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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Expoziția de artă 
plastică „Salonul de 
Primăvară @ USV” 
își va deschide 
porțile vineri 
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07.04.22 

- Lucrări ale unor pictori și artiști plastici consacrați vor poposi în perioada 
următoare pe simezele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 
cadrul „Salonului de Primăvară @ USV”. Expoziția va fi vernisată vineri, 
8 aprilie, începând cu ora 16.30, în cadrul Galeriei de Artă a USV 
din  Corpul A, Etaj 1. 
Organizatorul evenimentului  este Asociația de Artă ”Nicolae Tonitza”, 
expoziția conținând lucrări ale pictorilor  Ana Maria Ovadiuc AMO, Sorin 
Bărgăoan, Constantin Ungureanu Box, Leonard Adrian Melisch, Mihai 
Varzari, Marina Pișta, Rodica Maria Iacobescu, Cristina Elena Chiriac, 
Mihai Pânzaru PIM și Cristina Iacob. 
Organizată cu sprijinul Universității „Ștefan cel Mare” și al Ministerului 
Culturii, expoziția va avea drept curator pe artistul vizual dr. Ana Maria 
Ovadiuc, prezentatorul evenimentului fiind drd. Delia Leizeriuc, de la 
Direcția Județeană pentru Cultură Suceava. Implicați în acest eveniment 
sunt și cei de la Asociația Culturală „Sorocean - Artă, tradiție și cultură”, 
în cadrul evenimentului de vineri după-amiază având loc și un recital de 
poezie și muzică, susținut de Constantin Ungureanu Box și Daniel Spătar. 

Jupanu Jupâni de Salon jupanu.ro 
06.04.2022 

- O știre în care psihologul Doina Schipor, de la Facultatea de Științe ale 
Educației din cadrul USV, vorbea despre voluntariatul pe care îl fac 
profesorii și studenții pentru ucraineni a fost contrată de o doamnă: „Dar 
de copiii noștri din satele uitate de lume își aduce aminte cineva?”. 
Răspunsul a venit imediat din partea coordonatoarei facultății, 
conferențiar universitar doctor Otilia Clipa: „Astăzi am fost în satele din 
jurul nostru… Și la o casă de copii din Solca… Nu e cazul să ridicați 
pietre…”. Și au venit și alte replici: „Puteți face orice bine pentru copiii pe 
care dvs. îi cunoașteți și sînt în această situație!”. „Ne aducem des aminte 
și de ei; îi ajutăm material, ba chiar îi și învățăm să scrie corect. 
Dumneavoastră cînd i-ați vizitat ultima oară?”. „Țin minte că atunci cînd 
eram la Facultatea de Științe ale Educației (2008) mergeam la o casă de 
copii din Burdujeni, Suceava, ca și voluntar, cu diverse daruri, tot la 
îndemnul acestor doamne”. Ceea ce era de demonstrat. Că Facultatea de 
Științe ale Educației, prin cadrele didactice și studenții ei, are grijă de 
diverși copii cu mult înainte de a apărea criza refugiaților și că dacă 
aceștia le acordă atenție copiilor ucraineni, asta nu înseamnă că îi 



neglijează pe copiii de la noi. 
Jupanu Jupâni de Salon jupanu.ro 
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- Din capul locului ne simțim obligați să-i felicităm pe toți cei care fac 

lucruri pentru refugiați, contribuind astfel la alinarea suferințelor unor 
oameni nevinovați, dar și la crearea unei imagini bune a Sucevei. 
Felicitări tuturor celor care au luat acasă refugiați, care au transportat cu 
mașina oameni de colo-colo, care au oferit un pachet de mîncare sau 
măcar un sfat. Printre cei care au un comportament lăudabil se numără 
și studenții de la Facultatea de Științe ale Educației, catedră coordonată 
de conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa. Studenții care cunosc 
limba ucraineană fac tot posibilul să le mai îndulcească viața copiilor 
refugiați și să le mai facă pe mamele acestora să se oprească din plîns 
pentru un timp. Studenți și cadre didactice de la facultatea înainte 
amintită sînt prezente de două ori pe zi la Hotelul „Mandachi”, unde fac 
diferite activități cu copiii, dar mai fac și cîte o traducere pentru cîte un 
act ori oferă răspunsuri la întrebările pe care le au niște oameni speriați 
și debusolați. Încărcătura emoțională este mare, însă studenții și 
profesorii lor nu abandonează. Putere! 

