
Revista presei – JOI, 08 OCTOMBRIE 2020 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV vrea să 
cumpere blocurile 
ConBucovina din 
Obcini, pentru a 
suplimenta cu 600 
de locuri spațiile de 
cazare pentru 
studenți 
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Știri locale La deschiderea acestui nou an universitar, rectorul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV) a anunțat, în cadrul discursului său, că a 

demarat procedura în vederea negocierii achiziționării de noi spații cu 

destinația de cămine studențești, astfel încât, în maxim 2 ani, studenții 

să aibă la dispoziție cel puțin 600 de noi locuri de cazare. Este vorba 

despre ansamblul cu 117 apartamente, format din două blocuri cu 10 

etaje, construit de ConBucovina în spatele benzinăriei OMV, în cartierul 

Obcini. 

Deocamdată, are loc evaluarea investiției, urmând ca după această 

etapă Ministerul Educației să aprobe suma necesară achiziționării 

spațiilor destinate cazării stundeților USV. „Suntem în etapa de evaluare 

cu un terț, după care urmează aprobarea de către Ministerul Educației 

a sumei pentru achiziționarea spațiilor cu destinația de cămine 

studențești. Abia apoi vom ajunge la negocieri cu firma ConBucovina, 

care a ridicat ansamblul. Momentan nu pot spune mai multe, pentru că 

suntem într-o fază în care abia am început procedurile în vederea 

achiziționării, dar sunt foarte optimist în ceea ce privește negocierea ce 

va urma și consider că va fi bine, până la urmă”, a declarat rectorul USV, 

prof.univ.dr.ing. Valentin Popa. 

Locuitorii cartierului Obcini și sucevenii care trec în mod frecvent prin 

zonă s-au obișnuit cu imaginea imobilului, aflat în construcție de câțiva 

ani, însă zilele trecute, finalizarea unei fețe a fațadei blocului de 10 etaje 

le-a stârnit curiozitatea. Asta pentru că sigla USV a fost deja plasată pe 

fațadă, locuitorii cartierului apreciind clădirea ca fiind impozantă, 
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frumoasă și o investiție de bun augur pentru studenți, mai ales datorită 

proximității. 

Firma ConBucovina este cea care a decis, cel mai probabil cu scopul de 

a-și arăta deschiderea față de această colaborare, de a executa fațada 

blocului turn din Obcini în culorile USV și cu sigla 

universității. „Reprezentanții firmei ConBucovina au avut inițiativa de a 

face astfel fațada și ne-au cerut acordul de a folosi sigla USV, pentru că 

vorbim despre o marcă înregistrată la OSIM și nu se putea proceda 

altfel. Chiar dacă suntem într-o fază de început a procedurilor în vederea 

achiziționării imobilului, noi am fost de acord, pentru că, până la urmă, 

orice reclamă ne este benefică”, a punctat rectorul USV. 

Investiția firmei ConBucovina din cartierul Obcini, anunțată încă din 

2017, când au început lucrările de construcție, presupune 117 

apartamente cu una, două și trei camere. Cele două corpuri de 10 etaje 

cuprind 43 apartamente cu o cameră, cu suprafața cuprinsă între 44,6 

și 53 metri pătrați; 44 apartamente cu două camere, cu suprafața 

cuprinsă între 61,7 și 75,6 metri pătrați și 30 apartamente cu trei camere 

cu suprafața cuprinsă între 76,8 și 95,6 metri pătrați. Curtea interioară 

prin care se va asigura accesul urma să aibă la subsol spații pentru locuri 

de parcare și boxe.  

A.B. Anul academic a 
început cu nouă 
programe de licenţă 
noi 
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Actualitate Peste 500 de boboci cu domiciliul în afara graniţelor României, care 
provin preponderent din Republica Moldova şi Ucraina, dar şi din Turcia, 
Siria, China, Nigeria, Ghana, Camerun, Israel, Djibouti, cărora li se 
alătură alţi 15 studenţi veniţi în programul Erasmus+ din Spania, 
Portugalia şi Turcia, studiază în acest an universitar la USV. Studenţii 
străini reprezintă astăzi aproape 15% din populaţia şcolară a 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, „un procent important în 
contextul actual, când pandemia a afectat puternic circuitele umane 
internaţionale” a subliniat în mesajul de la debutul anului academic 
rectorul Valentin Popa. 



