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- Otilia Clipa: 
Facultate de 
medicină la Suceava, 
demers curajos 

radiotop.ro 
02.07.21 

- În opinia conferențiarului universitar doctor Otilia Clipa, decizia vizând 
înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” este una curajoasă. Senatul USV a decis, 
în aprilie, înființarea noii facultăți, care va fi dezvoltată în jurul nucleului 
reprezentat de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, care 
funcționează în universitatea suceveană din anul 2012. Atunci au fost 
activate primele două specializări în domeniul Sănătate: „Nutriție și 
dietetică” și „Balneofiziokinetoterapie și recuperare”. Otilia Clipa, șefa 
Departamentului de Științe ale Educației, a declarat astăzi, la Radio Top: 
„Facultatea de Medicină din Suceava se va dezvolta în timp. Oricum, din 
ceea ce am văzut, se dorește a fi ceva temeinic făcut. Eu cred în continuare 
că-i ceva curajos. Nu-i ușor să deschizi ceva nou, inovativ, cu pretenții… 
Cel mai bine cred că este să realizezi ceva asumat, responsabil și, de 
aceea, e cu atât mai greu”. Prezent, ieri, la Gura Humorului, ministrul 
Educației, Sorin Cîmpeanu, s-a declarat de acord cu înființarea unei 
facultăți de medicină în cadrul universității sucevene. 
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Micuțariu 

Dezvoltarea 
cooperării 
transfrontaliere în 
promovarea siturilor 
de patrimoniu 
istoric și cultural în 
zona 
transfrontalieră a 
României și 
Ucrainei 
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- În perioada 29-30 iunie 2021, o parte a echipei sucevene din cadrul 
proiectului transfrontalier „Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în 
promovarea siturilor de patrimoniu istoric și cultural în zona 
transfrontalieră a României și Ucrainei” - HE-CROSS - a participat la 
conferința de presă organizată de partenerul ucrainean, Universitatea 
Națională Tehnică de Petrol și Gaz Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), ce a 
avut ca scop prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului. 
Proiectul desfășurat în parteneriat de către Universitatea „Stefan cel 
Mare” din Suceava (USV), în calitate de beneficiar, și Universitatea 
Națională Tehnică de Petrol și Gaz Ivano-Frankivsk este implementat 
începând din luna februarie 2020. Rezultatele obținute în primul an al 
proiectului, dar și direcțiile de acțiune pentru implementarea viitoare au 
fost prezentate de către prorector pentru imagine universitară, relații 
internaționale și dezvoltare europeană Ștefan Purici, coordonator de 
proiect, de către Oleg Mandryk, prim-prorector al IFNTUOG, și de către 
Mykola Prykhodko, manager de proiect din partea IFNTUOG. De 
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asemenea, a fost subliniat rolul cooperării transfrontaliere și sprijinul 
Uniunii Europene în dezvoltarea parteneriatelor puternice și a 
comunităților locale de ambele părți ale frontierei, dar și în promovarea 
culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric. Întrebărilor jurnaliștilor 
le-au răspuns și decan al Facultății de Istorie și Geografie, conf. univ. dr. 
Florin Pintescu, membru al echipei de implementare, și Vitaliy 
Perederko, șeful Departamentului de Turism al Direcției de Cooperare 
Internațională, Integrare Europeană, Turism și Investiții a Administra-
ției regionale de stat Ivano-Frankivsk, Ucraina.  
Reprezentanții USV au completat că printre rezultatele notabile obținute 
până în acest moment se numără reabilitarea Muzeului de Geologie din 
cadrul IFNTUOG, inventarierea obiectivelor istorice și culturale de 
ambele părți ale frontierei și organizarea unei selecții pentru 
introducerea lor în materiale de promovare și pe site-ul proiectului, ce 
urmează a fi lansat în scurt timp. 

- Facultatea de 
Inginerie Alimentară 
din cadrul 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava va 
desfășura, în 
perioada 19 iulie – 1 
august 2021, școala 
de vară „Unde să vii 
pentru a fi inginer 
adevărat”. 

ultimele-stiri.eu 
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- Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel 
Mare Suceava va desfășura, în perioada 19 iulie – 1 august 2021, școala 
de vară „Unde să vii pentru a fi inginer adevărat”. Sunt invitați să se 
înscrie elevii clasele a X-a, a XI-a și a XII-a. Participanții vor beneficia de 
cazare și masă pe toată durata programului și vor lua parte la cursuri și 
activități recreative. 

