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Sinteza articolului 

- Universitatea din 
Suceava a anunțat 
înființarea unei noi 
Facultăți de 
Medicină din 
România 

lool.ro 
13.06.21 

- Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” a aprobat în unanimitate 
înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice. Cea de-a 11-a 
facultate a USV nu va pleca de la zero, dimpotrivă, va fi dezvoltată în jurul 
nucleului reprezentat de Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare 
Umană, care funcţioneză din 2012. 
Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” a votat în unanimitate hotărârea 
de înfiinţare a Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice, la Suceava. 
Următorul pas va fi făcut de Ministerului Educaţiei, care va propune 
hotărârea spre aprobare Guvernului României. 
Înfiinţarea celei de-a 11-a facultăţi a USV nu va pleca de la zero, noua 
facultate va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de Departamentul 
de Sănătate şi Dezvoltare Umană, care funcţioneză în universitatea din 
anul 2012, când au fost activate primele două specializări în domeniul 
Sănătate: Nutriţie şi Dietetică şi Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. 
„Începând cu sesiunile de admitere din acest an, USV le va oferi tinerilor 
absolvenţi de liceu posibilitatea de a studia la un nou program de licenţă, 
Tehnică dentară. Misiunea specializării va fi aceea de a pregăti tehnicieni 
dentari, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice ale USV, în cadrul 
activităţilor clinice şi practice dedicate procesului educaţional al acestor 
studenţi şi în corelaţie cu aspectul antreprenorial al profesiei de tehnician 
dentar. În viitorul apropiat, alte două programe de licenţă vor fi incluse 
în portofoliul USV: Biologie şi Biochimie”, se arată într-un comunicat de 
presă transmis de USV. 
Conducerea universităţii a amintit rolul importat pe care l-a avut USV în 
combaterea pandmiei de COVID-19. Pe lângă faptul că a pus în funcţiune 
o linie de testare RT-PCR încă de la debutul pandemiei, o echipă de la 
USV a câştigat, ulterior, competiţia de proiecte pentru secvenţierea 
genomului SARS-CoV-2 şi analiza filogenetică a tulpinilor circulante în 
România. 
„Înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice, cea de-a 11-a 
facultate din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, va 
reprezenta o continuare logică şi necesară a eforturilor depuse, a 



preocupării pentru atragerea unei resurse umane de calitate şi a 
investiţiilor în infrastructură pe parcursul celor aproape 10 ani, în 
domeniul sănătăţii publice, cu rezultate concrete şi recunoscute”, a 
transmis conducerea USV.  

- Preşedintele 
Senatului a avut 
numai cuvinte de 
laudă despre 
Universitatea 
Suceava. 

svnews.ro 
11.06.21 

- Prezentă la Suceava, președinta Senatului, Anca Dragu, a afirmat că a fost 
impresionată de ce a văzut la Universitatea „Ștefan cel Mare”: „Am fost 
impresionată de campusul universitar pe care îl aveți aici. Este un 
campus universitar în adevăratul sens al cuvântului, cu multe servicii 
culturale de educație pe care universitatea le oferă studenților. Peste 
10.000 de studenți. Peste 100 de programe academice, fonduri europene 
pe care universitatea le-a atras. Dumnealor au acum un proiect, o nouă 
facultate la Suceava și medicină. Și cred că în pandemie nu poate fi o idee 
mai bună decât să extinzi educația în această zonă de sănătate”. Anca 
Dragu a adăugat: „Este o universitate care este foarte eficientă. Am văzut 
clasamentele. Deși nu este în topul finanțării în comparație la nivel 
național și internațional, dar universitatea de aici se laudă cu locuri bune 
și foarte bune în ceea ce privește performanțele academice”. 
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- Rectorul Valentin 
Popa le transmite 
absolvenţilor USV să 
fie mândri că pe 
diploma lor va fi 
înscris numele 
universităţii 

