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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Conducerea USV 
interestă să preia 
Policlinica CFR, în 
cadrul Facultății de 
Medicină și Științe 
Biologice 

monitorulsv.ro 
06.03.23 

- Conducerea Universității „Ștefan cel Mare „ din Suceava este interesată 
de preluarea, în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice, a 
Policlinicii CFR, situate în apropierea Gării Suceava- Burdujeni. 
În acest scop prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. 
univ. dr. Mihai Dimian, a participat la finalul săptămânii trecute la o 
ședință de lucru privind modalitățile de preluare a spitalelor aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor. Astfel, conform 
prorectorului Mihai Dimian, universitatea este interesată să preia 
Ambulatoriul CFR în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice. 
De fapt este vorba despre Policlinica CFR amplasată lângă Gara 
Burdujeni. 
După întîlnirea la care a participat, profesorul universitar doctor Mihai 
Dimian a declarat: 
„Ieri am participat la ședința de lucru privind modalitățile de preluare a 
spitalelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, interesul 
USV fiind în preluarea Ambulatorului CFR de la Suceava în cadrul 
Facultății de Medicina și Științe Biologice. La întâlnire au participat 
prim-ministrul Nicolae Ciucă, ministrul Transporturilor, Sorin 
Grindeanu, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, șeful Departamentului 
pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, secretari de stat din Ministerul 
Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, președinți de consilii 
județene și primari, precum și reprezentanți ai spitalelor și ai 
universităților si facultăților de medicină și farmacie. Sper ca acest 
demers să se finalizeze cu succes și sa conducă la creșterea calității 
serviciilor medicale oferite de Ambulatoriul din Suceava și la 
consolidarea Facultății de Medicina și Științe Biologice a USV.” 
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Radu Lupașcu Bursă și stagiu de 
pregătire oferite 
unei studente USV, 
premiate la un 
concurs 
internațional 
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- Biroul pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a 
Francofoniei (AUF) a organizat zilele trecute, în colaborare cu Radio 
France Internationale (RFI), o nouă ediție a concursului de traduceri din 
limba franceză. În urma studiului performanțelor celor înscriși în 
competiție, una dintre cele două câștigătoare ale ediției a fost desemnată 
ca fiind Axenia Dociu, studentă în anul al III-lea la Facultatea de Litere 
și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
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03.03.23 Suceava. 
În urma nominalizării sale ca laureată a acestui prestigios concurs, 
Axenia va avea șansa de a face un stagiu profesional de traduceri din 
franceză în română, timp de patru luni. Pe lângă suma de bani pe care o 
va primi lunar, studenta universității sucevene va beneficia de sfaturile 
competente ale unor experți din domeniul presei și din domeniul 
traducerii specializate, iar experiența ei formatoare va avea consecințe 
reflectate în foaia matricolă. 
Performanța înregistrată de tânăra studentă aduce și continuitate, fiind 
pentru a doua oară când bursa oferită de AUF în parteneriat cu RFI 
ajunge la Suceava. Obținută pe data de 1 martie, acest „mărțișor” a 
reprezentat o bucurie nu numai pentru Axenia Dociu, înscrisă la 
programul de studii Limba și literatura română – Limba și literatura 
franceză, ci și pentru profesorii ei, încântați când calitatea muncii 
studenților lor e recunoscută și recompensată la nivel internațional. 
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- Lansare de carte la 
USV: Arhimandritul 
Cleopa Ilie, 
predicator și dascăl 
al Evangheliei 
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- Joi, 9 martie a.c., de la ora 15:30, în sala Auditorium „Joseph Schmidt”, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are onoarea de a vă invita la 
lansarea cărții „Arhimandritul Cleopa Ilie, predicator și învățător al 
Evangheliei”, scrisă de Arhimandritul Grichentie Gheorghe NATU. 
„Arhimandritul Cleopa Ilie, predicator și învățător al Evangheliei” este 
teza de doctorat a Arhimandritului Grichentie Gheorghe NATU, 
susținută în anul 2015, în urma absolvirii studiilor doctorale din cadrul 
Facultății de Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic, secția 
Teologie. Lucrarea de față readuce în atenția cititorului evenimente, 
fapte și detalii din viața părintelui Ilie Cleopa și așază pe foaie, cu mare 
har și măiestrie, predici ale părintelui, fiecare dintre ele conturând 
portretul unui om dedicat celor sfinte și al unui sfânt dedicat celor 
pământești. În Precuvântarea la volum, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu 
precizează: „cartea de-acum conține și 30 de predici ale părintelui Ilie 
Cleopa, care demonstrează din plin nu doar enciclopedismul lui pe teme 
teologice, ci viețuirea profundă în interiorul marilor cărți”. [...] 
Evenimentul va fi moderat de către Arhidiacon lector univ. dr. Vasile 
DEMCIUC, consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 
precum și cadru didactic la USV, la Facultatea de Istorie și Geografie, iar 
despre carte vor vorbi, pe lângă prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
Arhimandrit Arsenie Popa, stareț al Mănăstirii „Sihăstria” Neamț, și 
Arhimandrit Ștefan Gușă, stareț al Mănăstirii de la Vadu Negrilesei. 
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O.N. Meditații gratuite la 
Anatomie pentru 
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- Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și Asociația Studenților Mediciniști și 



