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Sinteza articolului 

- Prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa, 
Rectorul 
Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava: 
Activitatea didactică 
implică comunicare, 
o relație de 
parteneriat între 
profesori și studenți 

edumanager.ro 
29.03.22 

- „Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost una dintre puținele 
universități din România care și-au desfășurat activitățile didactice on-
site, atât în anul universitar 2020-2021, cât și în primul semestru al 
acestui an universitar. Propriu-zis, în semestrul întâi al acestui an, doar 
în două săptămâni cursurile au fost susținute online, restul activităților 
– seminare, laboratoare, proiecte s-au desfășurat în modul tradițional”, 
declară Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rectorul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava pentru portalul EduManager.ro  
„Este și mai semnificativ faptul că evaluarea studenților în ambele 
sesiuni din anul universitar anterior sau de la sfârșitul semestrului care 
s-a încheiat de curând s-a desfășurat în sistem tradițional, același lucru 
s-a petrecut în cazul examenelor de finalizare a studiilor, examene de 
licență sau de disertație. Activitatea didactică implică  comunicare, 
relație de parteneriat între profesor și studenți, metode didactice care fac 
din student un participant activ la propria formare și la dezvoltarea 
competențelor, evaluarea asigură feed-back-ul necesar formării”.  
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava spune că echipa pe 
care o conduce a vrut să se asigure nu doar că are de a face cu un proces 
de evaluare complex și corect față de societate și față de studenți, 
deoarece din ierarhizări decurg clasamente privind acordarea de burse 
sau de alte avantaje, dar și că evaluarea continuă să rămână un moment 
esențial în formarea studenților.  
„Dacă au rezultat niște aspecte pozitive, ele relevă capacitatea noastră de 
a ne adapta noilor condiții, de a găsi soluțiile optime pentru a desfășura 
un învățământ de calitate, de a ne implica proactiv în rezolvarea 
situațiilor imediate din societate, de a participa chiar la soluționarea lor”, 
arată Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 
Singura Universitate din România care a secvențiat 
genomul virusului SARS-CoV-2 
Marcați de scenariile impuse pentru combaterea pandemiei de 
COVID-19, ultimii doi ani au însemnat pentru USV o perioadă a 
provocărilor. S-a impus luarea unor decizii sigure, flexibile și 
responsabile, care au angajat studenții, întregul corp didactic și 



administrativ. Prioritățile comunității academice au vizat adaptarea 
activităților didactice, de cercetare și sociale la noul context 
epidemiologic, simultan cu identificarea și aplicarea unor măsuri de 
contracarare a efectelor propagării virusului SARS-CoV-2 care să nu 
afecteze calitatea acestor activități, afirmă Valentin Popa. 
USV a implementat o linie completă de testare semi-
automată COVID-19 care a fost transferată Spitalului 
Județean Suceava, multe cadre didactice implicându-se 
voluntar și contribuind la instruirea specialiștilor în 
realizarea testelor. 
Potrivit lui Valentin Popa, după acest pas, s-a dezvoltat un Centru de 
Consiliere pentru cadrele medicale (Centrul USV-Reziliență COVID), 
atât în context emoțional, cu asistență psihologică, cât și medical, 
beneficiind de implicarea unor medici voluntari din Cluj-Napoca. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” și Asociația „Cygnus” Suceava au 
extins acest serviciu și au lansat o linie telefonică de consiliere 
psihologică, medicală și logistică pentru persoanele afectate de 
COVID-19 din județul Suceava și pentru studenții USV. 
„Deși la izbucnirea pandemiei, nu avea o facultate de medicină sau 
de biologie, USV a avut contribuții importante în aceste domenii 
specifice pentru combaterea pandemiei. Amintim secvențierea 
virusului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante 
în România, fiind singura Universitate din România care a 
secvențiat genomul virusului SARS-CoV-2 și instituția din 
România cu cele mai multe probe secvențiate și acceptate 
în Global Initiative on Sharing All Influenza Data 
(GISAID), principala bază internațională de secvențe 
SARS-CoV-2. În perioada critică pentru sectorul medical, USV a 
pus la dispoziția autorităților locale cămine studențești și Centrul de 
Pregătire și Formare Continuă din Vatra Dornei pentru cazarea 
personalului medical, cu scopul de a proteja familiile acestora și de 
a bloca răspândirea comunitară a bolii. USV s-a îngrijit și de 
studenții rămași în Suceava prin asigurarea cazării și a unei mese 
pe zi pentru cei care s-au regăsit în situații speciale, încă de la 
începutul perioadei de decretare a stării de urgență. Nu în ultimul 
rând, universitatea s-a implicat  în montarea și punerea în 



funcțiune, în curtea Spitalului Județean, a unei instalații de 
dezinfectare pentru toate autovehiculele”, declară rectorul USV.  
  
