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Sinteza articolului 

Dan Coman A fost făcut „pasul 
final” pentru 
începerea 
construcției 
Facultății de 
Medicină de la 
Suceava 

monitorulsv.ro 
30.12.22 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat 
că în ședința de miercuri a Guvernului a fost aprobată o hotărâre privind 
transferul terenului pe care se va construi noua Facultate de Medicină în 
administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea ,,Ștefan cel 
Mare" din Suceava. Gheorghe Flutur a spus că este vorba despre 
transferul unei suprafețe de 1.440 de metri pătrați, teren aflat în curtea 
Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, în apropierea Colegiului 
Național „Spiru Haret”. 
Gheorghe Flutur a amintit că CJ Suceava a aprobat în luna iunie 2022 
transferul către Universitatea „Ștefan cel Mare” a acestei suprafețe de 
teren, în ședința de miercuri a Guvernului fiind definitivate procedurile 
în acest sens. „La propunerea Consiliului Județean, Guvernul a adoptat 
hotărârea pentru transferul acestui teren către universitate. Cred că este 
pasul final pentru a începe construcția sediului Facultății de Medicină de 
la Suceava. Consiliul Județean, prin spital, a cedat această suprafață de 
teren strategic amplasată în curtea spitalului și în apropierea 
Universității. În momentul de față se întrunesc toate condițiile pentru ca 
Spitalul Județean să fie transformat în Spital Clinic Universitar, iar toată 
acea zonă să devină un fel de orășel medical. Este una dintre realizările 
anului 2022 din punct de vedere al deschiderii noastre către 
Universitatea Suceava, dar și din punct de vedere al dezvoltării Spitalului 
Județean, în sensul creșterii complexității intervențiilor, în beneficiul 
pacienților”, a declarat Gheorghe Flutur. 
El a amintit că 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. 
Pentru început, în cadrul acestei facultăți funcționează șapte programe 
de studii: licență în nutriție și dietetică, asistență medicală generală, 
balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnică dentară, biologie, 
biochimie și masterat în medicină - nutriție și recuperare medicală. 
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- Rectorul USV, 
Valentin Popa: Cel 
târziu la începutul 
lui 2024, cred că va 
începe construirea 
sediului Facultății de 
Medicină. Practic, 
noi ne pregătim ca 
în 2025 să lansăm și 
primul program de 
șase ani, cel de 
medicină generală 

radiotop.ro 
26.12.22 

- Rectorul Universității <Ștefan cel Mare> Suceava, Valentin Popa, a 
anunțat, la Radio Top, că în primăvară va avea loc licitația pentru 
proiectarea și execuția clădirii Facultății de Medicină și Științe Biologice. 
Asta, după ce s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției și 
a fost lansată procedura de achiziție pentru studiul de fezabilitate. 
Rectorul a declarat: „La finalul anului viitor sau cel târziu la începutul lui 
2024, cred că va începe construirea sediului Facultății de Medicină. 
Practic, noi ne pregătim ca în 2025 să lansăm și primul program de șase 
ani, cel de medicină generală. Cam așa merg pașii, iar Spitalul Clinic 
Universitar este deja în analiza comisiei de specialitate de la Ministerul 
Sănătății, pentru că a trecut de Ministerul Educației. Secretarul de stat în 
Ministerul Sănătății, suceveanul Tiberiu Brădățan, ne ajută să avem și 
spital clinic universitar. Pentru transformarea Spitalului Județean de 
Urgență în spital clinic universitar verificările sunt făcute foaie după 
foaie. Toate hârtiile trebuie verificate cu mare atenție. Este neapărat 
necesar ca spitalul de la Suceava să devină spital clinic universitar”. 
Clădirea Facultății de Medicină va fi ridicată în curtea Spitalului 
Județean. 

