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Sinteza articolului 

- Rectorul Popa: 
Decizia privind 
păstrarea şcolilor 
deschise, înţeleaptă 

radiotop.ro 
09.10.21 

- Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul universitar 
doctor inginer Valentin Popa, susține că are o relație foarte caldă cu 
ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, și că decizia ca școlile să rămînă 
deschise cu prezență fizică indiferent de rata de infectare cu COVID 
dintr-o localitate este una înțeleaptă. Rectorul a declarat, la Radio Top, 
că de un an și ceva a discutat de multe ori cu ministrul pe marginea 
modului de funcționare a unităților de învățămînt. Profesorul Popa a 
afirmat: „Ne întîlnim destul de des și gîndim la fel. Am fost de la început 
de aceeași părere cu ministrul Cîmpeanu și m-am bucurat să văd că 
lucrurile decurg în direcția dorită. Eu sînt absolut convins că infectările 
raportate la elevi nu sînt generate în școală, pentru că în școli se respectă 
cel mai drastic regulile sanitare”. Rectorul universității sucevene a mai 
spus că la USV cursurile au fost reluate față în față, dar nu știe dacă nu se 
va trece în hibrid pentru două-trei săptămîni în cazul în care lucrurile se 
agravează. Valentin Popa a arătat: „Universitățile au autonomie și n-
avem practic nici o restricție și nici o obligație legală de a trece la un 
moment dat într-un sistem hibrid sau într-un sistem total online, însă 
avem o mare responsabilitate. Avem libertatea de a decide cînd și cum, 
dar avem și responsabilitate”. Rectorul a menționat: „În precedentul an 
academic ne-am descurcat bine și nu am avut focare. Evident, nu ne-am 
descurcat bine legat de calitatea educației. În mod evident, calitatea 
educației a fost sub nivelul acceptabil de mine, pentru că eu sînt 
răspunzător de calitatea învățămîntului. Eu tot spun că nu știu cîți ar 
intra pe ușa unui cabinet dacă ar scrie «Medic făcut online»”. 

centruldepresa.ro 
09.10.21 

- Pentru a învăţa la 
Suceava, studenţii 
străini plătesc 2.600 
de euro/an 

radiotop.ro 
10.10.21 

- În anul pregătitor de limba română, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava sînt înscriși 67 de studenți străini. Ei provin din 27 de state, 
între care Siria, Turkmenistan, Elveția, Polonia, Portugalia, Grecia și 
Israel. Rectorul USV, profesorul universitar doctor inginer Valentin 
Popa, a declarat, la Radio Top, că este un număr nesperat de mare de 
studenți străini și a adăugat: „Nu poți lucra cu un profesor care să-i învețe 
limba română, îți trebuie doi”. Rectorul a afirmat: „Nu este de mirare că 
au venit sirieni știind bine ce migrație are Siria în momentul de față. Unii 



ajung ca bursieri ai statului român, însă cei mai mulți vin pe cont valutar 
propriu și plătesc o taxă anuală de 2.200-2.600 de euro pe an. Sirienii 
încă nu au sosit fizic la Universitate, ci doar au primit scrisorile de accept 
de la noi și de la Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul de resort din 
țara de origine a aplicanților a făcut selecția și a hotărît să-i trimită aici, 
nu înainte ca studenții să indice universitatea pe care și-o doresc. Ar fi 
vrut și mai mulți străini să ajungă la universitatea suceveană, dar ne-am 
dat seama că am depășit semnificativ cifra de școlarizare pentru anul 
pregătitor de limba română. Facem demersuri acum pentru a dubla 
capacitatea”. Valentin Popa a menționat că studenții străini au optat 
pentru diverse specializări, cum ar fi IT, Medicina și Ingineria. Ei pot fi 
cazați la hotelul „BiCom”, care închiriat de USV de cîțiva ani. 