„USV este preocupată să rămână o universitate centrată pe 
educație și cercetare” 
O prioritate a fost digitalizarea activității Direcției de Sănătate 
Publică Suceava, prin dezvoltarea unui pachet de programe software 
necesar populării și gestionării bazei de date, cu probele și rezultatele 
testărilor COVID.  La rândul lor, studenții  s-au implicat în această 
situație prin activități de voluntariat, constând în confecționarea de 
viziere și măști, inițierea unei campanii de sprijin pentru alți studenți 
aflați în situații critice sau organizarea de licitații caritabile. 
„Criza ne-a învățat pe noi și pe studenții noștri să fim pregătiți 
pentru a răspunde nevoilor societății. Să ne implicăm în 
soluționarea crizelor care pot să apară, să fim generoși și în același 
timp profesioniști, să nu cedăm impulsurilor de 
moment”, menționează Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 
Acesta ne prezintă modul de desfășurare a activităților cu studenții la 
USV: „Universitățile care au desfășurat în ultimii doi ani activități 
online întâmpină dificultăți (e de presupus la nivelul cazării 
studenților, al reconfigurării orarelor etc.), dl. Sorin Câmpeanu, 
Ministrul Educației, a emis un ordin care prevede „o perioadă 
optimă de tranziție, de trecere de la sistemul online la activități cu 
prezență fizică”. Pentru USV, și mă refer atât la studenții 
noștri, la corpul profesoral și la serviciile conexe, nu există 
niciun fel de fractură. Lucrul acesta a fost posibil pentru 
că deciziile luate anterior, care au avut în vedere și 
dorințele studenților, au mizat tocmai pe importanța pe 
care o are învățământul față în față. USV a fost și este 
preocupată să rămână o universitate centrată pe educație și 
cercetare, să asigure un act educațional de calitate, responsabil față 
de studenți și față de societate”.  
  
„Vom miza pe candidați din Republica Moldova și din alte 
țări din afara Uniunii Europene” 
În ultimul deceniu, USV a devenit tot mai vizibilă pe plan național și 
internațional, iar Universitatea a venit cu o strategie proprie de 



atragere a candidaților valoroși: „Am urmărit, an de an, ca numele 
universității să fie cât mai bine auzit (posturile radio locale și 
regionale) și văzut (posturile TV locale, regionale și naționale; 
media electronică etc.). Totodată, pe lângă articularea unei 
infrastructuri moderne, cu echipamente care să permită formarea 
viitorilor specialiști la cele mai înalte standarde, am acordat o 
atenție deosebită resursei umane”. 
„Prin toate activitățile desfășurate de conducerea USV am 
urmărit transformarea cadrului didactic din „dascăl” în 
„partener” al studentului, în persoana care să îndrume 
tinerii, să îi orienteze, să le formeze abilitățile și să le 
cultive spiritul de responsabilitate socială și autonomie 
personală. Am încurajat diversificarea formelor de 
organizare a vieții studenților în afara orelor de la 
facultate prin înființarea Casei de Cultură a Studenților și 
Clubului Sportiv Universitar, structuri care pot crea cele 
mai bune condiții pentru variate activități cultural-
sportive. Suntem convinși că sporirea numărului de locuri de 
cazare prin reabilitarea unor cămine ori construirea altora va face 
USV și mai atractivă în rândul tinerilor. De asemenea, urmărim 
orientarea viitorilor absolvenți de bacalaureat către Suceava prin 
realizarea parteneriatelor cu unitățile din învățământul 
preuniversitar, organizarea unor concursuri, prezentări, vizite, etc. 
În același timp vom încerca să minimizăm impactul războiului din 
Ucraina asupra campaniei de admitere din acest an. Probabil, 
numărul candidaților din țara vecină va fi mai mic decât în anii 
anteriori. Totuși, vom miza pe candidați din Republica Moldova și 
din alte țări din afara Uniunii Europene”, conchide Prof. univ. dr. 
ing. Valentin Popa. 
  