viitorii studenți ai 
Facultății de 
Medicină și Științe 
Biologice Suceava 

bucovinamedia.ro 
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Biologi au decis să vină în întâmpinarea tinerilor care doresc să se 
pregătească pentru concursul de admitere 2023, organizat de USV. 
Astfel, cadrele didactice care predau disciplina Anatomie vor organiza 
sesiuni gratuite de meditații, menite să ofere o pregătire adecvată celor 
care intenționează să devină studenți la specializările din oferta 
educațională a facultății. 
„Sesiunile de pregătire, susținute de conf. univ. dr. Alexandru Nemțoi și 
șef de lucrări dr. Andrei Cucu, se vor desfășura online, în perioada 8 
martie – 21 iunie, în fiecare zi de marți și de miercuri, începând cu ora 
18:00. Cei interesați sunt invitați să se înscrie în formularul disponibil la 
următoarea legătură: . Pentru mai multe informații legate de aceste 
sesiuni de pregătire, ne puteți contacta la adresa de e-mail”, au transmis 
reprezentanții facultății sucevene. 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice Suceava a scos la concursul de 
admitere de anul trecut 348 de locuri, dintre care 298 la programele de 
licență și 50 la programul de masterat Nutriție și recuperare medicală. 
Au fost alocate câte 60 de locuri la specializările Asistență medicală 
generală și Nutriție și dietetică, câte 50 la Biologie și Biochimie, 48 la 
specializarea Tehnică dentară și 30 la Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare. La fiecare specializare, aproape jumătate din numărul total 
de locuri au fost bugetate. 

Dana 
Humoreanu 

Expoziția prin care 
Școala Populară de 
Arte din Suceava îl 
omagiază pe Ion 
Irimescu, deschisă la 
Shopping City toată 
luna martie 

monitorulsv.ro 
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- Expoziția de artă plastică prin care Școala Populară de Arte din Suceava 
îl omagiază pe Ion Irimescu poate fi vizitată la Shopping City Suceava pe 
tot parcursul lunii martie. 
La ediția din acest an a Concursului Național de Artă Plastică „Ion 
Irimescu" au fost înscriși 41 de concurenți, din 17 județe, cu 52 de lucrări, 
iar premiul a fost câștigat de o pictoriță din Galați, Daniela 
Aiordăchioaie. În componența juriului au fost, după cum a declarat 
vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, 
„personalități remarcabile în domeniul artelor plastice”: Oana Ruxandra 
Hrișcă, lector univ. dr. la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, 
membru Filiala UAP Suceava, președintele juriului; Lucia Pușcașu, artist 
plastic, membru UAP Filiala Suceava; Camelia Rusu - Sadovei, profesor 
la Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu", președinte UAP Filiala 
Suceava; Niculai Moroșan, profesor la Colegiul de Artă "Ciprian 
Porumbescu", membru UAP Filiala Suceava. 
„Ion Irimescu, patriarhul artelor românești, este omagiat de Consiliul 
Județean Suceava, la 120 de ani de la naștere. Instituțiile de cultură ale 
Consiliului Județean Suceava, cu Școala Populară de Arte <Ion 



Irimescu> în primul rând, s-au implicat într-o serie de evenimente 
dedicate marelui artist”, a declarat Barbă. 
Astfel, în data de 27 februarie, reprezentanții CJ au participat la 
evenimentele organizate la Fălticeni, iar în data de 28 februarie, la 
Suceava a fost vernisată expoziția de grafică și pictură organizată în 
cadrul Concursului Național de Artă Plastică „Ion Irimescu”. 

Jupanu „Paul et Virginie” nu 
erau acasă 

jupanu.ro 
04.03.23 

- „Universitatea <Ștefan cel Mare> are cîteva parteneriate cu Africa. 
Recent am avut ocazia să merg în Insula Mauritius, de fapt în Republica 
Mauritius, care timp de un secol, pînă în 1814, a fost colonie franceză. 
Apoi, două secole a fost colonie britanică și acum este stat independent. 
Este un stat cu două limbi oficiale: franceza și engleza. Am văzut cu ochii 
mei cum luptă unii oameni în statul Mauritius pentru independență, 
pentru cultura și valorile lor. Însă, am fost puțin supărată pentru că 
Insula Mauritius este locul în care s-a desfășurat acțiunea celebrului 
roman <Paul et Virginie> și mi-am dorit să cumpăr de la fața locului 
romanul pe care nici biblioteca noastră nu îl are. Îmi propusesem să aduc 
și la bibliotecă un exemplar. Nu am găsit în nici o librărie, nu am găsit 
nicăieri, nici un semnal legat de cartea <Paul et Virginie>. Circulă 
legenda, pentru că este o legendă, pornită dintr-o realitate, că a fost un 
naufragiu al navei <Saint-Géran>. Acest naufragiu este miezul 
romanului. Naufragiul a devenit o legendă. Pe insulă există locuri care 
amintesc de <Saint-Géran> și chiar un itinerar cu elemente din acel 
naufragiu, și vreo două statui cu Paul et Virginie. Însă, cartea nu am 
putut-o cumpăra. Și-atunci, am întrebat: <Cum se poate?>. <Păi, noi ne 
construim propria cultură, propria literatură>. Resping, nu știu dacă e 
greșit, dacă e bine, resping tot ceea ce le vine din fosta colonie Mauritius. 
Este o istorie pe care noi vrem să o regăsim acolo, la fața locului. Și iată 
că s-a pierdut sau trebuie un impuls pentru ca ea să fie scoasă, din nou, 
la lumină. Există acum o luptă pentru afirmarea identității naționale a 
acestor popoare din Africa. Papa Francisc a știut de ce se duce acolo și de 
ce a spus ce a spus (Papa Francisc: <Luați mîinile de pe Republica 
Democratică Congo, luați mîinile de pe Africa! Ajunge cu sufocarea 
Africii: nu este o mină de exploatat sau un sol de jefuit!> – n.r.). De altfel, 
gesturile Papei Francisc sînt din ce în ce mai curajoase, nu numai pe 
teritorul Africii, pe o tematică foarte largă. Este un Papă modern și ne 
uităm la ce spune Papa Francisc”. Directoarea Bibliotecii USV, profesorul 
universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu. 

 