- 2022, un an reușit 
pentru USV: 
Aproape 80 de 
specializări, mai 
mulți studenți, 
poziții bune în 
clasamentele 
internaționale și o 
situație financiară 
foarte bună 

radiotop.ro 
23.12.22 

- Rectorul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul 
universitar doctor inginer Valentin Popa, susține că instituția academică 
a avut un an foarte bun în 2022. Rectorul a afirmat, la Radio Top: „2022 
a fost un an foarte bun și financiar, fiindcă închidem foarte, foarte bine, 
și din punct de vedere al pozițiilor din clasamentele internaționale, unde 
am ajuns cel mai sus față de ceilalți ani. Stăm foarte bine. Încă urmăm 
această pantă ascendentă pe care urcăm de vreo șapte-opt ani. Apoi, 
numărul de studenți a crescut, în condițiile în care populația școlară din 
preuniversitar tot scade, și suntem la 15% cu studenții care au domiciliul 
în afara granițelor”. De asemenea, profesorul Popa a spus că numărul de 
specializări a ajuns la aproximativ 80 și a precizat: „Este o continuă 
dinamică, iar la anul mai introducem câteva specializări. Una de licență 
este ca și acreditată, matematică-informatică, pe partea de IT, unde 



suntem foarte bine pregătiți, și vom face și data science, un masterat de 
vârf, tot pe partea de IT”. 

Oana Nuțu USV, cea mai 
atractivă 
universitate din 
regiunea Moldovei 
pentru cercetătorii 
din străinătate 

obiectivdesuceava.ro 
04.01.23 

- Cercetătorii din străinătate, inclusiv românii din diaspora, își pot 
desfășura proiectele în instituții sau unități de cercetare-dezvoltare din 
România. În cadrul competiției de proiecte PNRR au fost depuse 243 de 
propuneri, iar USV s-a dovedit a fi cea mai atractivă instituție de 
învățământ superior din regiunea Moldovei și Bucovinei – au fost depuse 
cinci proiecte, de către cercetători din SUA, Germania, Norvegia, Spania 
și Iran, toate fiind declarate eligibile. 
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat în luna septembrie 
2022 apelul pentru Investiția 8 din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR):Dezvoltarea unui program pentru atragerea 
resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de 
cercetare, dezvoltare și inovare, în valoare de 168 milioane de euro. 
Cercetătorii din străinătate, inclusiv românii din diaspora, își pot 
desfășura, astfel, proiectele în instituții sau unități de cercetare-
dezvoltare din România. Directorul de proiect își va putea construi o 
echipă formată cercetători post-doctoranzi și studenți doctoranzi. 
Domeniile pentru care au fost depuse proiecte sunt: Științele Exacte și 
Inginerie; Științele Vieții; Științele Sociale și Umaniste. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) s-a dovedit a fi cea 
mai atractivă instituție de învățământ superior din regiunea Moldovei și 
Bucovinei pentru cercetătorii din străinătate. Au fost depuse cinci 
proiecte, de către cercetători din SUA, Germania, Norvegia, Spania și 
Iran, toate fiind declarate eligibile. [...] 

- Cele mai bune 
universități unde să 
înveți inginerie, 
economie, drept, 
informatică în anul 
2023 

newsweek.ro 
02.01.23 

- România se află pe ultimul loc din Europa când vine vorba despre 
procentul persoanelor cu studii superioare în categoria 25-34 de ani. E 
drept procentul de persoane cu studii superioare a crescut de la 13,5% în 
2005 la 24,9% în 2018, dar România se află în continuare pe ultimul loc 
în Europa. 
Tinerii pot alege universitatea pe care vor să o urmeze, ținând cont de 
clasificarea unității de învățământ la nivel mondial și în România. 
Există clasamente internaționale care vizează universitățile ca întreg și 
unele care se referă la specializări. [...] 
Din ultima ediție a clasamentelor Times Higher Education după domenii 
de studii poți afla unde este cel mai bine să studiezi în România. 
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj apare în top 1000 al Times Higher 
Education la 9 discipline. 
Ce universități apar potrivit disciplinelor universitare. Clasamentul 
este AICI [...] 
Inginerie 
501-600 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 



801-1000 – Universitatea Politehnica din Timișoara 
801-1000 – Universitatea Ștefan Cel Mare din Suceava 
1001+ – Universitatea din Craiova 
1001+ – Universitatea Dunărea de Jos din Calați 
1001+ – Universitatea Tehnică Ghe. Asachi din Iași 
1001+ – Universitatea Politehnica din București 
1001+ – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
1001+ – Universitatea Transilvania din Brașov[...] 