Investiții importante  pe termen scurt și mediu făcute de 
USV 

• Creativ HUB,oferă noi spații pentru patru laboratoare, un 
cadru modern și adaptat cerințelor unui învățământ de 
calitate în care studenții din domeniul Ingineriei electrice, 
Știința Calculatoarelor sau Biologie își desfășoară deja 
activitatea în acest semestru (0,75 milioane lei) 



• IASeC – Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în 
inteligența ambientală și securitate cibernetică, o investiție 
care se află în faza de proiectare și care prevede crearea de noi 
spații de învățământ și cercetare (aproximativ 35 milioane 
lei). 

Lucrări de reabilitare se desfășoară în prezent și la două Cămine 
studențești: Căminul studențesc nr. 1 (pus parțial în funcțiune) – 
Consolidare si continuare lucrări de reabilitare și refuncționalizare 
pod (17 milioane lei) și Căminul studențesc nr. 6 – Consolidare, 
mansardare și reabilitare (12 milioane lei). 
Pe lângă aceste obiective de investiții, Compania Națională de 
Investiții (CNI) a lansat procedura de atribuire a lucrării de proiectare 
și execuție pentru un cămin studențesc nou, cu 810 locuri, în 
Campusul II al Universității, pentru care USV va asigura alimentarea 
cu energie, apă, canalizare și alimentare cu gaze naturale, obiectiv 
aflat în etapa de proiectare (140 milioane lei). În Campusul II va 
funcționa și Facultatea de Silvicultură, obiectivul fiind cuprins în 
strategia de investiții a USV ca spații de învățământ. 
Două proiecte câștigate în competiția Programul Operațional 
Regional (POR) se află în etapa de lansare a proceduri de lucrări, vor 
asigura finanțarea Reabilitării, modernizării și dotării Corpului D al 
USV (18 milioane lei) și Modernizarea și echiparea infrastructurii 
educaționale universitare în Corp E (12 milioane lei). 
 

O.S. Consiliul Județean a 
solicitat acorduri 
pentru terenul pe 
care se va 
construi  Facultatea 
de Medicină de la 
Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
29.03.22 

- Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat 
că a semnat și transmis, luni, solicitările către Ministerul Sănătății și 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru 
emiterea acordului necesar cu privire la terenul pe care urmează să se 
construiască viitoarea Facultate de Medicină din Suceava. Flutur a 
explicat că, în condițiile în care terenul este proprietate publică a 
județului Suceava, dat în administrarea Spitalului Județean, este 
necesară obținerea acordului de la cele două ministere pentru 
schimbarea destinației acestuia. Terenul pe care va fi construită noua 
facultate se află în incinta spitalului, în apropiere de Universitate și de 
Serviciul de Ambulanță Județean. 
Președintele Consiliului Județean Suceava a semnat și transmis, luni, 
solicitările către Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, pentru emiterea acordului necesar cu privire la 
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suceava-smartpress.ro 
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terenul pe care urmează să se construiască viitoarea Facultate de 
Medicină din Suceava. 
„Noi am întocmit întreaga documentație de care era nevoie pentru 
obținerea unui aviz din partea Direcției de Sănătate Publică Suceava 
pentru terenul destinat noii Facultăți de Medicină. 
Am primit avizul favorabil de la DSP și putem să facem încă un pas 
important pentru această facultate, prin trimiterea acestui aviz împreună 
cu întreaga documentație întocmită de Consiliul Județean și Spitalul 
Județean către cele două ministere în vedere emiterii acordului privind 
schimbarea destinației terenului în vederea construirii sediului Facultății 
de Medicină și științe Biologice”, a declarat Gheorghe Flutur. 
Acesta a explicat că, în condițiile în care terenul este proprietate publică 
a județului Suceava, dat în administrarea Spitalului Județean de Urgență 
„Sfântul Ioan cel Nou”, este necesară obținerea acordului Ministerului 
Sănătății, precum și cel al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației pentru schimbarea destinației. 
”Am încheiat o etapă importantă în urma căreia am obținut avizul de la 
DSP și așteptăm ca toate procedurile care urmează de aici încolo să se 
desfășoare într-un timp cât mai scurt, astfel încât să avem la Suceava o 
Facultate de Medicină. Înființarea Facultății de Medicină din cadrul 
Universității “Ștefan cel Mare” reprezintă un pas important în 
dezvoltarea sistemului de învățământ sucevean, a infrastructurii în 
sănătate, și va fi alături de Spitalul Județean de Urgență la dezvoltarea 
gamei de servicii medicale pentru locuitorii din județ și din întreaga 
regiune. […] 
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Radu Andreea Universitatea Ștefan 
cel Mare mută 
studenții la țară. 
Investiție de 20 de 
milioane de euro 
într-un sat  

