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Sinteza articolului 

- Lucrările la căminul 
studențesc cu 850 de 
locuri de la Moara 
vor începe în această 
primăvară. 
Constructorul este 
firma botoșăneană 
„Simion 
Tehnoconstruct”. 
Lucrările la 
Facultatea de 
Medicină ar urma să 
înceapă primăvara 
viitoare 

radiotop.ro 
21.02.2023 

- Cel mai probabil, construcția sediului Facultății de Medicină și Științe 
Biologice a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va demara în 
primăvara anului viitor. Clădirea va fi ridicată în curtea Spitalului 
Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”. Rectorul Valentin Popa a 
declarat, la Radio Top, că deja s-a solicitat certificatul de urbanism și 
urmează încheierea contractului pentru Planul Urbanistic Zonal. El a 
afirmat că pentru studiul de fezabilitate s-a semnat contractul. Profesorul 
Popa a adăugat că își dorește ca pînă la sfîrșitul anului să fie parafat 
contractul de proiectare și execuție, pentru ca în primăvara lui 2024 să 
fie turnată prima cupă de beton la fundație. Investiția se va cifra la 70 de 
milioane de lei, din care 50 de milioane vor fi pentru clădire și 20 de 
milioane pentru dotări. 
Pe de altă parte, rectorul a arătat că mai sînt de obținut cîteva avize 
pentru construirea căminului studențesc de la Moara, care va avea 850 
de locuri. Lucrările vor începe în această primăvară și vor fi executate de 
firma botoșăneană „Simion Tehnoconstruct”. Aceasta a finalizat în doar 
trei luni și jumătate prima creșă <verde> din România, fiind vorba 
despre cea de la Fălticeni. De aceea, universitarul Popa crede că la 
căminul din Moara termenul de execuție se va scurta de la trei la doi ani. 
Finanțarea va fi asigurată de Compania Națională de Investiții. De 
asemenea, rectorul USV a menționat, la Radio Top, că astăzi a emis 
ordinele de execuție pentru construirea unui imobil cu parter și patru 
etaje pentru săli de curs și seminarii și pentru laboratoare lîngă bazinul 
de înot, dar și pentru extinderea unui corp de clădire al Facultății de 
Inginerie Alimentară, în vederea amenajării de noi laboratoare. De 
asemenea, universitatea suceveană dispune de studiile de fezabilitate 
pentru alte trei obiective mari. 

- În curînd, pe 
Spitalul Județean 
Suceava va scrie 
spital clinic. Tot mai 
mulți medici din 
Suceava, dar și de la 
Cluj și Iași, vor să 

radiotop.ro 
21.02.2023 

- Rectorul Universității <Ștefan cel Mare> Suceava, profesorul universitar 
doctor inginer Valentin Popa, a declarat, la Radio Top, că scandalul de la 
Spitalul Județean de Urgență <Sf.Ioan cel Nou> legat de cazul de luare 
de mită nu afectează proiectele comune ale instituției academice și 
unității medicale. Este vorba despre colaborarea dintre Facultatea de 
Medicină și Științele Biologice și spital, care urmează să primească 
statutul de spital clinic. Rectorul a afirmat: „Sînt dezolat să constat astfel 



