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- 1.440 de metri 
pătrați de teren, 
trecuți în 
administrarea USV, 
pentru construirea 
sediului Facultății de 
Medicină 
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- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat 
că în ședința consiliului din 29 iunie 2022 va fi introdus un proiect de 
hotărîre care se referă la terenul pentru sediul Facultății de Medicină din 
cadrul USV. Proiectul face referire la exprimarea acordului de principiu 
pentru trecerea unui bun imobil din municipiul Suceava din domeniul 
public al Județului Suceava în domeniul public al Statului Român și 
administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție 
aflată în coordonarea Ministerului Educației. Prin Hotărârile Guvernului 
nr.883/2021 și nr.906/2021 s-a aprobat înființarea Facultății de 
Medicină și Științe Biologice în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. Conform lui Gheorghe Flutur, „pentru punerea la dispoziție a 
terenului în suprafață de 1.440 de metri pătrați în vederea construirii 
sediului Facultății de Medicină este necesară transmiterea acestui bun în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare”. Sediul Facultății de Medicină urmează să fie construit în 
incinta Spitalului Județean Suceava. 
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Daniela 
Micuțariu 

Artistul plastic 
siretean Ovidiu 
Buzec a obținut 
medalia „Teiul de 
Argint” - pentru 
expresivitatea 
compozițională și 
cromatică 
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- La Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” din Botoșani au fost 
decernate la sfârșitul săptămânii trecute Premiile Eminescu „Teiul de 
Aur” și „Teiul de Argint”, ediţia a XXI-a, proiect inițiat de Editura Geea 
(care a organizat XX de ediții), dar continuat anul acesta de Biblioteca 
„Mihai Eminescu”, care aduce în fața iubitorilor de cultură, după cum 
spun organizatorii, „şi alte modalităţi de exprimare a operei eminesciene, 
prin arte vizuale, literatură, numismatică, muzică, dans sau folclor”. [...] 
La secțiunea Literatură, au fost acordate următoarele premii: 
Academicianul George Păun a primit Premiul de Excelență pentru Opera 
Omnia; Criticul și istoricul literar Tudor Nedelcea și matematicianul și 
omul de cultură Viorel Dinescu au primit medalia „Teiul de Aur”  - pentru 
promovarea operei eminesciene și patrimoniului cultural românesc; 
„Teiul de Argint” a fost acordat jurnalistului, politologului şi cadrului 
didactic al Universităţii „Ştefan cel Mare” Marin Gherman, președintele 
Centrului Media BucPress, redactor de emisiuni în limba română la 
Radio Ucraina, pentru promovarea operei eminesciene și patrimoniului 
cultural românesc. [...] 



- Seara valorilor 
sucevene. 32 de 
diplome vor fi date 
în ziua de Sânziene 
unor personalități 
locale 
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- Evenimentul „Seara valorilor sucevene” – organizat în data de 24 iunie 
de Primăria municipiului Suceava în asociere cu Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților – reprezintă un element de noutate la ediția din  acest an a 
Zilelor Sucevei. 
Cu această ocazie, 32 de „diplome de excelență” vor fi acordate unor 
personalități locale la Hotel Balada. Potrivit primarului Ion Lungu, lista 
cu cei care vor fi premiați include pe: președintele Consiliului Județean, 
Gheorghe Flutur, PS Damaschin Dorneanul, prefectul Alexandru 
Moldovan, deputații Mirela Adomnicăi, Ioan Bălan și Angelica Fădor, 
directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu și managerului 
Spitalului Județean de Urgență, Alexandru Calancea – toți aceștia pentru 
Premiul „Emeritus”; rectorul Universității „Ştefan cel Mare”, Valentin 
Popa, profesorii universitari Adrian Graur, Sanda Maria Ardeleanu, 
Petru Ghervan și Camelia Ignătescu – toți fiind pentru Premiul 
„Academica”;  Paul Henri Kohler – directorul Ambro, Viorel Nuțu – 
General Construct, Sorin Iacob – Loial, Ilie Lahman – Conbucovina, 
Dumitru Popescu – SUCT și Vasile Florea – Florconstruct vor primi 
Premiul pentru „Business”; Fundația „Sânge pentru România” (cea care 
a asigurat gratuit transporturile de ajutoare trimise de Primăria Suceava 
către Ucraina) va primi Premiul pentru societatea civilă; coloneilor 
Mugurel Anton și Costică Ghiață, comisarului șef Florin Poenaru, 
generalului de brigadă Ionel Postelnicu și preotului Constantin 
Diaconașu li se va acorda Premiul „Onoare Patriei”; Davidel Dumitru și 
Niculai Niga vor primi Premiul „Omagiul Eroilor”, iar Daniela Dungeanu 
– directorul Colegiului „Național Petru Rareș”, Dan Popescu – directorul 
Colegiului Național „Ştefan cel Mare”, Maria Teodoreanu – directorul 
Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, Dumitru Moraru – directorul Şcolii 
„Miron Costin” și Maria Matei – directorul Grădiniței cu program 
prelungit „Guliver” vor primi Premiul de „Excelență în educație”. 
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