lumeapolitica.ro 
29.03.22 

- Studenții din Suceava se mută la țară. Universitatea Ștefan cel Mare își 
construiește cămine în mediul rural. 
20 de milioane de euro pentru cazarea studenților 
Compania Națională de Investiții a deschis licitația pentru atribuirea 
unui contract de 20 de milioane de euro. Banii sunt necesari pentru 
construirea unui cămin studențesc al Universității Ștefan cel Mare. 
Investiția este făcută în satul Bulai din Suceava.  
Finanțarea pentru realizarea proiectului se va face de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Dezvoltării în limita sumelor aprobate anual. 
O parte din bani vin din veniturile proprii ale Universității „Ștefan cel 
Mare”. 
Contractul în valoare de 20 de milioane de euro are termenul final de 
depunere al ofertelor stabilit pentru 6 aprilie 2022. Durata contractului 
va fi de 78 de luni. Din acestea, 6 luni  pentru execuție, 36 de luni execuția 



și 36 de luni pentru perioada de garanție a lucrărilor. Din valoarea totală 
a contractului, aproape cinci milioane de euro vor fi necesari doar pentru 
utilaje. 
Universitatea Ștefan cel Mare nu se zgârcește 
Criteriul de atribuire al contractului va fi reprezentat de „cel mai bun 
raport calitate – preț”. Prețul ofertei are o pondere de 60%. 
Organizarea  și metodologia are o pondere de 20%, iar 20% va reprezenta 
experiența profesională. 
Căminul studențesc se va realiza pe terenul aflat în posesia Universității 
„Ștefan cel Mare”. Terenul de formă trapezoidală are o suprafață de 
15.000 mp din totalul de 300.000 mp. Suprafața clădirii căminului va fi 
de 3.723,80 mp din cei 15.000 mp. 
Căminul va fi compus din 3 corpuri ce vor fi dispuse pe o suprafață de 
20.023,60 mp. Căminul va avea demisol, parter și 4 etaje. Acesta va 
putea oferi cazare pentru un număr de 826 persoane în 407 camere care 
vor putea caza câte 2 studenți. Căminul oferă și 12 camere ce vor fi 
destinate persoanelor cu dizabilități unde se va putea caza câte un singur 
student. 
Corpurile vor dispune, pe lângă camerele de cazare și de câte 2 oficii de 
preparare hrană, o sală de mese cu o capacitate de 34 persoane, o 
spălătorie și o călcătorie. 

Natalia 
Zgherea 

Primul magazin 
destinat refugiaților 
din Ucraina, deschis 
la Suceava 

infoprut.ro 
28.03.22 

- Primul magazin cu produse gratuite destinat refugiaților din Ucraina a 
fost deschis în Suceava. Conceptul este o noutate în România, iar ideea 
aparține Universității „Ștefan cel Mare”. În magazin, refugiații stabiliți 
temporar în zonă găsesc mâncare, articole de igienă sau îmbrăcăminte, 
potrivit TVR. 
Magazinul este deschis la Observatorul Astronomic din Suceava. Orice 
refugiat poate veni aici și să aleagă din sutele de haine, încălțări, jucării, 
conserve și alte alimente neperisabile. Toate sunt oferite gratuit, în limita 
a 10 produse. 
„Este foarte bun, pentru că sunt mulți care au plecat de acasă și nu au 
reușit să își ia nimic cu ei. Aici, măcar pot găsi ceva de strictă necesitate, 
pentru o zi sau două”, a declarat unul dintre refugiați. 
Magazinul gratuit face parte din strategia de ajutorare a refugiaților pe 
care Universitatea din Suceava o aplică deja de o lună. 
„Considerăm că pot veni individual să își aleagă ce au nevoie. De obicei, 
în cutii vin tot felul de lucruri, dar nu poți trimite la fiecare casă câte o 
mașină de ajutoare. Noi primim donații din țară și din străinătate, am 
livrat ajutoare către Ucraina, Cernăuți”, a subliniat prorectorul 
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Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian. 
Magazinul este deschis sâmbăta și duminica și nu doar pentru refugiații 
ucraineni, ci și pentru românii nevoiași. 

