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Societate  

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, bolnavii care suferă de diabet 

de tip II ar putea să trateze afecțiunea chinuitoare cu probiotice. 

Profesorul Mihai Covașă de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

conduce o echipă de cercetători care analizează această 

posibilitate. Studiile sunt deja foarte avansate, iar profesorul este 

optimist cu privire la rezultate. USV a atras peste două milioane 

de euro de la Uniunea Europeană pentru efectuarea cercetărilor 

pe această temă. 
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Vice prim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Năstase, a 

transmis, luni, un mesaj la deschiderea anului universitar la 

Universitatea din Suceava, amintind că primii pași în activitatea 

de student i-a făcut la Suceava unde s-a simțit de la început ca 

acasă. 

„În momentul în care am primit din partea domnului rector 

Valentin Popa invitația de a participa alături de domniile voastre 

la deschiderea anului universitar mi-am adus aminte de prima zi 

de cursuri aici, la Universitatea Suceava. Eram copleșit de emoții, 

atent la toate detaliile, îmi doream să nu supăr pe nimeni și să învăț 

foarte bine pentru a nu-mi face de râs fratele care, la acele vremuri, 

era cel mai tânăr deputat din Parlamentul Republicii Moldova și 



semnatar al Declarației de Independență”, a arătat Andrei Năstase 

în mesajul său. 

El a subliniat că era foarte tânăr, de vârsta actualilor studenți și că 

a avut foarte mari emoții la început. „Vă mărturisesc că nu am 

încercat niciodată aici, la Suceava, sentimentul pe care-l are un 

student sosit la studii din altă țară. Mai simplu spus, m-am simțit 

încă de la început ca acasă, iar această senzație a devenit foarte 

repede o certitudine pentru mine și pentru toți colegii mei din 

Republica Moldova”, a adăugat demnitarul în mesajul său. 

Totodată, Andrei Năstase a explicat că absența sa de la acest 

eveniment atât de important pentru viața academică suceveană 

este motivată pentru că „oamenii buni, drepți și curajoși din 

Republica Moldova vor susține foarte curând un nou test electoral, 

în fapt o altă bătălie a luptei noastre, a celor din Basarabia, pentru 

recuperarea libertății, demnității și conștiinței noastre naționale”. 

„Bogăția cea mai de preț a Sucevei sunt oamenii ei. Așa este și la 

noi, dincolo de Prutul care încă ne mai desparte. Aici, în acest oraș 

minunat, am descoperit Cetatea lui Ștefan și simbolurile puternice 

ale apartenenței la un neam la fel de puternic”, a transmis Andrei 

Năstase. 

El a adăugat că șa Universitatea Suceava și-am început, în fapt, 

drumul în viață, a început să înțeleagă lumea, să priceapă oamenii, 

să-și formez deprinderi corecte și să-și profileze viitoarele 

convingeri și principii. 

„Profesorii de atunci mi-au fost mai mult decât dascăli. Unii dintre 

ei mi-au fost adevărați părinți, iar preocuparea pentru studiu și 

pentru lectură mi-a fost cu adevărat cultivată de profesorii 



suceveni. Nu sunt vorbe mari, așa cum par la prima vedere, mai 

ales că cei care bine mă știu ar spune despre mine că sunt foarte 

atent cu toate cuvintele pe care le aleg. 

Iubesc Suceava și am și astăzi, ori de câte ori ajung în acest oraș 

minunat, sentimentul eternului început, reluat de emoțiile mele 

așezate într-un închipuit carusel de simțăminte aproape imposibil 

de explicat”, a mai adăugat vice prim-ministrul Republicii 

Moldova. 

Andrei Năstase a mărturisit că dacă ar putea alege, și-ar începe 

studiile aprofundate tot aici, de fiecare dată, fără nici un fel de 

ezitare. 

„Pentru că un oraș mare nu-i încape întotdeauna pe toți, în vreme 

ce un oraș mai mic, precum Suceava, știe întotdeauna să aibă grijă 

de fiecare în parte, așa cum a avut grijă și de mine, atunci când am 

sosit lângă Cetatea de Scaun a Marelui Ștefan. Universitatea 

Suceava rămâne pentru mine un etalon al performanței, un reper 

pentru întreaga viață academică românească. Onoarea de a vă 

transmite astăzi acest mesaj este dublată de responsabilitatea pe 

care orașul mi-a încredințat-o odată cu momentul în care am 

primit Diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”, 

a mai transmis Andrei Năstase.  

