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Sinteza articolului 

- Trei personalități 
ridicate la rangul de 
„Cetățean de 
Onoare” al 
municipiului 
Suceava din care 
una post mortem 

svnews.ro 
25.09.21 

- Trei personalități vor deveni „Cetățeni de Onoare” ai municipiului 
Suceava din care una post mortem conferirea acestui titlu urmând să fie 
aprobată de Consiliul Local în ședința din 30 septembrie. Este vorba de 
rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ. dr.ing. 
Valentin Popa, care a fost propus de primarul Ion Lungu, viceprimarul 
Lucian Harșovschi și de consilierii Lorena Bucuruzan și Anca Mihaela 
Gâtlan, de președintele grupului francez Rossmann care deține 
societatea Ambro propus de primarul Ion Lungu și de fostul redactor șef 
al cotidianului „Zori Noi” și „Crai Nou” propus de primarul Ion Lungu și 
de consilierul local Dan Ioan Cușnir căruia i se conferă acest titlu post 
mortem. 
Domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa este o personalitate cunoscută 
în mediul academic, dar si în întreaga comunitate suceveană. Este Rector 
al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava din anul 2012 până în prezent, 
exceptând perioada ianuarie – septembrie 2016, cât a fost ministru al 
Educației. A dezvoltat și a impus Universitatea din Suceava în spațiul 
academic românesc, internațional, impulsionând corpul didactic spre 
obiective foarte înalte. Faptul că Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a devenit un pol de dezvoltare și un catalizator de performanță i 
se datorează si domnului Rector Valentin Popa. 
Cea mai nouă realizare a Universității o reprezintă înființarea Facultății 
de Medicină și Științe Biologice la Suceava, în cadrul domeniului de 
licență Sănătate, cu patru specializări programe de studii: Asistență 
medicală generală, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutriție și 
dietetic și Tehnică dentară. O investitie importantă din municipiul 
Suceava, grădinița din cartierul Ițcani a fost aprobată în perioada în care 
domnul Rector era ministru al Educației. A coordonat, în calitate de 
responsabil sau director 12 proiecte de cercetare cu finanțare națională 
sau europeană și 2 contracte de cercetare în mediul privat. De asemenea, 
a participat la implementarea a peste 30 de proiecte de cercetare si 
formare continuă. Domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost 
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decorat cu „Ordinul de Onoare” al Republicii Moldova și deține titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice a Moldovei. […] 

- USV a aprobat 
organizarea noului 
an academic 

intermediatv.ro 
24.09.21 

- Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” a aprobat organizarea noului 
an academic. Festivitatea de deschidere va avea loc pe 1 octombrie. Toate 
cursurile vor demara cu prezență fizică, iar cazarea în cămine se va face 
în baza testului PCR negativ, dovezii de vaccinare sau de trecere prin 
boală. 

Radu Lupașcu Demonstrații și 
experimente 
fascinante la 
„Noaptea 
Cercetătorilor 
Europeni”, ajunsă la 
a 9-a ediție 

monitorulsv.ro 
27.09.21 

- Experimente și prototipuri pline de inventivitate, demonstrații cu roboți 
și motoare funcționând în câmp gravitațional, vedeta - Bobina Tesla - 
care a creat descărcări electrice pe ritmul muzicii sau „Dansul Florilor”, 
realizat cu ajutorul coloranților alimentari, sunt doar câteva dintre 
plăcutele surprize cu care au fost așteptați copiii, tineri suceveni și nu 
numai, la o nouă ediție a evenimentului internațional „Noaptea 
Cercetătorilor Europeni”. 
Desfășurat simultan în peste 300 de orașe europene, cu scopul de a 
promova știința și cercetarea în rândurile publicului larg, acest 
eveniment se înscrie în seria „Marie Curie” și se adresează minților 
curioase și tinerilor care își doresc să înceapă o carieră în cercetare, 
oferindu-le posibilitatea de a intra în contact cu o mare varietate de 
activități științifice și educative. 
Vineri după-amiază mulți suceveni, în special tineri, au răspuns invitației 
USV de a fi prezenți la acest eveniment organizat pe esplanada din fața 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde au descoperit părțile 
distractive ale științei, aplicate în practică de tineri ingenioși de la 
colegiile din județ, precum și de la facultățile universității sucevene. 
Studenții și îndrumătorii lor din USV, au atras publicul cu lucrări 
atractive 
Evenimentul a fost moderat de Radio USV - radioul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, iar prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu Milici a fost 
cel care le-a adresat tuturor invitația de a vizita standurile pregătite: 
„Bună seara. Vă rog să vă apropiați de standuri și să încercați să vedeți 
tot ce este mai frumos astăzi expus. Avem invitați din tot județul, avem 
elevi de la Solca și Vatra Dornei, marile licee din Suceava sunt bine 
reprezentate și bineînțeles, facultățile Universității «Ștefan cel Mare» din 
Suceava.” 
Vorbind de prezența universitară la acest eveniment trebuie să amintim 
materialele prezentate de studenții facultății de Inginerie Alimentară din 
USV, studenta Mariana Prelipceanu fiind cea care ne-a vorbit despre 
munca lor: „Noi avem mai multe experimente din sfera chimiei analitice 