Jupanu Cu cît Universitatea 
Suceava devine mai 
puternică din mai 
multe puncte de 
vedere, şi pe partea 
de cercetare şi pe 
partea de ofertă de 
studiu, cu atît şi 
municipiul Suceava 
va înflori. 

jupanu.ro 
09.10.21 

- „Rectorului Valentin Popa trebuia să-i fie conferit de mai mult timp titlul 
de cetățean de onoare al municipiului Suceava. Pentru mine, domnul 
Popa este un om care s-a dedicat cu adevărat. Pînă la urmă, dezvoltarea 
centrelor urbane nu e de ieri, de azi, ci de cînd e lumea și s-a făcut în jurul 
unităților de învățămînt, s-a făcut în jurul centrelor universitare. Cu cît 
Universitatea Suceava devine mai puternică din mai multe puncte de 
vedere, și pe partea de cercetare și pe partea de ofertă de studiu, cu atît 
și municipiul Suceava va înflori. Nu sînt afirmații subiective, e clar pentru 
toată lumea. Or, dezvoltarea Universității <Ștefan cel Mare>, parcursul 
universității atît de înfloritor, categoric i se datorează șefului, 
conducătorului, liderului, domnului Valentin Popa. Dezvoltarea a 
început în trepte. Sigur, și domnul Graur (n.r. – Adrian Graur, fost rector 
al USV, declarat în vară cetățean de onoare al municipiului Suceava) are 
o bună parte din merite. În afară de evoluția foarte frumoasă a 
Universității Suceava, care poate că surprinde o bună parte din celelalte 
universități din țară, trebuie să amintim că în perioada domnului Popa, 
ca și ministru al Educației, s-a aprobat finanțarea grădiniței din Ițcani. 
Am afirmat-o de mai multe ori. Eu nu sînt din Ițcani de loc, însă în 
Consiliul Local am insistat foarte mult pe proiecte pentru ițcăneni, 
deoarece trebuie să recunoaștem că acest cartier a fost lăsat ca o anexă. 
Oamenii din Ițcani plătesc taxe, impozite și sînt la fel de cetățeni ca și 
restul cetățenilor Sucevei”. Anca Gîtlan, consilier local și cadru 
universitar, unul dintre inițiatorii proiectului de hotărîre privind 
atribuirea titlului de cetățean de onoare rectorului Valentin Popa.  

- Studenții 
Universității „Ştefan 
cel Mare” din 

infoconstruct.ro 
11.10.21 

- Executivul a aprobat, în ședință, Hotârârea de Guvern privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unui cămin 



Suceava vor avea un 
cămin nou 

studenţesc la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (pe str. 
Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara). 
„Suceava va avea un cămin nou pentru studenți, ce va fi construit în 
umătorii trei ani. Am aprobat, astăzi, indicatorii tehnico-economici și, 
din acest moment, pot începe procedurile pentru demararea lucrărilor de 
construcție. 
Infrastructura educațională modernă și accesul în mod egal la educație 
sunt esențiale pentru încurajarea tinerilor să-și continue studiile și să 
corespundă cerințelor la nivel universitar”, a declarat Cseke Attila. 
Complexul va avea o capacitate de 826 de persoane (407 camere de câte 
2 persoane și 12 camere individuale pentru studenții cu dizabilități), va fi 
dispus pe o suprafață de 20.023,60 mp și pe un regim de înălțime 
prevăzut cu demisol, parter și 4 etaje. 
Clădirea este alcătuită din 3 corpuri rectangulare, dintre care 2 corpuri 
sunt dispuse paralel (corpul 1 și corpul 2) și puse în legătură la fiecare 
nivel, printr-un tronson central, perpendicular (corpul 3). Al treilea corp 
este dispus central și are rol de nod de legătură funcțională pe orizontală 
între corpurile paralele. 
Valoarea totală a investiției este de 155.383.000 de lei (TVA inclus), din 
care 145.414.000 de lei vor fi asigurați de Ministerul Dezvoltării, prin 
Compania Națională de Investiții, iar 9.969.000 lei reprezintă 
contribuția Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, în sarcina căreia 
au fost atribuite cheltuielile aferente lucrărilor pentru realizarea 
racordurilor la utilități, energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat. 