El a adăugat că sunt puțini cei care primesc atât de multă încredere 

din partea sucevenilor, iar faptul că el sunt unul dintre aceștia este 

o mare provocare. 

„Voi fi cel care va aduce mai aproape România de românii de 

dincolo de Prut, prin toate faptele și acțiunile mele. Educația și 

cultura sunt reperele care vor cristaliza conștiința noastră 



națională, iar decizia de a dezvolta proiecte comune împreună cu 

orașele și universitățile românești este una din abordările mele 

esențiale pentru viitorul european al Chișinăului și al Republicii 

Moldova”, a menționat acesta. 

El a urat tinerilor studenți un an universitar plin de reușite și 

calificative maxime. 

„Vă îndemn pe toți să învățați acum și să înțelegeți la timp că viața 

noastră, a fiecăruia dintre noi, este suma alegerilor pe care zilnic 

le facem. Alegeți să învățați, dar nu uitați să fiți studenți, este cea 

mai frumoasă perioadă din viața unui om. Închei acest mesaj 

făcând o sinceră plecăciune în fața dascălilor Universității 

Suceava, universitate atât de dragă mie. Nimic nu poate fi mai 

nobil decât să lucrezi zilnic și să pregătești pentru viață noi și noi 

generații de caractere și profesioniști care vor duce mai departe, 

cu mândrie și încredere, fabulosul sentiment al apartenenței la 

neamul nostru românesc”, a transmis Andrei Năstase. 
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jupan de salon Universitatea „Ștefan cel Mare” a reușit să-i convingă pe doi din 

cei cinci suceveni care au luat 10 anul acesta la Bac să devină 

studenții ei. Unul la Calculatoare, iar celălalt la Franceză. Ia să 

vedem ce-a mai reușit USV-ul: „Un total de 2.712 candidați 

admiși s-au înmatriculat la programele de studii universitare de 

licență aflate în oferta USV din acest an, o creștere cu aproximativ 

10% prin comparație cu anul precedent. Dintre aceștia, 1.495 vor 

beneficia de unul din locurile bugetate, 300 fiind etnici români de 

pretutindeni și străini. Evidențiem interesul deosebit generat de 

noile programe de licență dezvoltate de USV în acest an, 

Psihologie și Asistență medicală generală, care și-au ocupat toate 



locurile (bugetate și cu taxă) într-o singură sesiune de admitere”. 

Mai departe: „Studiile universitare de masterat s-au dovedit, de 

asemenea, atractive: la finalul concursului de admitere, la cele 33 

de programe s-au înmatriculat 1.202 candidați, o creștere cu peste 

3% față de anul 2018. Dintre aceștia, 816 vor beneficia de unul 

din locurile bugetate, 161 fiind etnici români de pretutindeni și 

străini. În ceea ce privește studiile de doctorat, USV începe anul 

universitar 2019-2020 cu un număr de 92 de noi doctoranzi, 61 

ocupând locuri bugetate, din care 10 sunt etnici români de 

pretutindeni și străini”. 

În încheiere mai spunem că la finalul concursului de admitere 

2019, instituția de învățământ superior al cărei rector este Valentin 

Popa a înregistrat cele mai bune rezultate din ultimii opt ani. 

Felicitări USV și mult succes în noul an universitar, care a debutat 

în această săptămână! 
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Eveniment  

Satul bucovinean și păstrarea identității acestuia au fost două teme 

dezbătute pe larg în cadrul Conferinței științifice internaționale 

,,Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și 

peisaj culturale”. Dezbaterea a avut loc la Consiliul Județean 

Suceava și au participat reprezentanți ai Academiei Române – 

Institutul Bucovina din Rădăuți, cadre de la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava dar reprezentanți ai unor primării din județ. 

Participanții au vorbit despre necesitatea păstrării satului 

bucovinean în autenticitatea lui iar unii dintre ei – precum Aurel 

Buzincu, au cerut legi în acest sens dar și implicarea autorităților 

în stimularea localnicilor care ar construi în stil tradițional casele. 