colaboreze cu 
Facultatea de 
Medicină din cadrul 
USV 

de întîmplări de luare de mită, dar proiectele noastre cu spitalul nu au de 
suferit. Nici nu știu să mă exprim cît de adevărat este cazul doctoriței. Eu, 
personal, nu le-am dat nimic medicilor. Medicii cîștigă bine spre foarte 
bine. Au salarii meritate și este păcat să avem cazuri de luare de mită”. 
Profesorul Popa a mai spus că dosarul vizînd spitalul clinic se află la 
avizare la Ministerul Sănătății și a precizat: „Dacă se primește avizul deja 
punem sigla cu spital clinic. Ultimul aviz îl așteptăm de la Ministerul 
Sănătății. Durează vreo două luni pînă găsesc ei documentele în arhivă 
privind autorizarea fiecărei secții în parte. Sînt vreo 37 și arhiva este greu 
de cercetat. Sînt numai două persoane în Ministerul Sănătății care se 
ocupă de avizări de genul acesta”. 
Totodată, rectorul a arătat că medicii au devenit extrem de interesați de 
Facultatea de Medicină de la Suceava. Profesorul Popa a afirmat: „Vom 
avea spital clinic și fiecare secție va deveni clinică mai devreme sau mai 
tîrziu. O secție clinică nu poate fi condusă decît de un cadru didactic. 
Unde nu reușeam să acoperim anumite discipline, ore, și ne rugam de 
doctori de prin Rădăuți, Siret și alte locuri să vină, acum avem și doi sau 
chiar trei pe aceeași disciplină. Vor mai fi locuri libere cînd vom trece la 
programele de șase ani. Acolo ar mai fi necesari vreo 20-30 de medici”. 
Domnul Popa a subliniat că profesorii sînt de la Suceava, dar și de la Iași 
și Cluj. Pentru spital clinic, la început sînt suficiente două secții, însă la 
Suceava sînt aprobate șapte, deja: Nefrologie, Diabet zaharat, nutriție și 
boli metabolice, Reumatologie, Chirurgie ortopedică infantilă, Chirurgie 
generală, Pediatrie, Ortopedie și Traumatologie. Acestor secții li se 
adaugă Serviciul de Medicină Legală și Laboratorul BK. 

Radu Lupașcu Conferință 
internațională 
inaugurală, 
organizată de 
Laboratorul de 
Neuroestetică din 
cadrul USV 

monitorulsv.ro 
22.02.23 

- Laboratorul de Neuroestetică al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava,în colaborare cu Universitatea Norvegiană de Știință și 
Tehnologie (NTNU) și Universitatea din Bergen, vă invită să participați 
la conferința internațională inaugurală din domeniul neuroesteticii, care 
va avea loc înperioada  22-26 februarie, în sălile de conferințăale 
Complexului Hotelier „Continental” din Suceava. 
Titlul conferinței, „Universality of Aesthetic Experience in Individual 
Contexts”,(Universalitatea experienței estetice în contexte culturale 
specifice), sugerează în mod intenționat un domeniu larg de cercetare, 
invitând la reflecție și dezbatere. Programul complex al conferinței va 
conține prezentări de articole și postere în cadrul unor secțiuni și teme 
precum Artă, Știință și Inginerie, Neuroștiință, Practici Creative și 
Tehnologie, Neuroestetica în Iran, Neuroestetica și Sportul, Estetica în 
Spațiul Creativ, Psihologia și Actoria, Estetica și Filozofia, De ce 
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Neuroestetica?”. Din materialele care vor fi prezentate în cadrul 
conferinței, organizatorii își propun să selecteze un set echilibrat de 
prezentări, postere sau propuneri de ateliere, care utilizează metode de 
cercetare cantitative sau calitative, sau combinative.Conferința este 
finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 -2021 – Granturile 
Norvegiei în cadrul proiectului PoeticA (RO-NO-2019-0091), în 
parteneriat cu revista academică Behavioral Sciences. Lucrările selectate 
dintre articolele prezentate de invitați în cadrul conferinței vor fi 
publicate într-o ediție specială de jurnal al evenimentului. [...] 

Dan Pricope Vom avea o 
academie la Siret: 
Academia Bosch, în 
care vor fi formați 
specialiști în cele 
mai noi tehnologii 
industriale 

