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- Conf. univ.  dr.  Carmen Cornelia Balan a plecat la Ceruri la vârsta de 72 
de ani. 
Absolventă a Liceului „Ștefan cel Mare” Suceava, promoția 1969. 
Sociolog, lector (1994-2002), apoi conferențiar (2002-2015) la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, directorul Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic – D.P.P.D. (1999-2012) și 
director, responsabil și coordonator al Centrului de Consiliere și 
Orientare în Carieră (1999-2015) 
„CARMEN? O minte strălucită, o capacitate de analiză și sinteză 
remarcabilă, un om modest, interiorizat, cu toată înșelătoarea exprimare 
cotidiană a unei verve și veselii tonice... A iubit mult scena. A fost 
recitatoarea noastră (un fel de Adela Șulea de astăzi) încă din grădiniță. 
La spectacolele festive din oraș ea era pioniera noastră ce deschidea 
evenimentul... recitând. Recita cu aplomb vioi, puternică părând de pe 
atunci. 
Ca studentă – și o știu bine și din acel ciclu, fiindu-mi colegă și la 
sociologie – a fost unul nu din mulți colegi care a dovedit din start 
înțelegerea, nu ușoară de altfel, a fenomenelor sociale. 
A suferit mult din cauza privațiunilor materiale, fiind orfană de tată de 
mică și susținerea sa era doar din bursă și din venitul mamei, care mai 
avea un băiețel acasă. 
Inimoasă, săritoare în ajutorul celorlalți, niciodată în povești mărunte, 
mereu atentă la meseria sa. Prietenoasă însă cu toată lumea de orice 
rang. 
A fost, după repartizare în Reșița, o personalitate care a marcat 
semnificativ viața culturală a județului, cu simț sociologic, ca președintă 
a Comitetului Județean de Cultură și Educație din vreme. A fost 
colaborator al Facultății de Psihologie (secția Asistență socială) din 
Timișoara, până la întoarcerea în Suceava. Cadru didactic și la Institutul 
sucevean, foarte apropiat de studenți, prietenoasă și sfătuitoare, un 
pedagog autentic al faptei. Am văzut o mostră de curs. Cursurile erau la 
fel de coerente, clare, limpezitoare precum schițele ei ca studentă. O și 
sfătuiam să le adune într-o culegere și să și le publice. Fiica ei a urmat 
aceeași profesie și i-a dat bucurii de bunică. Era foarte plină de 
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sentimente materne și de buniceală și a avut bucurii copleșitoare din acea 
parte a vieții ei, de mulți ani în singurătate. 
Un om special, cu o karmă grea pe care și-a șlefuit-o jertfelnic în multe și 
în devoțiuni la vârsta senectuții, mai ales prin dedicata muncă de 
valorificare a scriiturilor prezente în biblioteca Mănăstirii Voroneț. 
O iubea multă lume pentru franchețe, modestie și generozitate. 
Fie-i drumul lin spre dreapta Tatălui.” Doina Florea,absolventă a 
Liceului „Ștefan cel Mare” Suceava,promoția 1969 
„Doamna Carmen” a fost și rămâne o rază de lumină în viețile tuturor 
Familia îndurerată anunță plecarea la Domnul a doamnei conf. univ. dr. 
Carmen Cornelia Balan. Mamă minunată pentru fiica Monica-Ioana și 
ginerele Gabriel; bunică fără egal pentru Vladimir-George și Irina-
Catinca; cea mai bună soră și cumnată pentru Vasile și Elena; Profesor, 
soră și fără limită iubitoare a obștei Mănăstirii Voroneț, „Doamna 
Carmen” a fost și rămâne o rază de lumină în viețile tuturor! Vom duce 
mai departe tot ce ne-a învățat! Odihnă veșnică în Împărăția lui 
Dumnezeu! 
Trupul neînsuflețit este depus la Capela Bisericii „Sf. Înviere” (Trei 
Clopote) Suceava. Slujba de înmormântare va avea loc luni, 28 noiembrie 
2022, la ora 12:00.   