Toate acestea, în condițiile în care satul bucovinean cunoaște 

transformări radicale în ultimii ani iar arhitectura tradițională a 
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fost înlocuită de multe ori cu kitsch-ul. Dezbaterea a fost 

organizată de Consiliul Județean Suceava, instituție care a lansat 

două ghiduri: ,,Satul bucovinean ca destinație turistică. Cum îl 

protejăm și promovăm” și ,,Ghid de arhitectură pentru încadrarea 

în specificul local din mediul rural”. Președintele CJ Suceava, 

Gheorghe Flutur, a spus celor prezenți că trebuie găsite soluții 

pentru ca satele bucovinene să își recapete identitatea și să nu se 

mai construiască aiurea dar pentru asta e nevoie de implicarea 

primarilor și a consilierilor locali. În acest sens, Flutur a propus ca 

aceștia să participe la cursuri despre necesitatea păstrării 

patrimoniului cultural național și despre arhitectura tradițională 

bucovineană, astfel încât aceștia să aplice cele studiate în 

comunitățile din care provin. Flutur a vorbit despre o mare 

problemă a satului românesc: depopularea și a subliniat că sunt 

străzi cu case goale prin sate din cauză că oamenii au plecat la 

muncă în străinătate. Un alt fenomen îl reprezintă migrarea 

populației din mediul rural către oraș. Președintele CJ Suceava a 

mărturisit că în județ sunt case de-a dreptul hidoase, care strică 

aspectul zonei turistice a Bucovinei iar acest lucru trebuie 

îndreptat. Gheorghe Flutur vrea să premieze localitățile și primării 

care se vor implica în păstrarea liniei bucovinene în arhitectura 

satelor. În acest sens, va exista un fond special de premiere la 

nivelul Consiliului Județean Suceava, astfel încât comunitățile să 

fie stimulate în a păstra arhitectura tradițională a locului. 
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Echipa locală de handbal CSU Suceava va evolua vineri, de la ora 

11.00, în cadrul etapei a III-a Diviziei A, pe teren propriu. 

Sucevenii întâlnesc Lanterna roșie, CSU Târgoviște, o formație 

care în primele două etape nu a acumulat nici un punct. 
Crai Nou 
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 Prezenți la conferința de presă de ieri, antrenorul Adrian Chiruț și 

jucătorul Călin Leordean au precizat că, chiar dacă la prima vedere 

partida pare una facilă, aceasta va fi tratată cu toată seriozitatea. 

„Cu siguranță, nu va fi un meci în care vom avea nevoie să 

pregătim prea multe. Săptămâna viitoare, marți, vom avea un meci 

amical la Vaslui, un meci care sperăm noi să fie mai tare, de 

pregătire, pentru întâlnirea cu cei de la Botoșani”, a declarat 

antrenorul echipei, Adrian Chiruț. 

De asemenea, în meciul cu CSU Târgoviște antrenorul echipei 

dorește să dea și celorlalți sportivi din lot șansa de a evolua pentru 

a obține experiență. „În meciul cu Târgoviște eu vreau să joace cei 

care nu prea au prins și n-au adunat încă prea multe minute, iar 

meciul cu Botoșani va rămâne prioritar”, a mai spus Adrian 

Chiruț.  

Cei de la Târgoviște au stabilit de comun acord cu CSU Suceava 

ca meciul să înceapă vineri, la ora 11.00, o oră nu foarte 

convenabilă pentru suporterii suceveni. Chiar și așa, antrenorul 

echipei speră ca în tribune să fie destul de mulți suporteri. 

Antrenorul Adrian Chiruț a amintit și de adversarul din prima fază 

a Cupei României, CSM Alexandria. 

„Jucătorii au posibilitatea de a juca la asemenea meci de anvergură 

și de a obține experiență. Este un meci în care nu contează 

rezultatul, și asta pentru că obiectivul principal e promovarea în 

Liga Națională”, a declarat Adrian Chiruț. 

De cealaltă parte, Călin Leordean a declarat că echipa suceveană 

e pregătită pentru a lua cele 3 puncte. 



„N-aș zice că avem emoții, e un meci pregătitor pentru cel cu 

Botoșani, o echipă pe care n-am reușit să o vedem. Sperăm să 

pregătim meciul cât mai bine și să reușim să câștigăm fără nici o 

emoție”, a mărturisit Călin Leordean. 

Ultima dată echipele s-au întâlnit față în față în anul 2016, iar cei 

de la CSU Suceava au câștigat considerabil cu scorul de 36-13. 
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În perioada 27-28 septembrie 2019, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost gazda Conferinței Științifice 

Internaționale 1919-2019 Centenary. The Great National 

University  and its Legal Traditions, organizată de Facultatea de 

Drept si Științe Administrative, în parteneriat cu LUMEN 

Research Center in Social and Humanistic Sciences & LUMEN 

Conference Center, Iași, și Universitatea Națională „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina. 