Silviu Buculei Sucevenii au 
posibilitatea să 
cumpere legume şi 
fructe direct de la 
producători din 
singura piaţă 
volantă din judeţ 

agro-business.ro 
10.10.21 

- Sute de suceveni merg la piaţa volantă organizată de Direcţia pentru 
Agricultură Judeţeană (DAJ) Suceava, în fiecare sâmbătă, în parcarea 
din faţa instituţiei. Legume, căpşune, mure, afine, zacuscă de legume, 
zacuscă de peşte, ulei natural obţinut din presarea nucilor la rece, miere 
de albine, pâine pe vatră, cozonac, produse lactate şi produse de 
patiserie, sucuri şi siropuri naturale din mere sau fructe de pădure sunt 
oferite cumpărătorilor de cei care le produc. 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava a reacţionat încercând să 
îi ajute pe producătorii agricoli, dar şi pe sucevenii care în aceste zile îşi 
fac provizii pentru iarnă şi nu mai vor să îşi cumpere legume şi fructe de 
la intermediari sau din marketuri. În urma unor discuţii purtate cu cei 
implicaţi în activităţi agricole s-a ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi 
dacă ar fi amenajată o piaţă în aer liber în week-end. 



Pentru că prima piaţă volantă a producătorilor locali s-a bucurat de un 
succes evident la prima ediție, desfășurată pe 4 septembrie, cei mai mulți 
producători locali, epuizând marfa cu care au venit în mai puțin de trei 
ore, Direcția Agricolă Suceava a decis să organizeze în fiecare sâmbătă, 
până la final de octombrie, în fața sediului instituției, piaţa 
producătorilor locali. 
Elena Claudia Gogu, directorul executiv pentru Agricultură Judeţeană 
(DAJ) Suceava, ne-a spus că „piaţa volantă“ este o idee pe care a avut-o 
încă din 2018, dar, din diferite motive, nu a putut fi pusă în practică până 
în acest început de toamnă. 
„Acţiunea se doreşte a fi un semnal adresat atât producătorilor cât şi 
consumatorilor, prin care instituţia noastră va asigura continuitatea 
desfăşurării pieţei volante în perioada septembrie – octombrie, în fiecare 
zi de sâmbătă, între orele 9 şi 13. 
La început, am iniţiat-o cu 12 producători, după care am mai avut 
solicitări şi am tot mărit numărul expozanţilor. Este vorba numai despre 
producători locali din judeţul Suceava, inclusiv din zona de munte. Sun-
tem încrezători că acest eveniment va avea continuitate, că vom dezvolta 
ideea. Dar, în primul rând, aceasta depinde de consumatori, pe care îi 
aşteptăm în număr cât mai mare. Căutaţi producătorii locali, ei există şi 
rezistă datorită consumatorilor, iar dovada este că îi vedem aici, în piaţă“, 
ne-a spus şefa DAJ Suceava, Elena Claudia Gogu (foto). 
Pagină web unde oferta producătorilor se întâlneşte cu solicitarea 
consumatorilor 
Tot pentru a veni în sprijinul producătorilor şi a persoanelor care doresc 
să consume produse proaspete, produse local, Direcţia Agricolă 
împreună cu Universitatea „Ştefan cel Mare“ au realizat o pagină web 
dedicată, în care oferta producătorilor se întâlneşte cu cererea 
consumatorilor, care au posibilitatea să facă comenzi online. 
„Împreună cu studenţii de la Facultatea de Informatică Facultatea de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor avem în lucru o platformă a 
producătorilor locali, un site în prelungirea celui al Direcţiei Agricole, pe 
care vom lista producătorii agricoli care doresc să colaboreze cu noi, 
consumatorii putând face acolo comenzi. Împreună cu colegii de la 
Direcţia Agricolă am dori să atragem atenţia că avem producători 
autohtoni adevăraţi şi că merită să îi susţinem“, a precizat Elena Claudia 
Gogu. […] 