- Facultatea de 
Inginerie Electrică, 
discuții pentru 
eventuale colaborări 
cu firme ca Assist 
Software sau 
ElectroAlfa 

radiotop.ro 
28.03.22 

- De curând, Amfiteatrul <Dimitrie Leonida> al Universității <Ștefan cel 
Mare> din Suceava a găzduit <Zilele Facultății de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor>. Manifestarea a fost organizată la inițiativa 
prodecanului Aurelian Rotaru și a reunit conducerea USV, reprezentanți 
ai unor mari firme din zonă, cadre didactice, studenți doctoranzi și 
cercetători din universitate. Conform unui comunicat transmis de USV 
au fost prezentate centrele și laboratoarele de cercetare ale facultății, 
proiectele dezvoltate în ultima perioadă alături de parteneri, precum și 
preocupările și direcțiile de studiu ale grupelor de cercetare, rezultatele 
cercetării și infrastructura de cercetare. Totodată, au fost inițiate discuții 
cu reprezentanți ai firmelor Assist Software Suceava, ElectroAlfa 
Botoșani, EON – Delgaz Grid, Alten, Endava, Econfaire, MIND Software, 
MASPEX Romania și Leviatan. Asta, în perspectiva unor colaborări 
ulterioare pe direcții de cercetare specifice sau pentru îmbunătățirea 
proceselor educaționale la nivelul programelor de studii de licență, 
masterat și doctorat. 
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D.P. Lungu: Sucevenii au 
o datorie aproape 
fraternă să fie alături 
de oamenii din 
Cernăuți 

obiectivdesuceava.ro 
29.03.22 

- Luni 28 martie 2022, a avut loc Conferința – dezbatere „Ce pot face 
artiștii contra barbariei?”, urmată de lansarea volumului „Un secol de 
ceață”, eveniment care a avut loc chiar în prezența maestrului Matei 
Vișniec. 
Manifestarea, considerată de primarul Ion Lungu a fi „un eveniment 
cultural de excepție”, a avut loc în sala de spectacole a Teatrului 
Municipal „Matei Vișniec” Suceava în prezența unui numeros auditoriu 
format din intelectuali de calibru ai Sucevei, studenți ai Universității 
„Ștefan cel Mare”, elevi de la cele mai prestigioase licee din oraș și nu în 
ultimul rând suceveni iubitori de cultură. Potrivit edilului – care a ținut 
să specifice de la bun început că „a avut onoarea să participe” – a fost o 
atmosferă colocvială și prietenoasă. „Am avut onoarea să răspund, 
împreună cu maestrul Matei Vișniec la întrebările venite din partea 
publicului, referitoare la problematica dezbaterii”, a spus Ion Lungu. El 
a explicat că a făcut referire la modul concret în care municipalitatea 
suceveană s-a implicat și se implică în gestionarea crizei refugiaților, 
insistând și pe aspectul că „pentru noi sucevenii fiind o datorie aproape 
fraternă (s.r.) să fim alături de oamenii din Cernăuți și din această 
regiune”.[…] 
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- Volumul „Stalin și 
poporul rus... 
Democrație și 
dictatură în 
România 
contemporană”, 
lansat la Academia 
Română 