dar și din partea de microbiologie. La microscop se pot analiza mai multe 
preparate realizate de noi. Acest preparat căruia i-am spus «Dansul 
florilor» conține lapte în care am adăugat coloranți alimentari diferiți, iar 
atunci când introducem un bețigaș cu săpun, observăm cum se 
dispersează grăsimile din lapte. Copiii sunt atrași de partea asta de culori 
și foarte important, de prăjiturile noastre. Bacteriile și drojdia de 
panificație dizolvată în mediu nutritiv sunt observate la microscop, unde 
se poate observa modul în care se înmulțește drojdia.” 
Arbotron-ul ne-a fost prezentat de Andrei Mursa, de la Facultatea de 
Silvicultură: „Acest Arbotron realizat de noi e de fapt un Tomograf pentru 
arbori, cu ajutorul căruia putem afla defectele interne și poziția lor în 
trunchi, fără să-l doborâm. Un astfel de aparat este foarte util pentru 
spațiile verzi din zonele urbane, unde pot fi identificați arbori cu 
probleme, degradați intern, despre care nu știm că ar putea reprezenta 
un pericol în timpul unei furtuni.” 
Realizările celor de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor ne-au fost prezentate de dr. ing. Ilie Nițan: „Acesta este 
un motor gravitațional care funcționează cu intensitatea soarelui, în 
câmp gravitațional. Aici este o Bobină Tesla în miniatură, iar una de 
dimensiuni mult mai mari o avem acolo, pregătită pentru perioada de 
după lăsarea întunericului. Interesant este acest lichid cu proprietăți 
magnetice, care în câmp magnetic își schimbă forma, căpătând diferite 
forme ciudate și dimensiuni în funcție de intensitatea câmpului 
magnetic.” 
Chiar dacă ploaia nu s-a lăsat îndepărtată prin intermediul vreunui 
experiment, ediția din acest an s-a dovedit a fi una de succes, care a 
stârnit, în ciuda condițiilor pandemice, interesul unui număr mare de 
participanți. 

Liliana Anuței Atelierele de 
interpretare a 
textului CreativLit la 
Ipotești 

botosaniexclusiv.ro 
27.09.21 

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu 
organizează, în perioada 27-30 septembrie 2021, a treia ediție a 
Atelierelor de interpretare a textului CreativLit. La ateliere vor participa 
studenți de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Atelierele, având drept obiectiv, pe de o parte, promovarea operei 
eminesciene și, pe de altă parte, medierea dialogului cu creatorii, sunt 
organizate tematic pe creația eminesciană și pe creația scriitorilor 
contemporani și vor fi moderate anul acesta de profesorii Daniela 
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Petroșel, Gina Puică, Adrian Jicu, Lucia Țurcanu. La ediția din acest an 
la atelierele CreativLit va participa scriitorul și criticul literar Ion Pop. 
În 27 septembrie, între orele 10.00-12.00 și 14.00-16.00, se vor face 
lecturi și comentarii pe textele Scrisoarea I și Rugăciunea unui dac de 
Mihai Eminescu. 
Marți, 28 septembrie, între orele 10.00 și 12.00, vor avea loc lecturi și 
comentarii ale poemelor lui Ion Pop și dialoguri cu poetul. 
În aceeași zi, începând cu ora 15.00, Editura Eikon va prezenta cartea 
editată în anul 2020-2021, organizând și un recital al poeților editați. 
Miercuri, 29 septembrie, între orele 10.00 și 12.00, vor avea loc lecturi și 
comentarii pe textul „Cezara”, cu participarea criticului Ion Pop. Între 
orele 16.00 și 17.00, se va desfășura ediția din septembrie a proiectului 
Poeți în dialog, invitați fiind Ion Pop și Adrian Popescu. La ora 17.00, în 
sala Portaluri, va fi vernisată expoziția „Povești cu pietre” – autor Dinu 
Daniel Ciuraru. 
Evenimentele vor avea loc în amfiteatrul Laurențiu Ulici al Bibliotecii 
Naționale de Poezie Mihai Eminescu de la Memorialul Ipotești. 

 

 

 