obiectivdesuceava.ro 
22.02.2023 

- [...] La Siret va fi înființată o Academie Bosch în care vor fi formați 
specialiști în cele mai noi tehnologii industriale. Un anunț a fost făcut de 
președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur după 
întâlnirea cu reprezentanții companiei Bosch Rexroth. De altfel, șeful 
administrației județene sucevene a anunțat la ședința de luni a 
deliberativului județean că va avea discuții la Parcul Tehnologic de la 
Siret în cursul zilei de marți. Astfel, după o vizită la locul unde încep 
lucrările de modernizare a vămii, Gheorghe Flutur s-a deplasat la Parcul 
Tehnologic de la Siret la discuțiile cu reprezentanții companiei Bosch 
fiind prezenți și primarul acestui oraș, Adrian Popoiu și prorectorul 
Universității Ștefan cel Mare Suceava, Mihai Dimian iar după aceste 
discuții a făcut anunțul cu privire la această academie. 
„Suntem la Siret în Parcul Științific și Tehnologic, un proiect inițiat de 
Primăria Siret. Este lângă mine primarul orașului Siret, domnul Popoiu, 
este prorectorul Dimian, domnul profesor de la Universitatea Ștefan cel 
Mare din Suceava. Suntem parteneri în acest proiect a unui parc 
tehnologic științific, unde astăzi am avut o întâlnire extrem de 
importantă cu o delegație a diviziei industriale a firmei Bosch Rexrot. O 
discuție aplicată despre ce urmează să facem în acest parc. Aș vrea câteva 
lucruri, doar pe scurt, să vă spun eu. În primul rând, acest parc științific 
va fi finalizat, o investiție de peste 4.000.000 de euro va fi finalizat 
undeva în luna octombrie în acest an urmează acest parc să fie dotat. Deja 
se fac achiziții cu aparatură, pentru că aici o să vedeți, vor fi instruiți 
oameni din domeniile industriale în special și ce vreau eu să vă spun că 
se va începe cu instruirea trainerilor, a instructorilor, a formatorilor de 
oameni. După care aici la Siret, vor veni oameni interesați să fie instruiți 
cu noile tehnologii în industrii, pentru că această divizie Bosh Rexroth se 
ocupă de zona industrială în domeniul mecanic, electric, robotică, 
automatizări, această industrie 4.0, practic, cum se spune acum, această 
nouă revoluție industrială de care are vor fi studenți, universitari, oameni 
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din firme care lucrează cu aceste tehnologii de ultimă oră, vom avea și o 
parte de simulare pe calculator, vom avea și aplicații în atelier, pe care-l 
veți vedea aici funcționând în perioada următoare și socotesc că este 
extrem de important că a venit această firmă, această divizie a firmei 
Bosch, Rextroth, pentru că este un deschizător de drumuri pentru noi 
investitori, atât în România, cât și în Suceava”, a spus, printre altele, 
Gheorghe Flutur. [...] 

- Rectorul USV 
estimează că mare 
parte din Autostrada 
A7 Ploiești – Siret ar 
putea fi gata în cinci 
ani 

radiotop.ro 
21.02.2023 

- Rectorul Universității <Ștefan cel Mare>, profesorul universitar doctor 
inginer Valentin Popa, estimează că mare parte din Autostrada A7 
Ploiești – Siret ar putea fi gata în cinci ani. Într-o emisiune la Radio Top, 
rectorul a afirmat: „Cred că o bună parte din Autostrada A7 se va termina 
în cinci ani pentru că este o zonă de câmpie, o zonă mai ușor de construit. 
Apoi, pe segmentele licitate până acum este cel mai serios constructor, 
respectiv UMB Spedition”. Profesorul Popa a completat: „Dacă acum 
câțiva ani spuneam că nu cred că prind în viață să merg pe autostradă, 
nu neapărat din Suceava, ci măcar de la o distanță rezonabilă de Suceava, 
de exemplu, până la Viena, acum sunt de părere că aș avea șanse dacă mă 
ține Dumnezeu sănătos încă vreo zece ani. Avem o șansă mare cu PNRR-
ul, o șansă care nu trebuie scăpată”. De asemenea, rectorul universității 
sucevene a susținut că atunci când vom avea autostrăzi vor veni și 
investitorii puternici. Domnul Popa a adăugat: „Garantez că atunci când 
vom avea măcar o autostradă care să lege Suceava de restul țării și mai 
ales de Europa, altfel vom discuta în această zonă. Totuși, nu aș vrea să 
avem un păienjeniș de autostrăzi în Bucovina. Bucovina este extrem de 
frumoasă și nu aș vrea să fie traversată de foarte mule autostrăzi”. 
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- De ce se adâncește 
decalajul între 
Moldova și Ardeal 