- A fost suspendata 
licitatia pentru un 
contract de peste 
100 mil lei 
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- A fost suspendată procedura de achiziție publică, lansată la jumătatea 
lunii februarie a acestui an, pentru atribuirea unui contract cu valoarea 
estimată de peste 100 milioane de lei. Suspendarea a intervenit după ce 
autoritatea contractantă, Compania Națională de Investiții, a răspuns 
mai multor solicitări de clarificări. Licitația suspendată vizează 
construirea căminului studențesc al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, de pe strada Stațiunii 130, satul Bulai, Comuna Moara. 
Contractul are o valoare estimată de 101.442.920 lei, fără TVA, cu 
finanțare din fonduri bugetare. Căminul studențesc ar urma să fie dispus 
pe o suprafață 20.023 mp și va avea o capacitate de 407 camere pentru 
două persoane și alte 12 camere cu câte un singur pat pentru studenții cu 
dizabilități. În total vor fi dispuse locuri pentru 826 de persoane. Regimul 
de înălțime este prevăzut cu Demisol + Parter + 4 Etaje. 
Toate camerele vor fi dotate cu mobilier specific: paturi, birouri, rafturi, 
dulapuri, frigidere, mijloace de apărare contra incendiilor, etc. De 
asemenea, căminul va avea săli de lectură, oficiu pentru preparare hrană, 
spălătorie și călcătorie. După ce primul demers pentru construirea 
căminului a fost făcut în 2017 când USV a predat o suprafață de 15.000 
mp către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Hotărârea de Guvern a fost adoptată abia la data de 29 septembrie 2021. 
Aceast demers a fost inițiat în contextul în care numărul de locuri de 
cazare pentru fluxul constant de noi studenți din Suceava a fost depășit. 



Drept urmare, în toată această perioadă, instituția a fost nevoită să 
apeleze la soluții alternative de cazare a studenților nou veniți cum ar fi 
căminele liceelor din oraș și cele private. 

- De Ziua Mondială a 
Sănătății – Două 
decenii de sănătate 
cu Fundația Baylor 
Marea Neagră 

sanatateabuzoiana.ro 
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- Centrul de Excelență Clinică HIV sau Centrul de Copii Româno-
American a fost deschis pe 6 aprilie 2001, iar Fundația Baylor Marea 
Neagră a fost constituită juridic în anul 2004. Centrul de Excelență a fost 
înființat de dr. Mark Kline și dr. Rodica Mătușa, din dorința de a-i ajuta 
pe copiii infectați cu HIV la sfârșitul anilor nouăzeci. [...] 
Specialiștii noștri sunt o prezență constantă în centrele universitare 
Constanța, Cluj, Iași. În 2021, am înregistrat și prima colaborare cu 
Universitatea din Suceava. Ei au fost invitați să le vorbească studenților 
și masteranzilor despre:  
„Abordarea interdisciplinară a vârstnicilor instituționalizați”. 
„Rolul echipei multidisciplinare în menținerea aderenței la tratament 
pentru pacienții seropozitivi”. 
„Aderența la tratament – Cazul tratamentului care trebuie urmat toată 
viața de persoanele care trăiesc cu HIV și primesc servicii medicale și 
psihosociale la Centrul de Excelență al Fundației Baylor Marea Neagră.” 
„Comportamente și riscuri pentru sănătate”. 
„Serviciile și rolul unui asistent social în lucrul cu persoanele care trăiesc 
cu sau sunt afectate de HIV.”(paginile 19 – 23). [...] 
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