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Sinteza articolului 

- Spitalul Județean de 
Urgență Suceava va 
deveni Spital Clinic 

obiectivdesuceava.ro 
14.09.22 

- Spitalul Județean de Urgență (SJU) Suceava ar putea deveni spital clinic, 
după ce conducerile Universității „Ştefan cel Mare” (USV) și unității 
medicale au semnat, miercuri, în prezența președintelui Consiliului 
Județean Suceava, Gheorghe Flutur, un protocol de colaborare în acest 
sens. „Din acest moment așteptăm de la ministerele Educației și Sănătății 
avizele pentru transformarea Spitalului Județean în spital clinic și asta 
este posibil pentru că mai multe cadre medicale au și catedră 
universitară, iar de anul acesta avem la Suceava și facultate de medicină”, 
a spus președintele CJ Suceava. În opinia sa, un spital clinic va însemna 
și un mare câștig pentru pacienții care vin la Spitalul Județean Suceava, 
având în vedere că va crește complexitatea intervențiilor și gradul de 
pregătire a corpului medical de la Suceava. 
Miercuri, 14 septembrie, cea mai mare unitate spitalicească din județul 
nostru a făcut un pas nou și hotărât spre a deveni spital clinic. 
În cursul zilei de miercuri, la sediul CJ Suceava, a fost semnat protocolul 
de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” și Spitalul Județean 
de Urgență pentru transformarea acestei unități în spital clinic. În mod 
evident, conducerile celor două instituții au fost reprezentate la 
eveniment. Din partea spitalului a fost chiar managerul Alexandru 
Calancea iar din partea Universității a fost prorectorul Mihai Dimian. Și 
cum era de așteptat, la evenimentul prilejuit de semnarea oficială a 
protocolului  a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, 
Gheorghe Flutur care a spus, între altele că este „o zi istorică, o zi 
însemnată”. 
De altfel, acesta a rememorat pe scurt unele lucruri și a remarcat că 
primii pași în această direcție erau făcuți cu 12 ani în urmă. Flutur a 
amintit că în ultimii ani s-au investit peste 80 milioane de euro în spital, 
acesta având peste 29 de secții total modernizate și 5 compartimente, la 
care se adaugă alte proiecte ce urmează la finanțare de încă 170 milioane 
de euro. „De aici sigur va câștiga pacientul prin îmbunătățirea actului 
medical și prin dezvoltarea de specializări complexe”, a spus Gheorghe 
Flutur. 
El a explicat care sunt avantajele multiple care vor putea decurge din noul 
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14.09.22 statut al spitalului. „Din acest moment așteptăm de la ministerele 
Educației și Sănătății avizele pentru transformarea spitalului județean în 
spital clinic și asta este posibil pentru că mai multe cadre medicale au și 
catedră universitară, iar de anul acesta avem la Suceava și facultate de 
medicină”, a spus președintele CJ Suceava. 
În opinia sa, un spital clinic va însemna și un mare câștig pentru pacienții 
care vin la Spitalul Județean Suceava, având în vedere că va creștere 
complexitatea intervențiilor și gradul de pregătire a corpului medical de 
aici de la Suceava. „Avem un corp medical care e de elită și care e de toată 
isprava și acum face un pas important în pregătirea profesională în 
continuare”, a precizat Flutur.   
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- Şedinţă de Guvern, 
14 septembrie. 
Deciziile zilei pentru 
români. Află detalii 
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- [...] 1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin 
Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul 
Judeţean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect 
trecerea imobilului situat în bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, 
municipiul Suceava, judeţul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 
57570 Suceava, compus din teren în suprafaţă de 1440 mp şi două 
corpuri de clădire, C1 - beci şi C2 - rezervor de apa, din domeniul public 
al judeţului Suceava în domeniul public al statului şi administrarea 
Universităţii ,,Ştefan cel Mare'' din Suceava, instituţie aflată în 
coordonarea Ministerului Educaţiei, în vederea demolării celor două 
corpuri de clădire, C1 şi C2, şi edificării unui corp de clădire cu destinaţia 
sediu pentru Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice [...] 
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Virginia 
Constantiniu 

Memorialul Ipotești 
organizează o nouă 
ediție a Seminarului 
Eminescu 
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- În perioada 16 – 17 septembrie, Memorialul Ipotești ‒ Centrul Național 
de Studii „Mihai Eminescu” organizează a IX-a ediție a Seminarului 
Eminescu. 
Potrivit organizatorilor seminarului, programul include mese rotunde, 
lecturi în dialog și alte activități la care vor participa studenți și profesori 
din mai multe centre universitare din România, din Republica Moldova 
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și Ucraina. Toate aceste activități au drept scop aprofundarea creației 
eminesciene. 
Ca și în edițiile anterioare, cei peste douăzeci de participanți de la 
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea de 
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu-Mureș, Universitatea din Tiraspol (Chișinău) și de la Universitatea 
Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți vor pătrunde în spațiul 
matricial al sensibilității eminesciene al Ipoteștilor prin intermediul 
câtorva texte poetice supuse dezbaterilor și explorărilor analitice. 
Lucrările Seminarului debutează pe 16 septembrie, de la ora 10:00, cu o 
secțiune condusă de profesorul universitar Mircea A. Diaconu 
(Memorialul Ipotești / Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), care 
va include un Moment Ion Caramitru. 
Secțiunile Lecturi în dialog vor fi moderate, pe 16 septembrie, de 
conferențiar universitar Daniela Petroșel (Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava), textul eminescian propus spre interpretare fiind Ca 
o făclie…, iar în cea de-a doua zi, pe 17 septembrie, de lector universitar 
Gina Puică (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), care va modera 
secțiunea dedicată interpretării critice a textului O, stingă-se a vieții… 
Seminarul Eminescu se va încheia cu o vizită la Mănăstirea Agafton. 

 


