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Sinteza articolului 

Cosmin 
Romega 

Șase titluri de 
„Cetățean de Onoare 
al Sucevei”, 
înmânate cu ocazia 
Zilei Bucovinei 

monitorulsv.ro 
28.11.21 

- Cu prilejul aniversării Zilei Bucovinei, în cadrul manifestărilor 

organizate de municipalitatea suceveană au fost înmânate și șase titluri 

de titluri de „Cetățean de Onoare al Sucevei”, dintre care trei post-

mortem. 

Evenimentul s-a petrecut sâmbătă, în fața sediului Primăriei Suceava, 
lângă bustul fostului primar Franz cavaler de Loges. 
Prima diplomă de „Cetățean de Onoare” i-a fost înmânată fostului rector 
al Universității „Ștefan cel Mare”, Adrian Graur, pentru întreaga 
activitate, dar mai ales pentru transformarea institutului de subingineri 
într-o universitate cu renume. 
„Este o mare onoare pentru mine. Din experiența de viață de 67 de ani 
trăiți aici, am învățat că pentru a fi un cetățean bun este necesar să fiu 
onest în relația cu ceilalți, credincios prietenilor dar și partenerilor. Am 
considerat mereu că formarea resursei umane, o componentă necesară 
pentru dezvoltarea acestei regiuni, reprezintă o sarcină permanentă 
pentru mine dar și pentru toți acei eroi nenumiți care în toți acești ani au 
acceptat să aducă valoare adăugată societății noastre. Au mai rămas 
puține de zis, dar multe de făcut. Vă iubesc pe toți!”, a transmis Adrian 
Graur.[…] 
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- #EuSuntRomania | 
Mihai Dimian, 
profesorul școlit în 
străinătate, dedicat 
României 

stiri.tvr.ro 
01.12.21 

- Mihai Dimian este un român care a făcut cinste țării oriunde a fost. S-a 
școlit în străinătate, și-a luat doctoratul în Statele Unite și excelează într-
un domeniu extrem de complicat: electronică, telecomunicații și 
nanotehnologii. 
Pasionat de matematică și fizică, Mihai Dimian și-a urmat chemarea și a 
absolvit două facultăți de profil la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași. Informatica a completat apoi studiile pentru ca următoarea 
etapă, cercetarea științifică, să o parcurgă la Paris și peste Ocean, în 
S.U.A., acolo unde a și obținut titlul de doctor. Cu o vastă experiență, a 
ales să se întoarcă în țară. 
De când am plecat, m-am gândit că voi reveni, oportunitățile erau mult 
mai mari decât cele din țară și le-am urmat în acea perioadă. Era foarte 
important să mă dezvolt în continuare și aceste experiențe în Franța, în 



Statele Unite, Germania mi-au oferit această oportunitate. Am constat că 
se pot face foarte multe lucruri în România. Simțeam că pot contribui la 
dezvoltarea unei universități, a unei comunități, lucru pe care îl făceam 
într-o mai mică măsură în SUA. Eram mulțumit de cariera mea 
individuală, dar impactul în societate era unul mult mai scăzut. A fost o 
oportunitate pentru mine să-i pot ajuta mai mult pe ceilalți de aici, a 
precizat profesorul Mihai Dimian, prorector, Universitatea „Ștefan cel 
Mare și Sfânt”, din Suceava. 
Pandemia a lovit puternic zona de nord-est a țării. În situația dramatică 
generată de virus, profesorul Mihai Dimian, împreună cu colaboratorii 
apropiați, a reacționat imediat în sprijinul comunității. 
Din păcate, pandemia ne-a adus în față altei provocări și, având la 
dispoziție echipamentele de Real Time PCR și altele pe care le aveam în 
laborator, le-am asamblat într-o linie de testare, pe care am dat-o în 
folosință într-o săptămână, și astfel s-au efectuat primele teste în 
Suceava și Botoșani, a explicat profesorul Mihai Dimian, prorector, 
Universitatea „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din Suceava. 
Un amplu proiect inițiat de profesorul Mihai Dimian este Centrul de 
materiale avansate, nanotehnologii și sisteme de fabricație și control, 
care cuprinde 11 laboratoare utilate la cele mai înalte standarde tehnice. 
Acestea au fost realizate în ultimii ani prin fonduri europene în cadrul 
Universității ,,Ștefan cel Mare și Sfânt" din Suceava și au atras numeroși 
studenți și doctoranzi din țară și de peste hotare. 
Cred că este nevoie de ei în țară și pot reuși la un nivel similar celui din 
străinătate, poate mai scăzut științific, dar mult mai mare în ce privește 
impactul social, a spus profesorul Mihai Dimian, prorector, Universitatea 
„Ștefan cel Mare și Sfânt”, din Suceava. 
La Universitatea din Suceava sunt înscriși în acest an universitar peste 
10.000 de studenți, dintre care 1.700 provin din afara granițelor. 

