ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni
doamnei prof. univ. dr. RUMELIA KOREN şi
domnului prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 10571/21.05.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică,
înregistrat la nr. 10572/21.05.2014;
- prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr.
25/27.02.2004;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni doamnei
prof. univ. dr. RUMELIA KOREN.
Art. 2: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului
prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE.
Art. 3: Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
Secretar municipiu
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ
Nr. 10572 / 21.05.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Fălticeni doamnei prof. univ. dr. Rumelia Koren şi
domnului prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae
Prof. univ. dr. Rumelia Koren, distinsă personalitate academică, este
profesor la Universitatea din Tel Aviv. Stabilită în urmă cu aproape trei decenii în
Israel, a reprezentat cu cinste, pretudindeni şi permanent, şcoala de medicină din
România, lista lucrărilor ştiinţifice şi a demersurilor în slujba medicinii, a sănătăţii
publice, consacrând-o ca patolog de talie mondială.
Prin activitatea laborioasă pe care a desfăşurat-o de-a lungul carierei, prof.
univ. dr. Rumelia Koren reprezintă un nume de referinţă în sfera
anatomopatologiei. O serie de metode noi de lucru în patologie poartă marca
Koren. Activitatea ştiinţifică pe care o desfăşoară vizează aprofundarea studiilor
patologice, prognozarea unor tumori maligne şi elaborarea unor metode noi de
lucru în patologie. Deţine o activitate laborioasă, cu peste 130 de articole publicate,
citate în literatură de aproximativ 2700 de ori, 69 de abstracte/rezumate ale
lucrărilor prezentate în forumuri naţionale şi internaţionale, coordonarea lucrărilor
pentru aproape 20 tineri cercetători. Activitatea şi contribuţiile aduse medicinei
i-au fost răsplătite cu numeroase premii academice şi profesionale, fiind membră a
unor prestigioase societăţi profesionale.
În anul 2013, Dr. Rumelia Koren a primit înaltul titlu de Doctor Honoris
Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, ca recunoaştere şi preţuire a
bogatei activităţi ştiinţifice şi culturale pe care a desfăşurat-o şi o realizează în
continuare.
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae este membru al mai multor organizaţii
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, preşedintele Colegiului Medicilor din
România şi rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", din
Iaşi. Încă din anul al treilea de facultate ştia foarte bine ce vrea să facă: medicină

legală şi activitate didactică. Printre marile sale pasiuni au fost filosofia şi dreptul,
care i-au folosit în practica de medic legist.
Recunoscut la nivel naţional şi internaţional, prof.univ.dr. Vasile Astărăstoae
este un om onest, care îşi iubeşte munca, care a reuşit să câştige respectul şi
încrederea colegilor medici din toată ţara pentru modul în care se implică în
rezolvarea problemelor medicilor şi medicinei româneşti.
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae duce cu cinste numele localităţii în care s-a
născut şi a studiat timp de 12 ani, sprijinind toate demersurile făcute de medici şi
administraţia locală pentru ca la Fălticeni să se desfăşoare medicină de calitate, în
spaţii moderne şi utilate corespunzător.

Director General,
Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică,
jurist Buhlea Paul

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 10571 / 21.05.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Fălticeni doamnei prof. univ. dr. Rumelia Koren şi domnului
prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae

Prof. univ. Dr. Rumelia Koren s-a născut la Fălticeni în 1943, este
căsătorită şi are doi copii. După absolvirea Colegiului Naţional „Nicu Gane”,
promotia 1957 – 1961, a urmat cursurile Institutului de Medicină şi Farmacie Iaşi,
promoţia 1967. În perioada 1975-1986 a lucrat la Spitalul Judeţean Satu Mare,
unde a pus bazele secţiei de anatomopatologie. Din 1986 trăieşte la Tel Aviv
(Israel) unde lucrează la departamentul de Patologie a Centrului Medical Rabin şi
este profesor universitar la Şcoala de Medicină a Universităţii din Tel Aviv. De-a
lungul carierei sale a elaborat foarte multe lucrări ştiinţifice, este membră a mai
multor societăţi profesionale internaţionale şi a supervizat aproape 20 de
doctoranzi şi rezidenţi. Activitatea şi contribuţiile aduse medicinei i-au fost
răsplătite cu numeroase premii academice şi profesionale, fiind membră a unor
prestigioase societăţi profesionale.
Chiar dacă trăieşte în Israel, a rămas cu inima alături de colegii din România
şi a reprezentat cu cinste, pretudindeni, numele oraşului în care s-a născut.
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae s-a nascut la data de 1 august 1949 în
Fălticeni. După absolvirea Liceului Nr.2 Falticeni - Secţia Reală, în 1967, a urmat
cursurile Facultăţii de Medicină, din cadrul I.M.F.Iaşi, promoţia 1973 şi a
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Al. Cuza Iaşi”, promoţia 1978.
Din 1973 până în 1977 a fost medic generalist la Dispensarul medical
Rădăşeni, apoi asistent universitar stagiar la disciplina Genetică Medicală U.M.F
Iaşi, iar din 1979 asistent universitar la disciplina Medicină Legală şi medic
secundar, specialitatea Anatomie Patologică şi Medicină Legală. În perioada 1982
– 1990 a fost medic principal specialitatea Anatomie Patologica şi Medicină
Legală, în anul 1986 obţinând şi titlul de Doctor în medicină. Din 1990 şi până în
prezent este medic primar, specialitatea Anatomie Patologică şi Medicină Legală.
După 1990 prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae se remarcă în cadrul
universitar, fiind şef lucrări la Medicina Legală a U.M.F Iaşi până în 1992, apoi

conferenţiar universitar la aceeaşi catedră, iar din 2001 profesor unversitar. Predă
medicină legală şi cursul de bioetică, deontologie şi drept medical la U.M.F.
“Gr.T.Popa”, Iaşi, este coordonator al programului de master în bioetică,
conducător de doctorat în medicină legală şi bioetică. Activitatea de cercetare s-a
materializat în aproximativ 300 de lucrări publicate fiind autor sau coautor a peste
30 de cărţi, tratate şi cursuri.
Analizând întreaga activitate a acestor personalităţi marcante ale vieţii
academice, medicale şi ştiinţifice, propun Consiliului Local Fălticeni acordarea
Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, prof. univ. dr. Rumelia
Koren şi prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

