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- Mobilizare la 
Suceava. Sute de 
studenți-voluntari 
de la USV ajută 
refugiații ucraineni 

observatornews.ro 
18.03.22 

- După implicarea majoră pe care a avut-o în pandemie, Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava nu a rămas indiferentă față de drama 
refugiaților ucraineni care ajung în România. Astfel, sute de studenți 
lucrează cot la cot acum, într-un amplu proiect de voluntariat.  
Studenți din România, Ucraina sau Republica Moldova sunt prezenți, 
zilnic, în principalele puncte de tranzit și își oferă sprijinul necondiționat. 
Diana Petriuc, student voluntar: Nu am putut să rămân indiferentă de 
ceea ce se întâmplă acolo. La început am avut când n-am dormit și 28 de 
ore, acum am organizat ture și facem în ture câte șase ore. 
Anton Zăzuleac, student voluntar: Ajut de vreo 3 săptămâni deja, mă 
implic ca translator, ajut cu transportul, mai ajut dacă e cazul cu un 
apartament, sau cu o chirie. 
Universitatea are pregătite inclusiv spații de depozitare pentru donațiile 
care urmează să fie trimise în Ucraina.  
Mihai Dimian, prorector USV: Au fost încărcate 200 de saltele 
medicinale, de aici distribuite fie către refugiații de aici, fie către Ucraina. 
Căminele universității au devenit case pentru refugiați 
Mihai Dimian, prorector USV: Aceasta locație a fost un cămin unde am 
cazat înainte studenții Erasmus Aici am reușit să amenajăm un centru de 
refugiați. Condițiile sunt foarte bune, sunt două paturi în cameră cu 
toaletă, duș propriu. 
Atenția și grija studenților voluntari se îndreaptă mai ales către copii, cei 
mai vulnerabili în aceste momente dificile. Peste o mie de refugiați 
ucraineni au primit adăpost până acum în spatiile de cazare puse la 
dispoziție de Universitatea din Suceava. 

ziar.com 
18.03.22 

Oana Nuțu Ziua porților 
deschise la 
Facultatea de 
Medicină și Științe 
Biologice Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
18.03.22 

- Facultatea de Medicină și Științe Biologice Suceava organizează Ziua 
porților deschise, în data de 19 martie, interval orar 10.00-16.00, fiind 
organizate evenimente dedicate cunoașterii facultății. 
Primirea participanților va avea loc în corpul E al Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava (USV), parter, sala E011, în intervalul 9.30-10.00, 
anunță universitarii. 
Oferta de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 a Facultății de 
Medicină și Științe Biologice Suceava, studii de licență, cuprinde 60 de 
locuri la specializarea Asistență medicală generală, 30 de locuri la 



Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 60 de locuri la Nutriție și 
dietetică, 48 de locuri la Tehnică dentară și câte 50 de locuri la Biochimie 
și Biologie. 
Pentru studiile de masterat este disponibilă o singură specializare, 
Nutriție și recuperare medicală, cu o capacitate de 50 de locuri. Numărul 
de locuri reprezintă numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. 
Locurile scoase la concurs vor fi stabilite după distribuirea lor de către 
Ministerul Educației.  

- Oferta educațională 
a Facultății de 
Inginerie Alimentară 
pentru viitorul an 
academic promovată 
în județele Suceava, 
Neamț și Botoșani 

ziar.com 
17.03.22 

- Facultatea de Inginerie Alimentară – FIA din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, continuă să-și promoveze oferta educațională 
pentru viitorul an academic. Decanul facultății, profesorul universitar 
doctor Mircea Oroian, a declarat, la Radio Top, că se dorește ca 
operațiunea declanșată în februarie să se încheie luna aceasta, în 
condițiile în care, între 28 și 31 martie, este programată simularea 
probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, iar în aprilie sunt 
Sărbătorile Pascale. El a afirmat că oferta este prezentată atât în licee, cât 
și la facultate. Decanul a spus: „La unitățile de învățământ ajung colegii 
mei însoțiți de studenți de-ai noștri care sunt, în general, absolvenți ai 
liceelor unde ne promovăm oferta. În plus, la FIA vin grupuri de liceeni. 
Vizitează baza materială și fac mici experimente specifice facultății 
noastre. Ca reacții pe termen scurt am văzut că a crescut numărul de 
urmăritori pe pagina de Facebook a FIA. Au devenit urmăritori și liceeni 
de la unități pe unde au trecut colegii mei împreună cu studenții”. 
Profesorul Oroian a menționat că oferta educațională este promovată în 
județele Suceava, Neamț și Botoșani. Înscrierile pentru admiterea la 
Facultatea de Inginerie Alimentară a universității sucevene vor avea loc 
în iulie. 

Angella 
Dumitrascu 

Se lucrează pe noua 
strategie forestieră 
națională 

oficialmedia.com 
21.03.22 

- Universitatea Transilvania din Brașov organizează, pe 25 martie, la 
Brașov, prima întâlnire a grupului de experți care vor lucra la Strategia 
Forestieră Națională.  
De fapt, vor lucra doar la anumite puncte din viitoarea Strategie, mai 
exact la cele asupra cărora nu s-a ajuns la un rezultat în urma dezbaterii 
publice ce a avut deja loc. În urmă cu doi ani, Ministerul Mediului a pus 
în dezbatere un proiect inițial de Strategie Forestieră, iar după un larg 
proces de consultare, la care s-au adunat peste 250 de observații, au 
rămas câteva teme în „dezechilibru”. Ministerul Mediului a decis să 
obțină un raport științific asupra acelor subiecte delicate. Prin urmare, a 
lansat oficial oferta pe site-ul de licitații și a oferit pentru acest lucru 
suma de 1,227 milioane lei. Proiectul a fost câștigat de Universitatea 



Transilvania, care va lucra însă și cu experți din Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, precum și cu alți experți, în total fiind implicați în jur 
de 25 de specialiști din sector, timp de ȘAPTE  luni. Numele complet al 
proiectului este „Servicii de cercetare pentru elaborarea studiului 
independent și a Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-2030, obligație 
stabilită prin Programul Național de Redresare și Reziliență”. [...] 