Ana 
Marchitan 

Colocviu la Chișinău 
despre lingvistul 
basarabean Eugen 
Coșeriu, finanțat de 
Departamentul 
pentru Relația cu 
Republica Moldova 
by Ana Marchitan 

infoprut.ro 
03.07.21 

- Ediția din acest an a Colocviului internațional de Științe ale Limbajului 
„Eugeniu Coșeriu”, dedicată  împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
marelui lingvist român, va fi finanțată de  Departamentul pentru Relația 
cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.  
Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova a reușit să obțină 
finanțare pentru buna desfășurare a evenimentului, care va avea loc în 
perioada 24-26 septembrie 2021. 
Proiectul „Colocviul internațional Eugeniu Coșeriu – 100” care va fi 
finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova vizează 
integrarea comunității științifice românești în sfera cercetării 
internaționale și diseminarea rezultatelor științifice, antrenând un public 
specialist și nespecialist cât mai larg, inclusiv studenți și elevi, 
bibliotecari și ziariști. 
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Colocviul este la a 16-a ediție și, în acest an, se va organiza la Chișinău în 
parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România, 
Universitatea Națională „Yurii Fedkovici”, Cernăuți, Ucraina și cu 
Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Chișinău. 
Această ediție este una specială, fiind dedicată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea celui mai mare lingvist român, Eugen Coșeriu, care este 
născut în spațiul dintre Prut și Nistru. 
Membrii Comitetului științific și de organizare au planificat cinci ateliere, 
care cuprind o vastă tematică de cercetare, abordate într-o măsură mai 
mare sau mai mică de ilustrul savant Eugen Coșeriu.  Atelierele vor fi 
disociate în secțiuni cu tematică mai îngustă, în care să se regăsească 
fiecare dintre cei care vor să participe la acest eveniment. 
Totodată, semnificația și amploarea acestui colocviu va deschide și alte 
dimensiuni marcante ale activității prezente, dar și ale menținerii 
echilibrului etic, și anume: evenimente de omagiere sau de comemorare 
a unor personalități de valoare, lansări de carte, precum și o Masă 
rotundă, organizată la Muzeul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”. 
Evenimentul va fi unul de anvergură și este adresat, în primul rând, 
oamenilor de știință din Republica Moldova, dar și celor din România, 
Ucraina, comunității științifice internaționale în general. 
Amintim că, săptămâna aceasta, Departamentul pentru Relația cu 
Republica Moldova din cadrul Guvernului României a anunțat că a 
aprobat 19 proiecte care vor beneficia de finanțare nerambursabilă, în 
scopul consolidării comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și 
istorie care stă la baza relației dintre cele două state. 

Daniela 
Micuțariu 

Zeci de elevi și 
profesori din județ l-
au comemorat pe 
Ștefan cel Mare și 
Sfânt, la statuia 
domnitorului din 
Parcul Șipote – 
Cetate 

monitorulsv.ro 
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- Momente emoționante s-au desfășurat vineri, 2 iulie, la statuia ecvestră 
a lui Ștefan cel Mare situată în Parcul Șipote – Cetate, în cadrul 
Simpozionului „Ștefan cel Mare și Sfânt, ctitor al neamului românesc”. A 
fost primul an în care elevi și profesori de la mai multe colegii și licee din 
județ, dar și profesori de la universitatea suceveană s-au adunat 
împreună pentru a marca ziua de 2 iulie, o zi sacră pentru români, istorici 
sau pasionați de istorie, un moment în care s-a comemorat trecerea la 
nemurire a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. 
Profesorii de istorie suceveni au transmis vineri, public, și un semnal de 
alarmă asupra importanței predării istoriei în școli. În acest sens, s-a dat 
citire unui memoriu semnat de profesorii de istorie suceveni, memoriu 
trimis Ministerului Educației, pentru susținerea ideii predării istoriei în 



