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- În ședința de Senat din data de 12 ianuarie a.c., a fost aprobată 
transmiterea către Secretariatul General al Guvernului României a 
„intenției ferme a Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava de a prelua 
Ambulatoriul de specialitate CF Suceava din cadrul spitalului CFR Iași, 
aflat în subordinea Ministerului Transportului și Infrastructurii, cu 
întreg patrimoniul ce poate fi identificat în Registrul Cadastral”. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava face noi pași în dezvoltarea 
Facultății de Medicină și Științe Biologice, după ce, la finalul lunii 
decembrie, a obținut terenul pe care urmează să fie construită clădirea în 
care vor fi amenajate spațiile de învățare pentru studenți. De asemenea, 
în luna octombrie 2022, USV a acordat secțiilor de Nefrologie, Diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice, Reumatologie, Chirurgie și ortopedie 
infantilă, Chirurgie generală, Pediatrie, Ortopedie și traumatologie și 
Serviciului județean de medicină legală, din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Suceava, statut de secție clinică universitară și statut de 
compartiment clinic universitar Laboratorului de BK – Biologie 
moleculară. Acum, atenția USV se îndreaptă spre Policlinica CFR 
Suceava. 
În ședința de Senat din data de 12 ianuarie a.c., a fost aprobată 
transmiterea către Secretariatul General al Guvernului României a 
„intenției ferme a Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava de a 
prelua Ambulatoriul de specialitate CF Suceava din cadrul spitalului CFR 
Iași, aflat în subordinea Ministerului Transportului și Infrastructurii, cu 
întreg patrimoniul ce poate fi identificat în Registrul Cadastral” 
Încă de anul trecut s-au purtat discuții la nivel central privind clarificarea 
situației spitalelor CFR din țară, Ministerul Transporturilor lansând 
varianta transferului unităților medico-sanitare din subordine către alte 
ministere și instituții cu infrastructură sanitară proprie. De altfel, și 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a transmis 
Secretariatului General al Guvernului României o intenție fermă de 
preluare a spitalelor CFR din Iași și Pașcani. Un răspuns în acest sens 
este așteptat cât de curând de la Guvern, după analiza tuturor solicitărilor 
primite de la universitățile de profil din țară. 
În cadrul Policlinicii CFR funcționează un Laborator de examinări 
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psihologice pentru siguranța circulației, cabinete de Radiologie și 
imagistică medicală, de Oftalmologie, ORL, Chirurgie Generală, dar și o 
Bază de tratament ce oferă servicii de recuperare prin electroterapie, 
fototerapie și kinetoterapie. 