Radu Lupașcu „Covid-19 - Mituri 
versus Realitate”, o 
dezbatere cu 
specialişti pe 
înţelesul tuturor la 
USV 

monitorulsv.ro 
08.10.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit joi la prânz 
dezbaterea publică intitulată „Covid-19 - Mituri versus Realitate”, în Aula 
Magna a instituției. Profesori ai universității, medici și specialiști 
prezenți la întâlnire au crezut în oportunitatea organizării acestei 
întâlniri, care a adus în fața celor prezenți această problemă de interes 
internațional, național și local și a oferi oportunitatea dezvoltării unui 
dialog pe tema virusului Sars-Cov-2 și a pandemiei Covid-19. 
Formatul dezbaterii moderate de prof. univ. dr. Mihai Covașă, decanul 
Facultății de Medicină și Științe Biologice (FMSB), a cuprins mai multe 
intervenții ale specialiștilor în acest domeniu, începând cu prorectorul 
USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, conf. univ. dr. Andrei Lobiuc, 
prodecanul FMSB, șef lucr. dr. Olga Sturdza, medic Spitalul Județean 
Suceava, precum și șef. lucr. dr. Roxana Filip, medic specialist de 
laborator. Au fost prezenți în sală mulți studenți ai FMSB, precum și 
persoane interesate de acest arzător subiect. 
Scopul întâlnirii a fost de a clarifica anumite aspecte legate de acest virus 
și a răspunde la unele întrebări persistente în această perioadă grea. 
Fiecare dintre cei care au prezidat întâlnirea au făcut scurte prezentări pe 
domenii specifice legate de incidența pandemiei și activitatea virusului, 
a cărui denumire întreagă este „Sever Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus” și care a apărut pentru prima dată în China, în 2019. 
Manifestarea clinică a acestui virus este boala denumită Covid-19, 
aceasta fiind prima pandemie din ultimii 100 de ani.  […] 

ziarelive.ro 
08.10.21 

Radu Lupașcu Lansare de carte în 
cadrul Bibliotecii 
Universității „Ștefan 
cel Mare” 

monitorulsv.ro 
08.10.21 

- Biblioteca Universității „Ștefan ce Mare” din Suceava organizează o 
lansare de carte semnată de o importantă personalitate din domeniul 
microbiologiei farmaceutice și al farmacologiei. Volumul intitulat 
„Jurnal de întâlniri excepționale”, apărut la Editura „Junimea” și semnat 
de prof.univ.dr. Vania Atudorei va fi lansat publicului luni, 11 octombrie, 
în cadrul Bibliotecii Universitare sucevene. 
Stabilit în Canada, prof.univ.dr. Vania Atudorei este microbiolog federal 
al RMCCM (Registered Microbiologist of Canadian College of 
Microbiologists) și supervizor al Departamentului Farmaceutic al 
Eurofins, Montreal, cu dublu doctorat în microbiologie (Elveția și 
Canada) și cu o experiență de peste 40 de ani. 
Născut la Botoșani, consacratul Academician spune: „Botoșanii mi-au 
dat cultura si aripile care mi-au permis mai apoi să zbor în America de 
Nord, Africa, America Centrală, America de Sud și multe țări ale 
Europei.” Experienţa profesională a renumitului profesor cercetător este 

ziarelive.ro 
08.10.21 
rador.ro 
11.10.21 



una impresionantă, îndeplinind de-a lungul carierei sale numeroase 
înalte responsabilități în domeniul cercetării științifice. 
În plan diplomatic el are contribuții personale la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Canada.  În același timp el a susținut comunitatea 
academică prin schimburi de studenți, înfrățiri de orașe și instituții de 
învățământ, de artiști, burse pentru studenții români. Întrebat despre 
opinia sa referitoare la actuala situație pandemică, Profesorul Atudorei 
afirmă: „Nu-mi este teamă de acest virus pentru că îl cunosc foarte bine”. 
Prezentarea volumului va fi realizată de prof. univ. dr. Lora Bostan, 
istoric literar de la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi., iar 
amfitrionul acestei întâlniri va fi Directorul Bibliotecii USV, prof. univ. 
DHC. Sanda-Maria Ardeleanu. Întâlnirea va beneficia și de un moment 
artistic susținut de invitatul autorului, taragotistul Dumitru Dobrican. 

