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- Rectorul USV a 
participat la 
consultările pe tema 
Proiectului 
"România Educată" 
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- Miercuri, 7 iulie, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a participat, în calitate 
de Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, la cea de-a treia 
rundă de consultări pe tema Proiectului „România Educată”. Discuțiile, 
la care au fost invitate numeroase asociații din zona educației, organizații 
pentru drepturile copiilor și cele ale minorităților, organizații 
neguvernamentale implicate în proiectul „România Curată”, mai multe 
universități, consorții și sindicate, alături de Academica Română, au loc 
la invitația Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, și s-
au desfășurat la Palatul Cotroceni. Menționăm faptul că discuțiile de 
miercuri au fost precedate, în zilele anterioare, de întâlniri pe care 
Administrația Prezidențială le-a avut cu liderii coaliției de guvernare 
(luni) și cu președinții celor două camere ale Parlamentului și mai mulți 
parlamentari din comisiile de profil (marți). 
În cadrul intervenției sale, Rectorul USV a apreciat dinamica și 
profunzimea dialogului pe care Președinția României l-a inițiat pe 
marginea unui proiect atât de necesar pentru viitorul națiunii. Valentin 
Popa a salutat alocarea a 3,6 miliarde lei în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) pentru proiectul „România Educată”, 
subliniind că avem, acum, un prim rezultat notabil al inițiativei generate 
de președintele Klaus Iohannis. Totodată, Rectorul USV a susținut acea 
idee excelentă a proiectului de țară de a extinde forma de învățământ 
dual și la nivelul formării universitare, apreciind drept viabilă 
propunerea ca, la anumite programe de studiu, toți studenții să poată 
primi burse și din partea mediului socio-economic.  
Rectorul USV și-a exprimat convingerea că, din perspectiva aprofundării 
orientării învățământului superior către piața muncii, alocarea unor 
fonduri din PNRR pentru înființarea a 10 campusuri pentru învățământ 
dual, ce urmează a fi realizate de consorții din care să facă parte 
universități, colegii din preuniversitar și agenți economici reprezintă o 
modalitate excelentă de implementare a viziunii privitoare la viitorul 
educației configurate prin acest proiect de țară. În același timp, dacă ne 
dorim să avem în învățământul preuniversitar profesori foarte buni, 
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dedicați catedrei, formatori competenți și abili, care să reușească să 
cultive interesul și preocuparea tinerilor pentru dezvoltarea lor personală 
și intelectuală, este necesară extinderea masei din care se poate face 
selecția viitoarelor cadre didactice. Trebuie să identificăm modalitățile 
adecvate prin care cât mai mulți tineri de valoare să fie atrași către cariera 
didactică. Rectorul USV a subliniat că acest obiectiv poate fi atins doar 
prin creșterea prestigiului social al meseriei de dascăl și prin alocarea 
unui suport financiar pe măsură profesorilor din învățământul 
preuniversitar, elemente care să atragă la catedră persoane temeinic 
pregătite și deschise spre modelarea unor abordări didactice moderne în 
relația cu elevii. 
Reamintim faptul că proiectul „România Educată” a fost inițiat în anul 
2016 și se dorește a fi o viziune de țară în domeniul educației, care să 
ofere un set de soluții concrete pentru îmbunătățirea calității actului 
educațional în România. O serie dintre acțiunile Proiectului „România 
Educată” au fost incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar 
bugetul prevăzut pentru a fi alocat educației este unul consistent. 

- Aviz pozitiv după 
evaluarea ARACIS 
pentru noul 
program de 
BIOCHIMIE la USV  
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- Prorectorul Universității Ștefan cel Mare Suceava, prof. univ. dr. Mihai 
Dimian a anunțat că ieri, 7 iulie 2021 s-a finalizat vizita de evaluare 
ARACIS pentru un nou program la USV: BIOCHIMIE. 
„Avizul primit este POZITIV iar capacitatea de școlarizare propusă este 
de 50 de locuri. Până la finalul acestei luni vor fi parcurse și celelalte 
etape procedurale și vom avea un răspuns final”, a transmis prorectorul 
Mihai Dimian care a mai arătat că pentru admiterea din acest an, USV 
propune noul program de BIOLOGIE cu 30 de locuri bugetate și 20 cu 
taxă iar, din anul următor, va fi  inclus în oferta USV și noul program de 
BIOCHIMIE, în condițiile în care se va primi și aprobarea finală din 
partea ARACIS. 