școli nu doar o oră pe săptămână, fiind o materie foarte necesară pentru 
ca elevii să-și cunoască trecutul, să-și cunoască valorile. 
Simpozionul „Ștefan cel Mare și Sfânt, ctitor al neamului românesc”, aflat 
la prima ediție, a fost organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava (USV), Societatea de Științe Istorice din România, Filiala 
Suceava, Asociația Spirit Liber Fălticeni, în colaborare cu mai multe licee 
din județ: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul 
Național „Nicu Gane” Fălticeni, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de 
Sus etc. 
Ideea organizării acestei manifestări, care se dorește a se perpetua și în 
anii următori, a venit din partea conf. univ. dr. Florin Pintescu de la USV. 
La eveniment a fost prezent și prorectorul USV, prof. univ. dr. Ștefan 
Purici, responsabil cu imaginea universității, relații internaționale 
și dezvoltare europeană, care a susținut că ziua de 2 iulie este o zi 
însemnată pentru istoria neamului românesc, „zi în care, după o 
îndelungată domnie, Ștefan cel Mare a încetat să mai conducă acest neam 
și această țară, este ziua în care, spun cronicarii, a plâns întreaga 
Moldovă”. 
Universitarul, fiind în asentimentul colegilor săi, profesori de istorie din 
învățământul preuniversitar, a tras încă o dată un semnal de alarmă 
asupra importanței predării istoriei în școli, nu doar o oră pe săptămână, 
ci mai multe ore, pentru că „elevii sunt beneficiarii actului nostru 
didactic, ei sunt cei care construiesc ziua de mâine și au nevoie să-și 
cunoască trecutul”. Și ceilalți profesori care au vorbit în cadrul 
simpozionului desfășurat vineri, la statuia lui Ștefan cel Mare, conf. univ. 
dr. Florin Pintescu, prof. dr. Daniel Hrenciuc etc., au elogiat figura 
domnitorului Ștefan cel Mare, dar au argumentat și rolul și locul istoriei 
în programa școlară.  
Tot în cadrul manifestării de vineri, pr. Justinian-Remus Cojocar, în 
calitate de inițiator al proiectului-concurs de fotografie „Surprinde 
frumosul!”și director al Departamentului Activități Tineret, Tabere, 
Proiecte Școli și Parohii din cadrul Sectorului de Misiune al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, i-a premiat pe câștigătorii 
Concursului „Surprinde frumosul!”, organizat de Arhiepiscopia Sucevei 
și Rădăuților. 
Doar o parte dintre câștigători au fost prezenți vineri la premiere. Ceilalți 
vor primi premiile prin poștă (cărți, diplome și premii în bani: Premiul I 
- 500 de lei, Premiul II - 300 de lei, Premiul III - 200 de lei). Premiile au 
fost oferite de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. 



- Moldovenii stabiliți 
în România sunt 
așteptați pe 11 iulie 
să-și aleagă 
reprezentanții în 
noul parlament în 
cadrul alegerilor 
parlamentare 
anticipate 
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- Moldovenii stabiliți în România sunt așteptați pe 11 iulie să-și aleagă 
reprezentanții în noul parlament în cadrul alegerilor parlamentare 
anticipate. Cetățenii moldoveni din România sunt așteptați să participe 
la alegerile parlamentare anticipate, care vor avea loc în data de 11 iulie 
2021. Mai jos puteți găsi lista și adresele secțiilor de votare care vor fi 
deschise în ziua scrutinului în România.  Orașul București  str. Eugeniu 
Carada 1, sector 3 (sediul Biroului Electoral Central) str. Stavropoleos, 6, 
(Incinta Autorității Electorale Permanente) Orașul Iași  str. Vasile Conta 
30 (Casa de Cultură a Studenților) Orașul Bacău str. Calea Mărășești 157 
(Incinta Universității Vasile Alecsandri) Orașul Brașov str. 
Memorandumului nr. 39, Casa de Cultură a Studenților Orașul Cluj-
Napoca Casa de Cultură a Studenților, Piata ”Lucian Blaga” nr.1-3 Orașul 
Constanța Aleea Universității 1, incinta Universității „Ovidius”, Bd. 
Mamaia 124 Orașul Craiova str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, 
Universitatea „Craiova” Orașul Galați str. Domnească 47, incinta 
Universității „Dunărea de Jos” Orașul Sibiu str. Zaharia Boiu 1, Școala 
Gimnazială Regina Maria Orașul Suceava str. Universității 13 , incinta 
Universității „Ștefan cel Mare”, Orașul Timișoara Colegiul Național de 
Artă „Ion Vidu”, str. Cluj nr.12 

 

 