news.ro 
28.03.22 

- Lansarea volumului „Stalin și poporul rus... Democrație și dictatură în 
România contemporană“, rezultat al cercetărilor istoricului Gheorghe 
Onișoru, va avea loc, marți, de la ora 12.00, în Amfiteatrul „Ion Heliade 
Rădulescu“ al Academiei Române din Calea Victoriei 125. 
Evenimentul va fi prezentat de acad. Victor Spinei, vicepreședinte al 
Academiei Române și președinte al Secției de științe istorice și 
arheologie, și de acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei 
Române și președinte al Secției de arte, arhitectură și audiovizual. 
Vor lua cuvântul prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii 
Academiei Române, prof. univ. Gheorghe Onișoru, autorul volumului, 
dr. Vasile Buga, coordonator al Centrului de Studii Ruse și Sovietice 
„Acad. Florin Constantiniu“ din cadrul Institutului Național pentru 
Studiul Totalitarismului, și cercetătorii dr. Florian Banu, dr. Constantin 
Buchet, dr. Dan Cătănuș, dr. Florin-Răzvan Mihai. 
Studiul „Stalin și poporul rus... Democrație și dictatură în România 
contemporană“, recent apărut în două volume la Editura Corint, 
analizează procesul de trecere a societății românești de la un sistem 
democratic pluripartid, care a consolidat România după Marea Unire, la 
guvernările autoritare de la finalul perioadei interbelice și la instalarea 
regimului comunist, după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. 
Examinând contextul istoric european și descriind acțiunile forțelor 
politice interne și relațiile dintre acestea, prof. Gheorghe Onișoru arată 
că instaurarea regimului comunist în România a urmat un model 
sovietic, individualizat de particularitățile istoriei românești de la 
începutul secolului XX și de efectele frământărilor politice postbelice. 
Dinamica politică și schimbările profunde ale societății românești 
trebuie analizate din perspective multiple, oferite de cercetarea surselor 
de arhivă, de literatura memorialistică și de articolele din presa vremii. 
Istoricul Gheorghe Onișoru este profesor al Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și cercetător la Institutul Național pentru Studiul 
Totalitarismului al Academiei Române. Specialist în istorie românească 
contemporană și în relații internaționale, este autor a numeroase studii 
despre represiune în România comunistă, mișcarea de rezistență, istoria 
partidelor politice românești, organizarea regimurilor politice totalitare. 
A fost primul președinte al Colegiului Consiliului Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității (2000-2006). 
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- A încetat din viață 
prof.univ.dr.ing 
Lucian Severin, unul 
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- Sâmbătă, 26 martie 2022, Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Autovehicule și Robotică l-a pierdut pe unul dintre veteranii care au făcut 
parte din colectivul ce a pus bazele învățământului superior tehnic la ziardesuceava.ro 



dintre cei care a pus 
bazele 
învățământului 
superior tehnic la 
Suceava 

28.03.22 Suceava. 
„Cu tristețe în suflet, ne despărțim de cel care a fost profesorul 
universitar doctor inginer Lucian SEVERIN, coleg, director de 
departament, cadru didactic competent și respectat de colegi și studenți, 
care s-a implicat cu toata ființa în viața facultății și a universității, 
preocupându-se cu deosebită seriozitate atât de formarea studenților, cât 
și de dezvoltarea bazei materiale didactice și de cercetare științifică”, a 
transmis Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. […] 
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C.N. „Unirea Basarabiei 
cu România” 
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- Astăzi, 28 martie, de la ora 11:00, Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera din 
Suceava a organizat conferința „Unirea Basarabiei cu România (27 
martie 1918) sau Despre începuturile înfăptuirii Marii Uniri de la 1918”, 
ne-a informat managerul Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărăbuș. Invitat 
special: lector univ. dr. Vlad Gafița de la Universitatea Ștefan cel Mare 
din Suceava. 
„La începutul anului 1918, în contextul deloc favorabil datorat Primului 
Război Mondial, România se afla în cea mai grea cumpănă a existenței 
sale. Prima rază de speranță a sosit de la Chișinău, din Basarabia, prima 
provincie românească aflată sub stăpânire străină care a decis Unirea. 
Astăzi, în 2022, omagiem eforturile intelectualilor basarabeni din 1918 
care și-au înscris numele în Cartea de istorie a neamului, deschizând 
drumul românilor spre Marea Unire” au transmis organizatorii 
evenimentului. 
Manifestarea este realizată de Consiliul Județean Suceava – Biblioteca 
Bucovinei, alături de colegiile sucevene Mihai Eminescu și Ciprian 
Porumbescu. 
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