Sidony Cato Delegația României 
a câștigat trei 
medalii de aur la 
Universiada 
Europeană 

obiectivtulcea.ro 
03.01.23 

- Delegația României care participă la Jocurile Universiadelor Europene 
2022 a câștigat trei medalii de aur și bronz, patru locuri patru, patru 
locuri cinci, locuri șase, șapte și doisprezece. 
„Rezultate excepționale pentru echipele de studenți români la 
Universiada Europeană 2022!” Ministrul Educației Soren Cîmpeanu a 
spus mai departe Rețelele de socializare. 
Echipa masculină de fotbal de la Universitatea de Vest din Timișoara a 
învins reprezentanții Universității Naționale de Comerț și Economie din 
Kiev la loviturile de departajare, ocupând locul I. 
Pe primul loc au ocupat echipa feminină de baschet de la Universitatea 
din Pitești și echipa masculină de handbal de la Universitatea Ștefan cel 
Mare din Suceava, învingând echipele Universității Vasyl Stefanik din 
Ucraina și, respectiv, Universitatea din Granada. 
Echipele care au câștigat Campionatul Național de Universiada 2022 din 
România organizat de Confederația Sportului Școlar și Universitar au 
fost înscrise la Jocurile Europene Universitare. 
Echipele au concurat la baschet feminin și masculin, handbal masculin 
și feminin, volei feminin și masculin, fotbal masculin, baschet masculin 
și feminin, baschet feminin și masculin și șah feminin și masculin. 
România a încheiat Jocurile cu patru medalii, pe locul cincisprezece în 
clasamentul țării. Polonia (83 de medalii), Turcia (47) și Ucraina (62) au 
urcat, urmate de Franța și Ungaria. 
Jocurile Universitare Europene, cel mai mare eveniment multisport 
pentru studenți din Europa, au loc de două ori pe an din 2012. Anul 
acesta, Jocurile au avut loc la Lodz, Polonia. 2.100 de elevi au concurat 
în 22 de sporturi pe parcursul celor două săptămâni de eveniment. 

Radu Lupașcu Două volume din 
colecția „Scriitori 
Români din 
Cernăuți”, lansate în 
cadrul întâlnirii din 
USV 

monitorulsv.ro 
23.12.22 

- Evenimentul marcat de prezența Consulului General al României la 
Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, la Universitatea Ștefan cel Mare 
din Suceava a beneficiat și de lansarea a două volume dintr-o serie nouă 
intitulată „Scriitori Români din Cernăuți”. La începutul săptămânii 
promisesem să revenim cu informații despre aceste două lucrări, prima 
dintre ele apărută în Seria Literatura Artistică, fiind o antologie a poeziei 
semnate de poetul bucovinean Arcadie Suceveanu și intitulată „Opera 
poetică”. Despre apariția editorială a vorbit colegul de generație și 

ziarelive.ro 
23.12.22 



prietenul autorului, scriitorul și criticul Ștefan Hostiuc: „Am deschis 
portița literaturii împreună cu Arcadie Suceveanu, ne-am tot dat unul 
altuia întâietate și până la urmă am intrat împreună. Fiind prieten cu el 
și fiind foarte atent la ceea ce a scris el de la bun început și până acum, 
prietenia literară a noastră s-a transformat într-o prietenie umană. Pot 
spune că înțeleg din interior fibra fizică și literară a poetului Arcadie 
Suceveanu și mă preocupă în mod special aparițiile sale editoriale. 
Lucrând și la alte proiecte, cu întreruperi de curent electric și sirene de 
bombardament, printre picături am reușit cu greu să realizăm această 
carte de care suntem mândri. La cei 70 de ani ai lui Arcadie, împliniți în 
noiembrie, m-am străduit să-l bucur cu o carte pe care o consider cea mai 
frumoasă carte a lui, el ajungând astăzi la nivelul poeților de mare 
importanță a contemporanității.” [...] 