- 90% dintre studenții 
Facultății de Drept 
din cadrul USV vor 
să profeseze în 
domeniul pentru 
care pregătesc 
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- Peste 90% dintre studenții Facultății de Drept și Științe Administrative 
de la Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava vor să profeseze în 
domeniul pentru care se pregătesc. Afirmația a fost făcută, la Radio Top, 
de lectorul universitar doctor Mihai Ștefănoaia. El a adăugat că sunt și 
studenți care vor doar o diplomă ca să știe unde să caute anumite 
informații juridice, pentru a le folosi în activitățile proprii. De profesie 
avocat, lectorul a mai spus că unii studenți lucrează part-time în diverse 
zone, chiar conexe sectorului justiției. Totodată, Mihai Ștefănoaia a 
menționat că studenții care și lucrează sunt mult mai implicați decât 
ceilalți la cursuri. Avocatul predă la patru grupe din anii II și III. 
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- Ample manifestări 
culturale, organizate 
de Biblioteca USV, 
cu prilejul Zilei 
Culturii Naționale 
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- Pentru a celebra Ziua Culturii Naționale, Biblioteca Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților 
Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Petru 
Rareș”, Școala generală nr. 3, Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării, Centrul de Reușită Universitară Suceava, Alianța Franceză 
din Suceava, Asociația Italienilor din România (RO. AS. IT.), Erasmus 
Students Network Suceava, The European Law Students Association și 
Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia (GIRB), organizează 
manifestarea „Zilele Eminescu la USV”, devenită o tradiție. 
Tema ediției din acest an a evenimentului este „Eminescu în lume”. 
Seria activităților culturale va debuta sâmbătă, 14 ianuarie 2023, 
începând cu ora 9:00, în Sala de lectură „Mihail Iordache” a Bibliotecii 
Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, aflată în corpul A. 
„Biblioteca Universității vă întâmpină cu expoziția „Eminescu – carte 
bilingvă în Biblioteca USV”. Cărțile poetului Mihai Eminescu în colecțiile 
Bibliotecii USV vor fi prezentate de bibliotecar Despina Doina Rotaru. În 
continuare, va fi vizionat filmul documentar „Eminescu, Veronica, 
Creangă”, în regia lui Octav Minar (1914)”, transmit organizatorii.  
Între orele 09:45-14:00, va avea loc manifestarea „Eminescu în lume. 
Om. Geniu și Poet divin”, moderată de Ramona Țabrea. Programul 
include un recital de poezie eminesciană în limbile mandarină, franceză, 
engleză, spaniolă, ucraineană și italiană, momente artistice susținute de 
elevi, studenți, invitați ai evenimentului și dezbaterea internațională 
„Eminescu în lume”. 
Printre invitații care vor fi prezenți la eveniment și care vor prezenta 
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ecoul poeziei lui Mihai Eminescu în diferite colțuri ale lumii (Franța, 
Anglia, Italia, Senegal, China, Coasta de Fildeș, Peru, Columbia, Ucraina, 
Republica Moldova) se numără conf. univ. dr. Vasile ILINCAN, lector. 
univ. dr. Alina PRELIPCEAN, prof. Mariana ROȘCA, prof. Mamadou 
Lamine BALDÉ, lector univ. dr. Pan YUYAN, dr. Olivia SIMION, drd. 
Marie COULIBALY, artist Nubia GIRALDO, artist Julian QUISPE 
CONTRERAS, bibliotecar Lăcrimioara ANDREI, prof. Maria ROTARIU, 
prof. Andreea IACOB, prof. Cristina HETRIUC, prof. Ana Maria 
TIMOFICIUC, prof. Raluca CÂRȚU, prof. Cătălina IUREA, bibliotecar 
Violeta DUMISTRĂCEL, masterand Matteo FONTANA, masterand 
Daniela GRECU, masterand Camelia CUCU, masterand Roxana 
ASANDEI, elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava – 
Alexandra ȚABREA, Abigail CÎRSTEAN, Andreea STRUGARI, Cosmin 
MIHALEA, Mihnea Petru Marian ROMAN, Teodora AIOANEI, Paola 
MORARU, Magda OANEA, Ionela Teodora CÂRCIU, precum și elevii 
Andreea DUDUMAN și David ȚABREA, de la Colegiul Național „Petru 
Rareș” Suceava. 
Duminică, 15 ianuarie, de la ora 10:00, elevi, studenți, profesori, 
bibliotecari și oameni de cultură vor depune jerbe de flori la bustul 
poetului, din Parcul „Mihai Eminescu” din Suceava. 

- Eminescu și cultura 
națională, cu prof. 
univ. dr. Mircea A. 
Diaconu, prorector 
USV, la „Povestea 
Vorbei” – 
Televiziunea 
Intermedia 
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- La emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de 
Televiziune Intermedia Suceava, care va fi difuzată începând cu seara 
zilei de sâmbătă 14 ianuarie 2023,  realizatorul  Neculai Roșca are alături 
pe Mircea A. Diaconu, critic literar, prorector al Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava. 
Despre Ziua Culturii Naționale sărbătorită pe 15 ianuarie dar și despre 
Mihai Eminescu, poetul național născut în această zi, cu cărțile pe față, 
într-o discuție sinceră, bine documentată și bine așezată. 
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel știut: 
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. 

 