intermediatv.ro 
21.02.2023 

- Fondurile publice nu sunt alocate cu respectarea principiilor echității și 
egalității de șanse, așa cum cere Uniunea Europeană, și în consecință se 
adâncește decalajul între regiuni. Acesta este concluzia mai multor 
analize făcute de profesorul universitar Mihai Dimian, prorector al 
Universității „Ștefan cel Mare”. El a explicat că instituțiile academice din 
Cluj și Oradea primesc de la Ministerul Educației la fel de multe locuri 
bugetate ca cele din Iași, Suceava, Galați, Bacău și Constanța la un loc. La 
fel se face și distribuirea fondurilor PNRR sau a bugetelor Companiei 
Naționale de Investiții ori Compania Națională de Austostrăzi și Drumuri 
Naționale. 

- Studiu: Mierea de 
Bucovina, mai bună 
decât mierea de 
Manuka? 

intermediatv.ro 
21.02.2023 

- România este cel mai mare producător de miere din Europa, însă 
produsele nu sunt suficient de bine promovate. Declarația a fost făcută 
de profesorul universitar Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie 
Alimentară de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, în cadrul ediției din 



această săptămână a emisiunii „Vocile Cetății”. Expertul sucevean 
cercetează dacă mierea din zona montană a Bucovinei are proprietăți 
asemănătoare sau chiar mai bune decât celebra miere de Manuka. 

- Diferența dintre 
numărul 
persoanelor cu 
buletin de Suceava și 
cel al numărului de 
suceveni recenzați, 
explicată de 
sociologul Dan 
Dascălu: Sînt foarte 
mulți oameni cu 
buletin de Suceava, 
dar ei trăiesc, de 
fapt, în străinătate, 
unii de peste 12 luni 

radiotop.ro 
21.02.2023 

- Conform sociologului Dan Dascălu, una dintre explicațiile faptului că în 
municipiul Suceava ar locui doar aproximativ 84.000 de persoane este 
aceea că mulți oameni sînt plecați în străinătate. Datele de la Evidența 
Populației arată că în Suceava sînt peste 126.000 de persoane, iar datele 
provizorii ale recensămîntului arată că Suceava are numai 84.308 
locuitori. Domnul Dascălu, care este conferențiar universitar doctor la 
Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava, a declarat: „Sînt foarte mulți 
oameni cu buletin de Suceava, dar ei trăiesc, de fapt, în străinătate, unii 
de peste 12 luni. Or, metodologia recensămîntului spune că cei care au 12 
luni de cînd sînt la lucru în străinătate nu mai sînt incluși în populația 
de-aici. Lor nimeni nu le anulează actele de identitate, chiar dacă la 
recensămînt nu sînt trecuți la populația rezidentă în Suceava. Apoi, să nu 
uităm că, pentru prima oară, recensămîntul s-a bazat în mare parte pe 
autorecenzare, ceea ce este un lucru bun, dar care poate duce și la 
anumite erori. Cred că în viitor această metodă va deveni absolut 
obișnuită și cu siguranță mult mai corectă”. 
Sociologul a mai spus că este posibil ca unii recenzori să nu-și fi făcut 
datoria așa cum ar fi trebuit. Profesorul Dascălu și-a exprimat speranța 
că rezultatele actualului recensămînt vor fi mai corecte decît cele din 
2011, cu toate că susține că „unele date îți sar în ochi”. El a arătat: 
„Recensămîntul din 2011 a dus la numeroase erori, cu o mulțime de 
oameni necuprinși, cartiere și locuințe”. Atunci, în municipiul Suceava 
au fost înregistrați 92.121 de locuitori. 

 