Maria Toacă De la Cernăuţi, 
mulţumiri lui Mircea 
A. Diaconu pentru 
întoarcerea la o 
„istorie pierdută…” 

crainou.ro 
08.10.21 

- De la Chişinău, unde a văzut lumina tiparului, a ajuns şi la mine cartea 
„Cernăuţi. Obiecte pierdute” a scriitorului dr. Mircea A. Diaconu. Cât de 
frumos le leagă Dumnezeu pe toate în această trinitate – Cernăuţi („Făt-
Frumosul cărţii”), Chişinău, unde a apărut volumul la Editura Cartier, şi 
Suceava, unde autorul trăieşte, creează neîncetat frumosul prin scris, 
îndeplinind şi funcţia de prorector la Universitatea „Ştefan cel Mare”. 
Peste câteva zile, Cernăuţii (scriu şi eu de data aceasta la plural, ca la prof. 
dr. Mircea A. Diaconu) îşi va sărbători o nouă zi de naştere. Acea dată de 
8 octombrie care i-a deschis intrarea în istorie prin privilegiul lui 
Alexandru cel Bun – un tratat comercial, încheiat la 8 octombrie 1408 cu 
negustori din Lvov. Vor fi diverse festivităţi în frumosul şi dragul nostru 
oraş de la Prut, „de dorul căruia poţi şi să mori”, aşa cum am auzit odată 
de la istoricul literar din Suceava Nicolae Cârlan. Numai numele celui 
care l-a înveşnicit în istorie rămâne în umbră. Încă pe când Prutul curgea 
prin centrul oraşului de astăzi, ajungând până la Fântâna Turcească, pe 
când nici nu se vorbea de Cernăuţi, dar exista numai cetatea Ţeţinei, 
moldovenii au înălţat aici un zid de apărare contra năvălitorilor de la 
nord. După ce au isprăvit cu luptele, străbunii noştri au făurit temple ale 
credinţei şi culturii, au creat valori nemuritoare, întrupându-le în opera 
sublimă a Unirii. Putem să murim astăzi de jalea oraşului nostru. Dar 
mai bine să trăim şi să facem lucruri frumoase, asemenea lui Mircea A. 
Diaconu. […] 

V.I. 
Adomnicăi 

Un nou stagiu de 
formare în teatru 
francofon pentru 

crainou.ro 
08.10.21 

- În zilele de 9-10 şi 16-17 octombrie 2021, la Teatrul Municipal „Matei 
Vişniec” va avea loc un nou stagiu de formare în teatru francofon 
organizat pentru profesorii de limba franceză din judeţ. În cadrul acestui 



profesorii de limba 
franceză din judeţul 
Suceava 

radioas.ro 
08.10.21 

stagiu, Alianţa Franceză din Suceava şi Centrul de Reuşită Universitară 
al Universităţii „Ştefan cel Mare”, în parteneriat cu Teatrul Municipal 
„Matei Vişniec”, Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) 
Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa de Cultură a Studenţilor, 
propun echipei de profesori înscrişi o „Călătorie în lumea emoţiilor 
teatrale”, desfăşurată sub coordonarea actorului Cătălin Mândru. 
Stagiul presupune parcurgerea în mod activ a principalelor etape din 
procesul de creaţie al unui act artistic pentru a ajunge la un produs 
inovator, care va fi prezentat publicului. Punctul de plecare al 
spectacolului va fi constituit din experienţe de viaţă individuale, pe bază 
cărora se va construi materialul dramaturgic ce va fi jucat în final. 
Formarea va avea ca scop principal identificarea principalelor etape de 
punere în scenă a unui spectacol de teatru, printr-o metodă activă, în care 
profesorii implicaţi vor juca şi vor analiza tehnicile utilizate în demersul 
actoricesc. 
Stagiul de formare în tehnici teatrale face parte dintr-o suită de stagii de 
perfecţionare destinate profesorilor de franceză în cadrul proiectului 
„Découvrir le français des le plus jeune age”/„Să descoperim franceza de 
la o vârstă cât mai fragedă” iniţiat de Centrul de Reuşită Universitară al 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Agenţiei 
Universitare a Francofoniei. Proiectul îşi propune să încurajeze învăţarea 
limbii franceze prin metode active şi inovatoare, printre care integrarea 
în clasa de limbă străină a tehnicilor teatrale. 
Primul stagiu de formare în teatru francofon la Suceava a fost organizat 
la începutul lunii iulie, sub egida Reprezentanţei Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei, şi a beneficiat de prezenţa actorului şi 
formatorului polonez Jan Nowak.  

 

 

 