crainou.ro 
11.06.21 

- Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa, a declarat, miercuri, la festivitatea de absolvire a 
studenţilor Facultăţii de Istorie-Geografie, programul Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene din cadrul USV, că trebuie să fie 
mândri că au absolvit la această universitate care se află în topul mondial 
al universităţilor al uneia dintre cele mai prestigioase agenţii de ranking 
universitar. 
„Suntem la finalul unui an deosebit, nemaiîntâlnit în ultimul secol, în 
care Universitatea s-a putut adapta şi am contribuit la atingerea acestui 
moment prin contribuţia sa la gestionarea pandemiei care ne domină, 
practic, de mai bine de un an de zile, activitatea, atât cea profesională, cât 
şi cea personală” a declarat Valentin Popa. 
El le-a spus absolvenţilor că a fost un an în care USV a fost una dintre 
puţinele universităţi care nu a închis nici căminele şi nici sediile. 
„A fost un an în care am căutat să asigurăm o educaţie de calitate în 
condiţiile date, menţinând laboratoarele deschise şi am ajuns să ne 
apropiem de normalitate” a spus Popa. 
Rectorul USV şi-a exprimat convingerea că în noul an se va atinge 
normalitatea şi i-a invitat pe absolvenţi să se înscrie la programele de 
masterat. 
„Dragi absolvenţi, trebuie să fiţi mândri că pe diploma pe care o veţi 
primi după trecerea examenului de licenţă va scrie Universitatea „Ştefan 
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cel Mare” din Suceava. Chiar astăzi s-au publicat rezultatele unui 
prestigios top internaţional, QS World University Rankings, unul dintre 
cele mai prestigioase clasamente internaţionale, şi unde au fost evaluate 
doar 1.700 din cele peste 50.000 de universităţi ale lumii, iar 
universitatea noastră a intrat în acest clasament şi suntem între primele 
1.300 de universităţi clasate la nivel mondial. Doar 11 universităţi din 
România din cele peste 70 pe care le are ţara noastră au fost clasificate în 
acest ranking. Aşadar, trebuie să aveţi un alt sentiment de mândrie, în 
plus faţă de cel pe care îl aveţi în urma cunoştinţelor acumulate de la 
colegii mei, profesorii care au încercat să vă dea tot ceea ce au putut pe 
parcursul celor trei ani de zile” a spus Valentin Popa.  

- Au fost discutate şi 
viitoare colaborări în 
domeniul 
învăţământului, 
având în vedere că 
Universitatea Ştefan 
cel Mare are 
parteneriate în 
Polonia, 
parteneriate la care 
Consiliul Judeţean 
îşi doreşte să fie 
parte”, a relatat 
Gheorghe Flutur. 

monitorulsv.ro 
11.06.21 

- Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, 
vineri, o întrevedere cu Ambasadorul Poloniei în România, ES Maciej 
Lang, în cadrul căreia au fost stabilite mai multe direcţii de acţiune 
pentru colaborarea între judeţul Suceava şi Polonia. La întâlnire au mai 
fost prezenţi directorul Institutului Polonez, Natalia Mosor, consulul 
Republicii Polone în România, Jaroslaw Szkirpan, președintele Uniunii 
Polonezilor din România, Ghervazen Longher, și Krzysztof Grabowski, 
reprezentant al mediului de afaceri polonez din România.[…] 
 
În același timp, el a precizat că a propus intensificarea întâlnirilor între 
județul Suceava şi regiuni din Ucraina și Polonia, pentru susținerea și 
promovarea de proiecte transfrontaliere colaborări turistice, schimburi 
culturale sau pentru promovarea civilizației huțule în cele trei ţări. 
Gheorghe Flutur a adăugat că un subiect important a fost cel al 
promovării turismului, în acest sens el propunând organizarea de info-
tururi în județul Suceava pentru agenți și jurnaliști de turism din Polonia. 
Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a spus că au fost discutate și viitoare 
colaborări în domeniul învăţământului, având în vedre că Universitatea 
„Ștefan cel Mare” are parteneriate în Polonia, parteneriate la care 
Consiliul Județean își dorește să fie parte. 
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Virginia 
Constantiniu 