Doina Cernica Morărenii în 
primăvara anului 
2022 

crainou.ro 
18.03.22 

- [...] Începând cu lucrarea sa de doctorat, „Mișcarea Iconar și literatura 
română din Bucovina între cele două războaie mondiale”, (coordonator 
științific acad. Constantin Ciopraga), scrierile dedicate de Mircea A. 
Diaconu condeielor acestui spațiu nu au fost puține. Cred, totuși, că 
inevitabilul interes pentru Bucovina literară a început să fie dublat mai 
târziu de afecțiune și admirație pentru personalitățile sale. Poate abia 
atunci când a descoperit că propriii studenți suceveni nu știu, de pildă, 
de ce Suceava are două stații feroviare vechi, două gări monument. O 
ignoranță care l-a întristat neașteptat, ca și limpezirea convingerii unei 
lumi pe cale de dispariție. Desigur, sunt supoziții personale, dar între 
primele cercetări și articole și elogiul titanilor Bucovinei de odinioară, 
distanța rămâne. Or, Mircea A. Diaconu, mai mult decât să vorbească 
despre cartea lansată a meditat cu glas tare la personalitatea eroilor, a 
tatălui, Iraclie Porumbescu, și a fiului, Ciprian Porumbescu. La 
personalitatea autorului, Leca Morariu, și a tatălui său, preotul și literatul 
Constantin Morariu. La viețile lor de sacrificii în slujba idealului. „Figuri 
pornind de jos și întemeind ceva!” Nu singulare, dacă ne gândim la 
familiile Țopa, Nandriș, „la Torouțiu însuși”! Și pentru că nu de mult, l-
am descoperit pe Mircea A. Diaconu captivat de coincidențe, de enigma 
lor, l-am ascultat și acum rememorând fapte care nu au cum să nu 
tulbure, care au intersectat biografiile Porumbeștilor și Morărenilor, 
lupta lor „pentru păstrarea istoriei, pentru a învinge timpul”. Astfel că 
monografia i-a apărut ca fiind mai ales „o carte despre suferință, 
suferința transformată în demnitate și în slujirea neamului românesc”. 
Manifestarea care ne-a reunit pe 15 martie 2022 la Biblioteca Bucovinei 
a fost concepută de președinta Fundației „Leca Morariu” Suceava cu 
două componente. Așa cum am menționat, lansarea volumului II al 
monumentalei monografii „Iraclie și Ciprian Porumbescu” de Leca 
Morariu și comemorarea Octaviei Lupu Morariu la 30 de ani de la 
plecarea lângă „Leca meu”, precum și pomenirea preotului Constantin 
Morariu la 95 de ani de la urcarea la Domnul. [...] 

- Taina scrisului (158) 
– sunt din copilăria 

gandaculdecolorado.com 
18.03.22 

- [...] Deși postul pe care îl ocup acum, cu programare impusă și îndatoriri 
care nu sunt specifice nici pregătirii și nici formației mele ca om, îmi 



mea ca dintr-o țară limitează mult libertatea de a crea, planifica și pune în practică expoziții, 
idei (idei frumoase!), altfel decât cele atât de „bătucite”, cărora le dai doar 
CTRL/COPY și le schimbi doar denumirea… Totuși, am reușit, cu destul 
efort de convingere, să fac și aici unele acțiuni frumoase, captivante  cum 
ar fi expoziția „Jucăriile copilăriei de altădată” – care a fost expoziția cea 
mai vie, mai căutată, cu cele mai multe ecouri dintre toate expozițiile 
muzeului din ultimii mulți ani, apoi „Japonia departe-aproape de 
Bacău”, unde am colaborat cu parteneri externi, Oana Gheorghe și 
Constantin Brosu. Am pus bazele unui alt proiect deosebit, „Bacău-
personalități ale locului”, în colaborare cu jurnalistul Romulus Dan 
Busnea. Am organizat și vernisat expoziția „Sportul băcăuan reflectat în 
trofee românești și străine”. Am organizat cu ajutorul colegului și 
prietenului, prof. dr. Sergiu Constantin Enea, conferința științifică 
„Omul cucutenian” susținută de conf.univ.dr. Dumitru Boghian de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – care mi-a fost și mie 
profesor și care, ulterior, mi-a devenit, îndrăznesc să spun, prieten, 
sprjinindu-mă psihic în multe  momente dificile). Am pus bazele 
proiectului „Istoria unei lumi – de la omul cucutenian la Cuza” împreună 
cu Școala „Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, prin prof. înv. 
Monica  Creangă, Școala Costești, județul Iași, prin doamna Elena 
Malanca și Centrul Cultural „Ruginoasa”, Iași. Apoi proiectul „Istoria 
fără manual”, un proiect deosebit, alături de colegi și prieteni, toți 
profesori de istorie și toți absolvenți ai Facultății de Istorie 
ai  Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – „100 de ani de istorie 
reflectată în oracole și caiete de amintiri”. [...] 

 