Lucrările din prima zi a conferinței s-au desfășurat la Cernăuți, la 

Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”. 

În campusul USV,  manifestarea științifică a debutat cu 

festivitatea de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa 

renumitului profesor universitar doctor Mircea Duțu, director al 

Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române, deschizător al unor noi ramuri de drept, al 

mediului și al urbanismului, din România. Astfel, comunitatea 

academică suceveană s-a îmbogățit cu un corifeu al dreptului 

www.crainou.ro 
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românesc. Cu acest prilej, Domnia sa a lansat ultimul 

volum, Temeiuri juridico-instituționale ale Marii Uniri. 

În prima sesiune a conferinței, Marea Universitate Națională și 

tradițiile sale juridice, auditoriul a avut privilegiul să asculte și alte 

personalități marcante ale lumii academice din domeniul dreptului 

din România, printre care: prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, 

consilier al Procurorului General al României, vicepreședinte al 

Uniunii Juriștilor din România, cercetător științific de onoare al 

Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române și director al publicației „Dreptul”; prof. univ. 

dr. DHC  Alexandru ȚICLEA, de la Universitatea Ecologică din 

București, considerat părintele dreptului muncii în România, și 

prof. dr. Constantin SCURTU, director al Muzeului Național 

Militar „Regele Ferdinand I”, filiala Constanța. 

În cadrul sesiunii a II-a – Probleme dificile în dreptul fiscal, în fața 

unui auditoriu numeros, constituit din cadre didactice, consultanți 

fiscali, experți contabili și avocați, au fost susținute următoarele 

prelegeri: (Pre)texte la limita legii pentru a colecta impozite (prof. 

univ. dr. Radu BUFAN, de la Universitatea de Vest din 

Timișoara), conducător de doctorat în materie de Fiscalitate, 

Dreptul insolvenței, Drept fiscal european, Drept fiscal și contabil, 

expert contabil, consultant fiscal al Camerei Consultanților Fiscali 

și avocat membru al Baroului Timiș, fondator al IFA 

România; Comunicările ANAF, GDPR-ul și drepturile 

contribuabililor (lector univ.dr.av. Felix Raul HODOȘ, de la 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din 

Târgu Mureș); Modalități de impozitare a dividendelor 

trimestriale (Dragoș CĂLIN, directorul departamentului juridic 

SIF Transilvania); Noua procedură referitoare la „medierea” 



fiscală (conf. univ. dr. Răzvan VIORESCU, de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava).  Discuțiile pe marginea lucrărilor 

susținute s-au bucurat de un real succes în rândul audienței și al 

participanților, care au apreciat atât dezbaterile și implicarea 

organizatorilor, cât și atmosfera campusului USV. 

Toate acestea au fost desfășurate sub egida sărbătoririi a 100 de 

ani de la înființarea Școlii Bucovinene de Drept, a cărei moștenire 

obligă facultatea noastră să lupte pentru a se ridica la o înălțime 

onorantă. 
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Social Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana va găzdui 

sâmbătă, 19 octombrie, ediția a VI-a a Simpozionului 

Internațional „Arborii ocrotiți – simbol al vitalității, diversității și 

frumuseții”. 

Acest eveniment are ca scop conștientizarea întregii comunități 

privind valoarea științifică și ecologică a arborilor multiseculari, 

dar și importanța europeană a stejarului din Cajvana ca simbol al 

perenității și continuității. 

Partenerii evenimentului sunt Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea 

din București, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași, 

Primăria Orașului Cajvana, Gimnaziul din Crasna – Ucraina, 

Liceul Teoretic „Pan Halippa” Edineț – Republica Moldova, etc. 
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Workshopul internațional „O istorie a traducerilor în limba 

română”, la USV 



 Universitatea  „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere 

și  Științe ale Comunicării, în colaborare cu Biblioteca USV, 

organizează, în perioada 3-4 octombrie 2019, în Aula din Corpul 

E, Workshopul Internațional „O istorie a traducerilor în limba 

română”. Inivitați de onoare: prof. Yves Chevrel – Universitatea 

Paris-Sorbona, Franța; prof. Isabelle Nieres-Chevrel - 

Universitatea Rennes 2, Franța. 

Obiectivul acestei manifestări științifice este acela de a  genera o 

amplă dezbatere în jurul proiectului „O istorie a traducerilor în 

limba română secolele XVI-XX /ITLR”, care să demonstreze că 

traducerile constituie parte integrantă a patrimoniului intelectual, 

cultural, științific, literar al unei culturi. 

 

 