Doina Cernica Cartea Consulatului: 
nordul și sudul 
Bucovinei împreună 

crainou.ro 
22.12.22 

- Când, invitate la recepția oferită de Ziua Națională a României de către 
Consulatul General al României la Cernăuți, prof. univ. dr. Sanda-Maria 
Ardeleanu, directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, și stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Sfintei Mănăstiri 
Voroneț, și-au exprimat dorința unei revederi cu șefa misiunii 
diplomatice, cu cernăuțenii apropiați nobilei instituții în sudul 
Bucovinei, nu și-au închipuit nici pe departe cât de repede li se va 
îndeplini. Și mai ales cu un astfel de prilej, nescris până acum în istoria 
cărților cu care Bucovina a îmbogățit România, lansarea volumului „Un 
consulat regal la Cernăuți… Consulatul Regal al României. 130 de ani de 
la înființare (1892-2022)” de Irina-Loredana Stănculescu, Florin C. Stan, 
Maria Toacă-Andrieș, Ștefan Hostiuc, Pro Universitaria, București, 
2022. 
Cu doi excelenți amfitrioni, prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al 
USV, și Sanda-Maria Ardeleanu, și cu o mare bucurie a reîntâlnirii și 
întâlnirii, în spațiul elegant al Aulei Corpului E al Universității, încălzit 
de colinde și de Steaua Crăciunului, au luat loc dincolo de lumina lor 
blândă autorii cărții în frunte cu ES Irina-Loredana Stănculescu, consul 
general la Consulatul General al României de la Cernăuți, universitara 
Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, 
cunoscutul poet Arcadie Suceveanu de la Chișinău, dar originar din 
Sucevenii Cernăuțiului, și prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector al 
USV, primiți cu aplauze de un public nu prea numeros, dar de 
indiscutabilă calitate sufletească și intelectuală, într-adevăr o familie a 
Bucovinei pentru Bucovina. Acestui public i s-au alăturat și ceilalți 
oaspeți de la Cernăuți, universitara Felicia Vrânceanu, prof. Viorica Stan 
și ziarista, interpreta folk Carolina Jitaru. [...] 

- Otilia Clipa și 40 de 
studenți suceveni, 

radiotop.ro 
24.12.22 

- Luna viitoare, 40 de studenți de la Facultatea de Științe ale Educației din 
Universitatea <Ștefan cel Mare>Suceava vor face practică în Bazinul 



practică pedagogică 
la Șaru Dornei, 
Panaci și Vatra 
Dornei. „În zona 
Dornelor sunt școli 
bine puse la punct, 
cu profesori foarte 
bine formați” 

Dornelor. Ei vor sta trei zile la Centrul de Pregătire și Formare Continuă 
al USV de la Vatra Dornei. Directoarea Departamentului de Științe ale 
Educației, conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, a declarat, la 
Radio Top: „Vom merge cu studenții la o sesiune de practică pedagogică, 
astfel încât ei să vadă cum se realizează activitățile, lecțiile, în mediul 
rural. Vom merge la Șaru Dornei și poate la Panaci. Avem în plan și școli 
din Vatra Dornei. Am vorbit deja la școli și ne așteaptă cu drag, fără 
probleme. În zonă sunt profesori creativi, implicați, directorii sunt la fel. 
Sunt comunități care chiar învață. Avem acolo și profesori care au studiat 
la noi. Este și o profesoară cu care am lucrat la gradul I, la formarea ei 
continuă. Este o persoană deosebită și știu ce poate oferi. Și mai știu că 
studenții ar putea fi dezvoltați prin experiența de luna viitoare. În zona 
Dornelor sunt școli bine puse la punct, cu profesori foarte bine formați și 
temeinici în ceea ce fac. Eu așa i-am cunoscut”. 
Otilia Clipa crede că pe studenții care vor merge în practică îi va ajuta și 
faptul că vor fi alături de colegi și a completat: „Studenții sunt doriți să 
stea împreună. Cazarea va fi la Centrul de Formare, unde vom găti. Există 
o bucătărie foarte bine utilată și vom face împreună toate activitățile”. 

- Șeful Poliției Locale 
Suceava așteaptă 
întărirea și 
întinerirea 
efectivelor 

svnews.ro 
03.01.23 

- Poliția Locală Suceava are nevoie de o întărire și de o întinerire a 
efectivelor. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de directorul Poliției 
Locale, Ovidiu Doroftei. El a spus că mizează inclusiv pe studenții de la 
specializarea Poliție Locală a Facultății de Drept și Științe Administrative 
din cadrul Universității <Ștefan cel Mare>. Directorul a afirmat: „Sunt 
încântat de studenții de la specializarea Poliția Locală, de entuziasmul 
lor. Am avut șansa să-i văd în practică și mi-au sporit încrederea că vom 
putea întineri efectivele cu persoane care să îmbunătățească și imaginea 
și activitatea Poliției Locale Suceava. Este importantă prezența 
următoarei generații care să aducă plusvaloare în comunitate”. Ovidiu 
Doroftei a menționat că la ora actuală nu există restricții cu privire la 
angajări, iar decizia legată de scoaterea la concurs a posturilor vacante ar 
urma să fie luată în curând de Consiliul Local. La Poliția Locală Suceava 
sunt ocupate 115 din cele 127 de posturi cuprinse în schema de personal. 
Media de vârstă este de 52 de ani. 

actualitate.org 
03.01.23 

 