Zilele Eminescu, 
ediţia din iunie, la 
Memorialul Ipoteşti 
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- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” 
organizează, în perioada, 13-15 iunie 2021, ediția din iunie a Zilelor 
Eminescu. 
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Evenimentele vor debuta cu evocarea celui „mai aristocratic și mai 
grațios dintre editorii reali și posibili ai lui Eminescu” (P. Creția), 
Perpessicius – de la a cărui naștere se împlinesc 130 de ani –, în cadrul 
celei de a V-a ediții a Colocviului de exegeză literară, organizat de 
Memorialul Ipotești, în parteneriat cu Biblioteca Universitară Centrală 
„Mihai Eminescu”din Iași.Colocviul, care își va desfășura lucrările în trei 
secțiuni (pe 13 iunie, între 14:00 și 16:00, și pe 14 iunie, între 10:00 –
12:30, și 14:00 –16:00), va întruni profesori, critici literari din diverse 
centre universitare. În prima secțiune a colocviului, moderată de Maria 
Șleahtițchi (Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”din 
Chișinău), își vor ține comunicările Iulian Costache, Rodica Zafiu 
(Universitatea din București) și Ioan Milică (Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”din Iași). La lucrările celei de-a doua secțiuni, moderată de 
Radu Vancu (Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu), vor participa: Lucia 
Cifor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași), Cătălin Cioabă și 
Cosmin Ciotloș(Universitatea din București), Mircea A. Diaconu 
(Universitatea „Ștefan cel Mare”din Suceava/Memorialul Ipotești). În 
secțiunea a treia vor comunica: Iulian Boldea (Universitatea „Petru 
Maior”din Târgu Mureș), Doris Mironescu (Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”din Iași), Maria Șleahtițchi (Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”din Chișinău), Lucia Țurcanu (Memorialul 
Ipotești). Secțiunea va fi moderată de Mircea A. Diaconu.[...]Pe 15 iunie, 
Memorialul Ipotești va acorda, în baza deciziei unui juriu național, din 
care au făcut parte Iulian Costache (Universitatea din București), Mircea 
A. Diaconu (Memorialul Ipotești) și Andrei Terian (Universitatea 
„Lucian Blaga”din Sibiu), Premiul pentru promovarea operei 
eminesciene. Laudatio pentru laureat va fi prezentat de Iulian Costache, 
președintele juriului. După răspunsul la Laudatio și decernarea 
premiului, va urma Un moment eminescian, cu actorul Ion Caramitru. 
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- Cursuri intensive de 
franceză, la USV şi la 
Şcoala 1 

radiotop.ro 
14.06.21 

- La Suceava se va derula cea de-a II-a ediție a Școlii de vară francofone 
din cadrul proiectului ,,Să descoperim limba franceză de la o vîrstă 
fragedă”. Proiectul se adresează elevilor cu vîrste cuprinse între 7 și 13 
ani și este organizat de Alianţa Franceză din Suceava în colaborare cu 
Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare”, 
Agenția Universitară a Francofoniei, Organizația Internațională a 
Francofoniei, Inspectoratul Școlar și filiala Asociației Române a 
Profesorilor de Limba franceză. Școala de vară francofonă va avea loc în 
două serii: în perioada 28 iunie – 9 iulie și între 12 și 23 iulie. Programul 
zilnic va fi între orele 08.30 – 14.00 și va cuprinde atît cursuri intensive 
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de limba franceză cît și activități cultural-educative destinate copiilor. 
Cursurile de limba franceză se vor desfășura la Școala Gimnazială Nr. 1 
din Suceava, iar activitățile tematice la Teatrul „Matei Vișniec”, la Muzeu, 
la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” și la USV. Cea de-a II-a ediție a 
Școlii de vară francofone este coordonată de profesoarele Daniela Sandu 
și Mariana Roșca. 

- Expertiza lipsă 
 

jupanu.ro 
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 ”Am stat cîteva săptămîni la Barcelona, unde erau foarte multe străzi cu 
sens unic. Mergeai tot timpul într-o spirală pentru a ajunge într-un loc, 
însă, în acest mod s-a decongestionat masiv traficul. Nu știu în ce măsură 
putem accepta noi o astfel de soluție. Am văzut că au mai fost încercări 
în trecut, dar ea trebuie cuplată cu alte investiții. Soluția cu sensul unic 
nu e unică. Putem chema cîțiva experți în trafic pentru a ne oferi un 
studiu care să ne folosească pe viitor. Principala problemă e lipsa de 
expertiză. Faptul că vine o firmă care spune că face un studiu de trafic nu 
înseamnă că are și expertiza necesară. Noi tocmai am avut o licitație la 
universitate unde a trebuit să descalificăm patru firme, fiindcă am 
constatat că nu aveau expertiza necesară. Lumea crede că poate să facă 
un studiu, dar nu toți chiar realizează ceva de calitate. De-aici apar și 
problemele. Eu m-aș consulta și cu persoane de la universitățile tehnice 
care au aceste specializări, pentru a analiza studiul făcut de o astfel de 
firmă înainte de a-l promova ca fiind de calitate și de a implementa 
măsurile din el. Peste tot în România sînt probleme cu traficul, dar sînt 
anumite soluții nu tocmai plăcute pentru populație. Noi am fost învățați 
să mergem din punctul în care locuim pînă-n punctul în care avem o 
problemă, de exemplu la farmacie sau la școală. Lucrurile astea nu pot 
funcționa în acest mod dacă ne dorim o decongestionare. Pe lîngă ceea ce 
trebuie să facă primăria, e nevoie ca și noi să abordăm un pic altfel 
lucrurile”. Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, vorbind despre problemele de trafic din municipiul reședință 
de județ.  

 

 


