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Sinteza articolului 

- Dr. Andrei Costea, 
despre Facultate de 
Medicină din cadrul 
USV: Sînt medici 
foarte buni la 
Suceava și avem 
toate condițiile 
pentru a face 
medicina la fel ca la 
Iași, de exemplu 

radiotop.ro 
08.10.22 

- Prima generație de asistenți medicali generaliști de la Facultatea de 
Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava va încheia în 2023 cei patru ani de studii. Doctorul în 
științe medicale Andrei Costea, care este șef de lucrări, a declarat, la 
Radio Top, că tinerii vor deveni asistenți medicali generaliști cu studii 
superioare și că aceștia sînt mai bine pregătiți decît absolvenții de școală 
postliceală sanitară. Asistenții cu facultate intră pe o altă grilă de 
salarizare. Doctorul Costea a arătat că la Facultatea de Medicină predau 
din ce în ce mai mulți medici din Spitalul Județean. El a subliniat: „Din 
fericire, resursa umană este în creștere. Dacă ne uităm prin alte orașe 
care au facultate de medicină de mai mult timp, clar vedem un progres. 
Se vede progresul pe oraș, atît cultural, cît și imobiliar. Sînt medici foarte 
buni la Suceava și avem toate condițiile pentru a face medicina la fel ca 
la Iași, de exemplu. Problema este că avem un areal foarte mare și încă 
sîntem prea puțini pentru a deservi cum ar trebui pacientul, în sensul de 
a-i aloca mai mult timp”. Andrei Costea este medic primar avînd 
specializarea recuperare, medicină fizică și balneologie. 

- Despre Strategia 
pentru Păduri 2030, 
cu conf. univ. dr. 
Liviu Nichiforel, 
prodecan al 
Facultății de 
Silvicultură – USV 

suceava-smartpress.ro 
07.10.22 

- La emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de 
Televiziune Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca, care va fi 
difuzată începând cu seara zilei de sâmbătă 17 septembrie 2022, este 
invitat conf. univ. dr. Liviu Nichiforel, prodecan al Facultății de 
Silvicultură din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Zilele acestea, prin hotărâre de guvern, a fost stabilită Strategia pentru 
Păduri în România, până în anul 2030, la care universitarii de la 
facultatea de Silvicultură din Suceava, alături de cei de la Brașov, au 
contribuit esențial. Ce conține această strategie precum și alte subiecte 
importante din domeniul silviculturii românești vor fi abordate de 
profesorul Liviu Nichiforel. 
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel ştiut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 13.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10, vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 
paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 



- (PROGRAM) 
„Întâlnirile franco-
române pentru 
turism”, la Palatul 
Administrativ din 
Suceava în luna 
octombrie 

info-suceava.com 
07.10.22 

- În data de 14 octombrie 2022, începând cu ora 8:30, la Palatul 
Administrativ din municipiul Suceava vor avea loc Întâlnirile franco-
române pentru turism. Printre temele abordate se numără turismul 
rural, ecologic, învățământul profesional dual în domeniul turismului. 
Program: 
VINERI, 14 OCTOMBRIE 2022 
-8.30-9.00 : PRIMIREA PARTICIPANȚILOR 
-9.00-9.30 : DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
Dl Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava; 
Dl Ion LUNGU, Primar, Primăria municipiului Suceava; 
Dl Julien CHIAPPONE-LUCCHESI, Consilier de Cooperare și Acțiune 
culturală, Ambasada Franței în România și Director General al 
Institutului francez din România; 
Dl Călin ILE, Președintele Federației Industriei Hoteliere din România 
(FIHR); 
Dl Valentin POPA, Rectorul Universității Ștefan cel Mare Suceava; 
Dna Sylvie VIELLE, Vice-președinta Consiliului Departamental 
Mayenne, Președinta comisiei pentru Învățământ și Cetățenie; 
Dna Nadège DAVOUST, Consilier municipal delegat pentru Viața 
asociativă și Relații internaționale, orașul Laval, Franța; 
Dl Grigore BOCANICI, Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar 
Județean Suceava; 
Dna Sanda ARDELEANU, Președinte de onoare al Alianței Franceze 
Suceava. [...] 

 