- Denunț la DNA 
împotriva fostului 
deputat Băișanu, 
acuzat că ar fi ridicat 
la marginea Sucevei 
un complex ecvestru 
în urma unui șir de 
țepe și abuzuri 
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- După suita fără sfârșit de ratări politice din ultimii ani, Ștefan Alexandru 
Băișanu, veșnicul candidat la orice funcție, s-a ales acum și cu o plângere-
denunț la DNA. Un fost asociat al său îl acuză de săvârșirea infracțiunilor 
de spălare de bani, fals, șantaj și de folosirea influenței pe care o avea ca 
parlamentar în scopul obținerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite. 
Practic, omul se plânge că de prin 2017 până acum, Băișanu l-a tot 
păcălit, făcându-l să depună multe eforturi și să scoată mari sume de bani 
pentru a ridica la Ipotești un complex în care fostul parlamentar vrea să 
dezvolte un centru hipi. Citiți mai jos o halucinantă poveste despre cum, 
folosindu-se de influența pe care o avea ca deputat, Băișanu ar fi obținut 
mari cantități de materiale și lucrări fără să achite niciun leu pentru 



ridicarea acestei ferme de la Ipotești. Se pare că nu este singurul caz, în 
oraș, în ultimii ani,  fiind auzite tot mai multe „istorii” în care Băișanu era 
acuzat că și-ar fi păcălit diverși cunoscuți, promițându-le câte-n lună și-
n stele pentru diverse lucrări, bunuri sau chiar sume de bani. […] 
Cine este Ștefan Alexandru Băișanu 
Ștefan Alexandru Băișanu (54 de ani) este licențiat al Facultății de 
Filosofie – Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași (1988-1993), Universității 
București (1998-2003), psihopedagogie specială și asistență socială, și al 
Facultății de Drept a Universității „Gheorghe Barițiu” din Brașov. Este 
Doctor în Filosofie din 1999, instituția de învățământ coordonatoare 
fiind Universitatea „Al.I. Cuza” Iași. 
A ocupat diferite posturi didactice la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava: Lector doctor (2002-2004) și Conferențiar universitar doctor 
(2004-prezent). 
Între anii 2004-2007 a fost subprefect și în anul 2008 prefect de 
Suceava. 
În perioada iunie 2012-decembrie 2012 a ocupat funcția de vicepreșe-
dinte al Consiliului Județean Suceava. 
Din 2009, a fost președinte al Filialei PNL Suceava. A fost președinte al 
comisiei de Turism a PNL și membru în Delegația Permanentă a PNL. A 
activat în PNL până în februarie 2016, când a optat pentru Alianța 
Liberalilor și Democraților (ALDE). 
A fost deputat al Uniunii Social Liberale (USL) din partea PNL în 
legislatura 2012-2016. În legislatura 2016-2020, a fost ales pe listele 
ALDE, fiind vicelider al Grupului parlamentar al formațiunii până în 
septembrie 2019, când a părăsit muribundul partid al lui Tăriceanu. 
S-a gudurat pe lângă PSD, apoi a aterizat la PPUSL (da, există un 
asemenea partid). A candidat la alegerile parlamentare din toamna 
anului trecut, dar a obținut un scor ridicol. 
De asemenea, Băișanu a candidat de câteva ori și pentru Primăria 
Suceava, la alegerile din septembrie 2020 obținând 1.130 de voturi 
(3,68%). 

- După ce a lăsat elevii 
români din Ucraina 
fără burse, Oana 
Ursache, secretar de 
stat degeaba la DRP 
distruge un ziar 
românesc important 
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- „De regulă nu semnez petiții, nu consider că am de dat lecții cuiva 
(dincolo de actul pedagogic care constituie inima profesiei mele) și îmi 
exprim foarte rar opiniile politice – în sens larg – pe rețelele sociale (deși 
nu ezit să apreciez din când în când, pe aceleași rețele sociale, publicații 
ale altora, care vin în contra ignominiei politice a timpului nostru – 
pentru a lăsa, astfel, o minimă urmă a unei rezistențe tăcute)”, scrie Gina 



al românilor din 
Nordul Bucovinei! 

Puică, lector univ.dr. la Universitatea Ștefan cel Mare, pe pagina sa de 
facebook, preluată de Romanian Global News. 
„Partajez însă, în mod excepțional, acest link cu scrisoarea deschisă 
publicată în Crai nou de Ștefan Hostiuc, un text, după părerea mea 
excepțional, pe care nu-mi voi permite să-l comentez și pe care vă invit 
să-l citiți (mai ales că secretariatul de stat vizat, ocupat cu frenezie de 
comunicarea proprie pe rețelele sociale – foarte bună, dar un pic prea 
abundentă pentru a mai fi luată în serios – sigur nu va avea timp să îl 
citească și să mediteze la sensurile sale). […] 

- După un an de 
pauza cauzată de 
pandemie, taberele 
studențești se reiau 
în această vară. 437 
de locuri sunt 
disponibile pentru 
studenții de la cele 5 
universități de stat 
ieșene, plus 
Universitatea Ștefan 
cel Mare din 
Suceava. 
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- După un an de pauza cauzată de pandemie, taberele studențești se reiau 
în această vară. 437 de locuri sunt disponibile pentru studenții de la cele 
5 universități de stat ieșene, plus Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava. 
Beneficiarii vor fi aleși în funcție de rezultatele obținute la învățătură și 
de activitatea depusă în diverse acțiuni culturale sau de voluntariat. 
Pentru taberele de anul acesta, tinerii vor avea de ales între mare, munte 
și Delta Dunării. 
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