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Sinteza articolului 

- USV face public 
proiectul viitorului 
sediu al Facultății de 
Medicină din 
Suceava și apreciază 
demersurile 
președintelui 
Consiliului Județean 
Suceava pentru 
realizarea investiției 
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31.03.22 

- USV a anunțat, joi, că salută demersul întreprins de Consiliul Județean 
Suceava în legătură cu proiectul viitorului sediu al Facultății de Medicină. 
„Comunitatea academică suceveană salută cu bucurie demersul 
Consiliului Județean Suceava, prin care se solicită Ministerului Sănătății 
și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației emiterea 
acordului necesar privind terenul pe care urmează să fie construită 
clădirea Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava”, arată USV. 
Totodată, USV mulțumește public întregii echipe, atât din partea 
Consiliului Județean Suceava, cât și din partea Spitalului Județean de 
Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, care, alături de echipa USV, 
a întocmit documentația necesară pentru materializarea acestui demers, 
ce a primit avizul favorabil din partea DSP Suceava. 
„Apreciem deschiderea către colaborare manifestată de conducerea CJS, 
care, la doar șase luni de la înființarea facultății, se materializează într-
un important pas înainte pentru consolidarea studiilor de medicină la 
Suceava. Avem convingerea că dezvoltarea rapidă a celei mai noi facultăți 
din cadrul USV reprezintă un deziderat comun, care, odată devenit 
realitate, va avea un impact benefic nu doar asupra județului Suceava, ci 
a întregii regiuni de nord-est a României”, a precizat USV. 
Reprezentanții USV conștientizează, însă, că pentru finalizarea cu succes 
a acestui demers, care va consta într-o hotărâre de guvern privind 
alocarea terenului, mai sunt de parcurs etape nu doar importante, dar și 
dificile. 
„Drept urmare, considerăm că va fi nevoie de o coagulare a tuturor 
actorilor reprezentativi, atât la nivel local, cât și la nivel central, 
indiferent de culoarea politică, pentru a sprijini ideea de medicină la 
Suceava. Este un moment în care decidenții politici pot face dovada 
preocupării reale pentru evoluția învățământului superior în județul 
nostru și pentru binele comunității pe care o reprezintă”, arată USV. 
În prezent, Facultatea de Medicină și Științe Biologice are 7 programe de 
studii (6 la ciclul de licență și 1 la masterat), la care sunt înmatriculați 
480 de studenți, iar activitățile didactice și cele de cercetare sunt 
asigurate de un colectiv de 86 de cadre didactice, dintre care 28 sunt 
cadre didactice titulare și 58 asociate. 
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Ion Tița-Călin Și-au pierdut 
românii 
creativitatea? 
Numărul invențiilor 
brevetate s-a redus 
de aproape patru ori 
în ultimii 30 de ani 
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- […]Sistemul de învățământ superior ar trebui să fie unul dintre 
motoarele creativității și inventivității, dar din păcate nu se întâmplă așa. 
Din cele 93 de universități acreditate în România, numai 40 s-au 
remarcat în domeniul inventicii, depunând 2.399 de cereri de invenții în 
intervalul 2010 – 2021, în medie câte 200 de cereri pe an.  
În topul instituțiilor de învățământ superior creative conduce 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu 490 de cereri. Este 
urmată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu 299 
cereri, și Universitatea Politehnică din București, cu 270 cereri. 
Dintre instituțiile de învățământ superior constănțene, singura care 
figurează în statisticile OSIM este Universitatea „Ovidius”, cu 17 cereri 
depuse. În anul 2021, dintre cele 40 de instituții de învățământ superior 
doar 18 s-au manifestat pe planul creativității, depunând, în total, 168 de 
cereri brevet de invenție. […] 

- Concert de percuție 
la Piatra-Neamț, 
miercuri, 6 aprilie 
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- Academia Națională de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, Extensia 
Piatra-Neamț, în parteneriat cu Liceul Vocațional de Muzică „Tudor 
Ciortea” Brașov, Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț, Colegiul 
de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Centrul pentru Cultură și Arte 
„Carmen Saeculare” Neamț, Filarmonica Brașov și Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Municipiul Suceava, organizează trei concerte de 
percuție la Brașov, Piatra-Neamț și Suceava. 
Concertul de la Piatra-Neamț va avea loc miercuri, 6 aprilie, cu începere 
de la ora 18:00, în Sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț. 
Celelalte două sunt programate sâmbătă, 2 aprilie 2022, cu începere de 
la ora 18.00 , în Sala „Patria” a Filarmonicii Brașov și joi, 7 aprilie 2022, 
cu începere de la ora 19.00, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 