„Deşi anul universitar care tocmai s-a încheiat a fost unul deosebit de 
dificil din multe puncte de vedere, am reuşit nu numai să menţinem 
echilibrul financiar, ci chiar să asigurăm fonduri pentru dezvoltarea 
instituţională, pentru reparaţii, pentru consolidări şi pentru noi 
obiective. Doresc să menţionez faptul că, gândindu-ne la asigurarea 
celor mai bune condiţii pentru studenţii noştri, am demarat procedura 
în vederea negocierii achiziţionării de noi spaţii cu destinaţia de cămine 
studenţeşti, astfel încât, în maximum 2 ani, să putem asigura cel puţin 
600 noi locuri de cazare” a transmis rectorul USV. 
Potrivit acestuia, începând cu acest nou an universitar, USV a activat 
nouă programe noi de licenţă: Ştiinţe gastronomice, Reţele şi software 
de telecomunicaţii, Echipamente şi sisteme medicale, Media digitală,  
Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule, 
Energetică şi tehnologii informatice, Autovehicule rutiere, Resurse 
umane, Limba şi literatura engleză-Limba şi literatura spaniolă/Limba şi 
literatura italiană. Acestora li se adaugă două noi programe de 
masterat: Drept penal şi criminalistică, Economie şi afaceri 
internaţionale. 
Pentru viitorul apropiat sunt în pregătire noi programe de licenţă: 
Tehnică dentară, Biologie, Biochimie, Drept european şi internaţional, 
Pedagogia învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, Drept – 
învăţământ la distanţă, dar şi noi programe de masterat: Nutriţie şi 
recuperare medicală, Securitate cibernetică, Comunicare, media şi 
industrii creative, Globalizare şi diplomaţie europeană.[…] 

O.N. Un student 
sucevean înscris la o 
facultate din 
București și o 
îngrijitoare de la 
USV, depistați cu 
COVID 

www.obiectivdesuceava.ro 
07.10.20 

Suceava Miercuri nu au fost raportate noi cazuri de infectare cu COVID-19 în 
învățământul preuniversitar sucevean, fiind înregistrate doar două noi 
cazuri la învățământul universitar. Potrivit informațiilor prezentate de 
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava, este vorba despre un 
student din municipiul Suceava, care urmează cursurile unei universități 
din București, și o îngrijitoare de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava. […] 
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__________ Biroul Francez din 
Suceava și-a reluat 
activitatea 

www.stirisuceava.net 
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Evenimente Asociația Alianța Franceză din Suceava/Biroul Francez și-a reluat 
activitatea după o perioada de întrerupere ca urmare a crizei sanitare, 
în condiții de siguranță (mască, distanțare, dezinfectare). 
În proiectul Francofonia în comunitate au avut loc manifestări diverse, 
sub genericul „După-amiezelor francofone”. Programul este susținut de 
Institutul Francez din România și Ambasada Franței la București, de 
Agenția Universitară a Francofoniei, de Centrul de Reușită Universitară 
(CRU) al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, de Inspectoratul Școlar 
Județean, de Consiliul Județean, de Asociația Profesorilor de limbă 
franceză (Filiala Suceava), de Asociația „Curcubeul Succesului” și de 
Asociația Seniorilor Bucovineni.[…] 
În perioada 30.09-4.10.2020, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, Auditorium „Joseph Schmidt”, s-a desfășurat a 24-a ediţie a 
Festivalului de film francez, sub motto-ul Le film français au 
féminin/Filmul francez la feminin, care a adus în prim plan pe 
realizatoarele de film din Franța, începând de la cele debutante şi până 
la nume contemporane confirmate, precum Céline Sciamma, Alice 
Winocour, Agnès Varda, cât şi figuri care au marcat istoria 
cinematografiei, precum Nelly Kaplan și Alice Guy. 
[…] 
Miercuri, 7.10.2020, ora 18 :00, într-un spațiu renovat, cu mobilier nou, 
Biroul Francez își așteaptă francofonii să participe la activitatea de bilanț 
a anului 2019 și la lansarea revistei „Rythmes, couleurs et paroles 
francophones”, nr.3/2020. 
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Andreea Năstase Academia Română a 
donat 47 de Caiete 
eminesciene 
Bibliotecii 
Universităţii din 
Suceava 
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__________ 47 de Caiete eminesciene, din volumele facsimilate de Academia 
Română în anul 2005, au fost donate săptămâna trecută Bibliotecii 
Universităţii din Suceava. 
„Considerăm că abia acum avem acces, la Suceava, la esența operei 
eminesciene, iar prețioasele volume, de o valoare inestimabilă, vor 
putea fi consultate în sălile de lectură ale Bibliotecii Universității Ștefan 
cel Mare din Suceava”, au transmis reprezentanții USV, potrivit 
basilica.ro. 



Donaţia a fost realizată cu sprijinul prof. univ. Mircea A. Diaconu, 
prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității. 
Caietele eminesciene completează fondul de carte de la Biblioteca USV 
care conține, printre altele, Ediția Perpessicius și alte ediții princeps din 
opera poetului naţional. 
Volumele sunt însoțite de 20 de CD-uri, care conțin integrala Operei 
eminesciene. 
Facsimilarea Caietelor eminesciene, donate Bibliotecii Academiei 
Române de către Maiorescu, a fost un proiect pentru care a militat 
Constantin Noica, din dorința de a face posibil accesul oricărui om de 
cultură la manuscrisele eminesciene, aflate în pericol de degradare. 

 