- Decanul FIA, Mircea 
Oroian: Studenții 
noștri fac vizite de 
studiu în fabrici și 
intră în contact cu 
industria 
alimentară, nu doar 
cea din județul 
Suceava, ci și de la 
nivel național 
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- Cel puțin la doi ani de la terminarea studiilor, peste 50% dintre 
absolvenții Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea <Ștefan 
cel Mare> din Suceava activează în domeniul în care s-au pregătit. 
Afirmația a fost făcută, prin telefon, la Radio Top, de decanul facultății, 
profesorul universitar doctor Mircea Oroian, în contextul în care lectorul 
universitar Mihai Maci de la Universitatea din Oradea a declarat că 
studenții nu prea mai lucrează în domeniile în care se licențiază. 
Profesorul Oroian a spus: „Peste 50% dintre absolvenții noștri, la doi ani 
după finalizarea studiilor lucrează în sectorul alimentar. Probabil că 
după ani unii dintre ei se mai reorientează, pentru că își dau seama că 
poate domeniul pe care l-au ales nu li se potrivește”. Decanul a 
completat: „Sunt domenii în România în care numărul de absolvenți este 
foarte mare, și mă refer la Drept. Pe lângă universitățile de stat sunt și 
multe universități private cu programe de studii de Drept. Nu cred că 
piața poate absorbi un număr atât de crescut de absolvenți. Însă, în ceea 
ce privește ingineria, toate studiile care au fost date publicității în ultimii 
ani arată o criză acută de ingineri”. Totodată, Mircea Oroian a arătat că 
Facultatea de Inginerie Alimentară de la Suceava are un parteneriat 
foarte bun cu angajatorii din regiune, astfel încât inserția absolvenților 



în fabricile lor este destul de mare. Decanul a subliniat: „Studenții noștri 
fac vizite de studiu în fabrici și intră în contact cu industria alimentară 
nu numai din județul Suceava, ci de la nivel național. La toate fabricile 
pe unde au mers li s-a spus că sunt așteptați să aplice pentru joburi la 
ele”. 

Oana Nuțu Cele mai bune 

instituții de 

învățământ 

superior din 

România 
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- Față de anul trecut, în topul universităților s-au produs mai multe 

modificări. Astfel, universitățile de medicină din București și Cluj-

Napoca și Universitatea Transilvania și-au întărit pozițiile, în condițiile 

în care instituții precum Universitatea de Vest din Timișoara sau 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au coborât ușor în clasament. 

UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca a rămas singură pe locul 4, loc pe 

care anul trecut îl împărțea cu Universitatea de Vest din Timișoara. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava ocupă locul 11 în Metarankingul 

universitar 2022 […] 
Metarankingul Universitar a fost elaborat și publicat inițial sub egida 

Ministerului Educației și Cercetării în 2016, cu consultanță 

internațională. Între 2017 și 2021 Metarankingul a fost publicat sub 

egida Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români. 

Metarankingul Universitar reunește principalele rankinguri 

internaționale ale universităților, oferind o imagine mai stabilă asupra 

performanței unei universități, dincolo de performanțele potențial 

întâmplătoare/fluctuante în anumite rankinguri specifice. 

[…] 
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Stefan 
Carmen 

Târgul de Invenții și 
Inovații din 
domeniul alimentar 
INOVALIMENT – 
Premii, Ediția 2022 
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- Marele Premiu Științific INOVALIMENT 
Beechnutela – Cremă tartinabilă de jir 
Autor: Andreea Pușcaș, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară (USAMV) CLUJ 
Marele Premiu pentru INOVAȚIE 
Valorificarea integrată a fructelor de măceșe (Rosa canina) în produse 



alimentare și bioingrediente cu funcționalitate demonstrată 
Autor: Adina Teodorescu, Universitatea Dunărea de Jos Galați 
Categoria ALIMENTELE VIITORULUI 
Premiul I: Valorificarea sucului de struguri din soiul Băbească neagră, la 
obținerea de produse gelificate (Jeleuri din suc de struguri din soiul 
Băbească Neagră) 
Autor:  Oana Nistor, Universitatea Dunărea de Jos Galați 
Premiul II: Paste făinoase scurte din făină spelta și adaos de făină de 
borhot de malț și procedeu de obținere a acestora 
Autor:  Prof. Dr. Dabija Adriana, Universitatea Ștefan cel Mare 
SUCEAVA 
Premiul III: Feed M e- Apă cu insecte, Futura, Venezuela [...] 