- Dimian: Lucrările de 
modernizare a 
căminelor 
studențești continuă 

radiotop.ro 
30.11.21 

- De la debutul actualului an academic, pe 1 octombrie, peste jumătate din 
perioada de semestru de până acum a fost făcută complet față în față, iar 
restul în sistem hibrid La învățământul în sistem hibrid s-a apelat atunci 
când în oraș se înregistra o rată de infectare foarte mare și nu pentru că 
ar fi apărut îmbolnăviri în campus. Prorectorul USV, profesorul 
universitar doctor Mihai Dimian, a declarat, la Radio Top: „La 
universitatea din Suceava nu am avut un număr mare de îmbolnăviri de 
COVID. A fost și acea perioadă de selecție de la început la intrarea în 
cămine, când studenții s-au testat”. Profesorul a adăugat: „Există și o rată 
mare de vaccinare la USV: cam 80% în rândul profesorilor, 55% în rândul 



personalului auxiliar și două-treimi în rândul studenților căminiști. În 
plus, se păstrează distanțarea fizică și sunt purtate măști de protecție”. 
Pe de altă parte, prorectorul Dimian a arătat că a fost dat în folosință 
primul tronson al căminului studențesc C1 și că se lucrează la fațada și 
interioarele tronsonului II. De asemenea, se lucrează la modernizarea 
căminului social preluat de USV la Colegiul Tehnic Alimentar. Mihai 
Dimian crede că investiția va fi terminată până-n toamna anului viitor. 

Radu Lupașcu Studenți ai USV, 
premiați la faza 
locală a Competiției 
de Planuri de Afaceri 

monitorulsv.ro 
27.11.21 

- Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat miercuri, 24 noiembrie, faza 
locală a Competiției de planuri de afaceri din cadrul Olimpiadei 
Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF). Evenimentul s-a derulat 
în parteneriat cu Societatea Antreprenorială pentru Studenți (StudSA 
USV) și Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF) din cadrul 
USV, prin proiectul FDI-SAS – „Dezvoltarea abilităților pentru secolul 
XXI: antreprenoriat inovator prin învățare digitală”. 
În competiție s-au înscris peste 30 de studenți, dintre care 14 au 
prezentat planurile de afaceri, prezentările fiind făcute în mediul online. 
Juriul a urmărit coerența, pertinența și relevanța ideii de afacere, 
domeniul de activitate, viziunea și strategia, detalierea 
produselor/serviciilor comercializate, valoarea oferită clienților, 
descrierea pieței și a structurii de management, indicarea avantajelor 
competitive, realismul previziunilor financiare. 
A fost evaluată siguranța expunerii, claritatea și siguranța răspunsurilor 
la întrebări, precum și participarea studenților înscriși în competiție la 
dezbateri, pe baza planurilor prezentate de ceilalți competitori. 
Premiul I a fost câștigat de Iulian Vlad Chiriac de la specializarea Afaceri 
Internaționale, anul II, și Alexandru Oprișanu, de la Informatică 
economică, anul III, pentru proiectul „CIVGood – Curajul de a începe o 
viață bună”; 
Premiul II a revenit Valeriei Gîrleanu, de la specializarea Afaceri 
internaționale, anul II, și Cătălinei Sireteanu, din cadrul Administrării 
afacerilor, anul II, cu proiectul „Sweet 4 you – Eat sweet, stay fit!” 
În cadrul competiției premiul III a fost adjudecat de Valentin Huianu 
Airinei, de la Administrarea afacerilor, anul II, cu lucrarea „Atelierul de 
fluturi”, fiind acordate și mențiuni pentru Nicoleta Lupașcu, 
specializarea Afaceri internaționale, anul II, pentru proiectul „VR Royal 
Game - servicii creative prin intermediul realității virtuale”, și pentru 
Ioana Cerasela Vrănău, specializarea Economia Comerțului, Turismului 
și Serviciilor, anul II, pentru „CampyTour - camping”. Câștigătorii 
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premiilor I, II și III vor reprezenta facultatea la etapa națională, care va 
avea loc între 9 și 12 decembrie, la Academia de Studii Economice din 
București. 

