, 
inclusiv cursuri de Dialectologia limbii române și Terminologia creștină 
de origine latină din limba română. 
Remarcabilă în activitatea de antrenare a tinerilor în cercetarea științifică 
este preocuparea continuă pentru cercetarea fundamentală și pentru 
realizarea unor monografii ale arealului lingvistic bucovinean și nu 
numai. 
Sub îndrumarea sa, 23 de absolvenți ai mai multor universități din 
România și din Ucraina au devenit doctori în filologie. 
În prezent, profesorul ION HORIA BÎRLEANU îndrumă 6 doctoranzi, 
aflați în diferite stadii de cercetare. 
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- El a arătat că acest 
spital trebuie 
manageriat de 
cineva care are o 

crainou.ro 
07.06.21 

- Pe lângă noile pavilioane de boli infecțioase și pediatrie, vrem să mai 
construim și o clădire pentru laboratoare. Pentru Facultatea de Medicină 
am identificat un teren de circa 1600 mp, face cunoscut dr. Alexandru 
Calancea, directorul celui mai important spital al județului 



viziune pe cel puțin 
zece ani de zile mai 
ales că va exista o 
colaborare cu 
Universitatea 
Suceava și va fi 
Facultate de 
Medicină în 
Suceava. 

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru 
Calancea, a declarat recent că unitatea spitalicească este în expansiune și 
are nevoie de spații pentru dezvoltare, precizând că pentru Facultatea de 
Medicină a fost identificat un teren de circa 1600 mp din zona intrării de 
pe strada Scurtă, teren care poate fi oferit USV. 
„Spitalul Județean Suceava este un spital în expansiune. Nu ne oprim 
niciodată. Vom deveni spital clinic. Vom avea nevoie de alte specialități. 
Vor veni alte specialități. Vom face cercetare științifică. Noi vom avea 
nevoie de extindere” a spus Calancea. 
El a arătat că acest spital trebuie manageriat de cineva care are o viziune 
pe cel puțin 10 ani de zile, mai ales că va exista o colaborare cu 
Universitatea Suceava și va funcționa facultatea de medicină în Suceava. 
„Dorim să devenim spital clinic, iar atunci progresul acestui spital este în 
plină activitate” a declarat managerul SJU Suceava. 
El a menționat că administratorul acestui spital este Consiliul Județean 
Suceava, iar această administrare a fost transmisă managerului 
spitalului, prin contract. 
Pentru a aduce facultatea de medicină, nu vom împiedica activitatea 
spitalului 
„Consiliul Județean, care este administratorul acestui spital, și-a dorit, 
împreună cu conducerea, să găsim un spațiu, dacă nu se identifică un 
spațiu în afara SJU Suceava, unde viitoarea facultate de medicină să își 
aibă sediul. Cu siguranță că vom găsi și aici, dar niciodată nu vom 
împiedica dezvoltarea spitalului pentru a aduce facultatea. De aceea au 
fost foarte multe discuții” a spus dr. Calancea. 
El a spus că, în calitate de manager, își dorește ca, la un moment dat, 
această locație a SJU Suceava să fie „ca un orășel medical”. 
„Ne dorim ca spitalul nou să fie legat de spitalul vechi. Și știți de pasajul 
subteran care să lege cele două zone, vorbim de cele două pavilioane noi 
de boli infecțioase și pediatrie, sunt blocuri ANL pentru medici, pentru 
personalul medical în partea veche a spitalului. Avem nevoie de un corp 
de clădire pentru specialitățile non-clinice unde să avem toate 
laboratoarele pentru a lăsa spitalul pentru spitalitățile clinice” a declarat 
Calancea. 
Managerul nu a fost de acord să împuțineze nici parcările, nici spațiul 
verde 
Managerul a menționat că are un plan de dezvoltare a spitalului. 
Astfel, pentru a identifica un spațiu pentru facultatea de medicină s-a 
constatat că în zona spitalului vechi nu mai este loc, pentru că urmează 



să fie construite cele două pavilioane, iar în zona unde este Medicina 
Legală urmează să fie construită o clădire de patru etaje pentru 
laboratoare, care să fie legată de clădirea spitalului. 
El a arătat că nu a fost de acord să se reducă parcările de la spital și nici 
să fie redus spațiul verde din fața spitalului, pentru că e nevoie de acest 
spațiu verde. Astfel, terenul identificat este în zona beciului, la intrarea 
în curtea spitalului de pe strada Scurtă. 
Terenul are circa 1600 mp și se poate organiza și intrare separată cu 
sprijinul SAJ Suceava, iar clădirea ar avea avantajul că este în apropierea 
USV. 
Managerul SJU Suceava a precizat că are în vedere să dezvolte Spitalul 
Județean de Urgență Suceava și că, odată cu apariția celor două corpuri 
de clădire pentru Boli Infecțioase și Pediatrie, spitalul se va elibera de o 
mare zonă. 
„Asta nu înseamnă că nu avem ce face cu acel spațiu. Noi vrem să oferim 
spațiu pacienților, să oferim confort pacienților. Este un an în care mă 
implic foarte mult atât pentru siguranța pacientului, siguranța 
personalului medical, dar și confortul lor” a mai spus Alexandru 
Calancea. 

Bogdan 
Diaconita 

BARBĂ a lansat o 
provocare 
Universității Ștefan 
cel Mare, Colegiului 
de Artă Ciprian 
Porumbescu, 
Teatrului Matei 
Vișniec și tuturor 
celor care vor să 
participe la proiect 
să se implice în 
organizarea 
spectaclel. 

radioimpactfm.ro 
07.06.21 

- Centrul Cultural Bucovina ar putea organiza programe cultural-artistice 
zilnic între orele 17 – 19 în municipiul Suceava. 
Vicepreședintele Consiliul Județean NICULAI BARBĂ a precizat că, 
pentru început, acestea vor avea loc în parcul central și pe esplanada 
Casei de Cultură, urmând ca ulterior să fie organizate și la Cetatea de 
Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Istorie și Hanul Domnesc. 
El a spus că va solicita avizul Direcției de Sănătate Publică,  pentru a 
vedea ce restricții trebuie respectate în ceea ce privește participarea 
publicului. 
Evenimentele vor consta în momente de interpretare la diferite 
instrumente, muzică clasică și populară, precum și spectacole de teatru 
de păpuși. 
BARBĂ a lansat o provocare Universității Ștefan cel Mare, Colegiului de 
Artă Ciprian Porumbescu, Teatrului Matei Vișniec și tuturor celor care 
vor să participe la proiect să se implice în organizarea spectacolelor. 

 