Daniela 
Micuțariu 

Expoziție și 
simpozion dedicate 
Marii Uniri de la 
1918. Înmânarea 
unor medalii 
jubiliare, la Biserica 
„Nașterea Maicii 
Domnului” Suceava 
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- La Biserica „Nașterea Maicii Domnului „de lângă Tribunal, cunoscută și 
sub denumirea de Biserica Martirilor „In Memoriam”, au avut loc joi, 24 
noiembrie 2022, o expoziție și un simpozion dedicate Marii Uniri de la 
1918. Acțiunea culturală s-a desfășurat în Sala „Dr. Dragoș Corlățeanu” 
de la subsolul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, în prezența unui 
public numeros. 
Invitații au admirat lucrări din expoziția de grafică „Mărturisitori din 
temnițele comuniste”, aparținând artistului plastic Aida Șușter-Boțan, 
lucrări în care se regăsesc portretele unor personalități de înaltă trăire 
ortodoxă ale culturii românești, precum părinții Iustin Pârvu, Dumitru 
Stăniloaie, Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Paisie Olaru și gânditorii 
Vasile Voiculescu, Rady Gyr, Petre Țuțea, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide 
etc. [...] 
„Trăiască Bucovina!”, „Trăiască România!”, „Trăiască România Mare!” 
Într-o atmosferă caldă, confortabilă, participanții au ascultat 
prezentările din cadrul simpozionului dedicat Marii Uniri de la 1918, 
prezentări realizate de decanul Facultății de Istorie și Geografie, din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ. dr. Florin 
Pintescu, și de prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru. Am reținut mesajul 
transmis de prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, care  a spus că „trebuie să 
ne luptăm să ținem orele de istorie în școală (...) Un popor care nu-și 
cunoaște istoria, plătește”. Acesta a reamintit și faptul că de 32 de ani 
România merge „ca racul”, nu există un plan, mai ales în contextul actual 
al Europei, al evenimentelor care se desfășoară aproape de granițele 
noastre. Îndemnul prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru a fost și acela de a 
nu-i uita pe românii din Ucraina. „Este foarte bine să-i sprijinim pe 
ucraineni, dar să nu-i uităm pe românii din Ucraina”, a spus prof. 

crainou.ro 
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Onișoru. 
Prof. univ. dr. Florin Pintescu a vorbit mai mult despre Bucovina până la 
Unirea cu România, despre spiritualitatea aparte din această zonă, 
despre civilitate, despre urbanism, despre cel mai înalt nivel de 
alfabetizare, concluzionând că trebuie să ne mândrim cu realizările 
strămoșilor, să nu uităm de momentul 28 noiembrie 1918, „Trăiască 
Bucovina!”, „Trăiască România!”, „Trăiască România Mare!”. 
Dacă prof. univ. dr. Florin Pintescu a prezentat o Bucovină înfloritoare 
în perioada ocupației austro-ungare, pr. dr. Viorel Ioan Vârlan a 
completat că „nu trebuie să uităm că austriecii ne-au adus civilizație, dar, 
în acea perioadă, spiritualitatea noastră românească a avut de suferit”. 
Prezentă la eveniment, stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora dr. 
Gabriela Platon, a transmis un mesaj optimist, spunând că are mare 
încredere în tinerii de excepție pe care-i are România, elevi premiați la 
nivel mondial la discipline precum matematică, fizică, informatică etc., 
sportivi de excepție care duc numele României pretutindeni în lume, 
adevărați ambasadori ai țării, oameni care vor dori la un moment dat să 
schimbe în bine soarta acestei țări. Cum? „Doar cu ajutorul lui 
Dumnezeu, care a făcut mereu minuni în decursul istoriei, în momente 
cheie, în pofida tuturor problemelor, așa că Dumnezeu va face miracole 
în continuare și în țara noastră și să sperăm că nu va mai fi nevoie de 
jertfă, cum s-a întâmplat în trecut”, a concluzionat stavrofora dr. 
Gabriela Platon. [...] 

 