Radu Lupașcu Proiecte și aplicații 
în cadrul Conferinței 
de Cercetare aplicată 
în Științele Educației 
și Psihologie, la USV 

centruldepresa.ro 
26.11.21 

- Două zile de conferință, organizată în cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava de către Facultatea de Științe ale Educației, se bucură 
de participarea a peste 150 de studenți alături de profesori și cercetători 
din domeniile Științe ale Educației și Psihologie de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea București, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,  Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași și 
Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuți. La Conferința 
Studențească de Cercetare Aplicată în Științele Educației și Psihologie, 
aflată la a III-a ediție și desfășurată în zilele de joi și vineri, participă de 
asemenea absolvenți și studenți ai Facultății de Științe ale Educației de 
la Suceava, care vor prezenta studii și proiecte de cercetare realizate 
pentru lucrările de licență și disertație. […] 

- Numeroși suceveni, 
la Cernăuți, de Ziua 
Bucovinei 

radiotop.ro 
29.11.21 

 Duminică, 28 noiembrie, directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a 
participat la sărbătorirea Zilei Bucovinei la Cernăuți. Evenimentul a fost 
organizat de Consulatul României la Muzeul Regional pentru Arhitectură 
Populară, iar la acesta au participat sute de persoane. Conform doamnei 
Ardeleanu „au fost discursuri înflăcărate despre România, despre 
Bucovina, cel al doamnei consul Irina Loredana Stănculescu fiind cel mai 
apreciat. Însuși Guvernatorul Regiunii l-a numit o pagina de aur în 
istoria relațiilor dintre cele două popoare, român și ucrainean. S-au 
înmânat diplome pentru merite în cultivarea limbii române, printre care 
doamnei conf. dr. Felicia Vrânceanu și doamnei conf. dr. Cristina 
Paladean, șefa Catedrei de Filologie clasică și romană de la Universitatea 
Yuryi Fedkovici. Numeroase formații artistice au evoluat pe generoasa 
scenă. Angelica Flutur s-a bucurat de un mare succes, fiind foarte 
simpatizată de public”. Printre sucevenii care au participat la 
manifestările de la Cernăuți s-au numărat scriitoarea și jurnalista Doina 
Cernica și criticul literar Mircea A. Diaconu, profesor universitar doctor 
și prorector al universității sucevene. 

Oana Șlemco Un profesor 
universitar 
demontează cele mai 
cunoscute mituri 
despre pandemie ale 
conspiraționiștilor 

adevarul.ro 
30.11.21 

- Prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorectorul Universității Ștefan cel Mare 
Suceava, într-un mesaj transmis pe contul său de socializare, dezminte 
patru dintre miturile referitoare la Covid-19. Știri pe aceeași temă CEO-
ul Moderna spune că vaccinurile anti-COVID vor fi mai puțin eficiente... 
Un tânăr de 28 de ani a murit de COVID în ultimele 24 de ore Alte 145 de 
cazuri noi în Capitală. Județele care au înregistrat, marț... Profesorul 
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universitar Mihai Dimian a demontat patru dintre cele mai cunoscute 
mituri „rostogolite” pe rețelele de socializare de negaționiști, 
coronasceptici sau adepți ai teoriilor conspirațiilor. Este vorba despre 
acuzațiile cum că s-ar recurge la raportarea tuturor deceselor ca fiind de 
Covid, despre pretinsa inutilitate a vaccinului în condițiile în care și 
dintre persoanele vaccinate au fost raportate decese, despre ideea că rata 
mica de infectare din județul Suceava ar fi o victorie în fața celui de-al 
patrulea val Covid-19 și, în fine, despre așa-zisa interzicerea testelor RT-
PCR în SUA din cauza numărului mare de erori. […] 

 

 


