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Sinteza articolului 

__________ Policlinica Areni ar 
putea fi reabilitată 
termic cu bani 
europeni, într-un 
proiect dezvoltat 
împreună cu USV, 
anunț făcut de 
primarul Sucevei, 
Ion Lungu 

www.suceava-smartpress.ro 
18.11.20 

Administrație Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astăzi într-o 
conferință de presă online că Policlinica din Areni ar putea fi reabilitată 
energetic cu fonduri europene, în baza unui proiect asemănător cu cel 
care a fost aplicat pentru reabilitarea energetică a clădirii Primăriei 
orașului. Acest proiect va fi promovat în colaborare cu Universitatea 
„Ștefan cel Mare”. 
„Pentru a sprijini Policlinica Areni, în colaborare cu Universitatea 
„Ștefan cel Mare” s-a  realizat auditul energetic pentru această clădire. 
Ne dorim să promovăm un proiect împreună cu USV pentru reabilitarea 
termică a clădirii, după modelul celui aflat în derulare la clădirea 
Primăriei. 
 În acest fel consumurile energetice vor fi mult diminuate la sediul 
actualei policlinici și vrem să avem astfel o policlinică modernă, în 
apropierea Primăriei municipiului Suceava, care să ajute sănătatea din 
orașul nostru, să preia presiunea care este pe ambulatoriul Spitalul 
Județean, să putem valorifica și această policlinică, care are foarte mulți 
medici specialiști. Este pe de altă parte o tradiție pentru suceveni, mulți 
dintre ei mergând să se trateze la această policlinică”, a declarat 
primarul Ion Lungu. 

www.radiotop.ro 
18.11.20 

www.svnews.ro 
18.11.20 

N.B. Studenți ai USV fac 
voluntariat la DSP 
Suceava 

www.crainou.ro 
18.11.20 

Actualitate Peste 30 de studenți din cadrul Departamentului de Sănătate şi 
Dezvoltare Umană al Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava s-au 
oferit voluntari pentru a sprijini activitatea Direcției de Sănătate Publică 
(DSP) Suceava, în contextul creşterii numărului de persoane infectate cu 
coronavirus din județul Suceava, a informat prorectorul cu activitatea 
ştiințifică, prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
În baza unui protocol de colaborare încheiat între USV şi DSP Suceava în 
data de 6 noiembrie a.c., au fost desfăşurate instruiri şi probe practice, 



conducând la selecția a 12 studenți, care vor desfăşura activități cu timp 
parțial în sprijinul DSP Suceava, în baza unor convenții individuale de 
practică, sub coordonarea comună a cadrelor DSP şi USV. 
„Aşa cum a procedat şi în contextul primului val de infectări ce a afectat 
județul Suceava, Universitatea «Ştefan cel Mare» îşi manifestă întreaga 
disponibilitate pentru a veni cu soluții utile în sprijinul oamenilor 
afectați de situația actuală şi al instituțiilor publice responsabile de 
coordonarea acțiunilor specifice” a declarat Mihai Dimian. 

__________ USV organizează 
Workshopul online 
„Valorificarea 
cercetării științifice 
prin brevete de 
invenție” 

www.newsbucovina.ro 
18.11.20 

Evenimente Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în data de 20 
noiembrie, începând cu ora 15.00, workshopul Valorificarea cercetării 
științifice prin brevete de invenție. 
Workshopul va fi susținut de către șef lucrări dr. ing. Elena-Daniela Lupu, 
din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 
(USV). 
Subiectele abordate vor include, printre altele, condițiile de acordare a 
unui brevet de invenție, modalitățile de protecție națională și 
internațională, etapele pentru obținerea protecției, condițiile materiale 
pe care trebuie să le îndeplinească  descrierea de invenție,  potrivit 
reglementărilor în vigoare. 
Workshopul se va desfășura on-line, la adresa: meet.google.com/arh-
nzpa-njb 
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0615 – 
Susținerea cercetării de excelență din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 

www.stirilevivafm.ro 
18.11.20 

Ionuț Balan Încep lucrările 
Colocviului Național 
Studențesc „Mihai 
Eminescu” 

www.cuzanet.ro 
18.11.20 

General În perioada 19-20 noiembrie, Facultatea de Litere a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează Colocviul Național 
Studențesc „Mihai Eminescu”, manifestare care a ajuns anul acesta la 
cea de-a XLVI-a ediție. Deschiderea lucrărilor va avea loc joi, 19 
noiembrie, la ora 10:00, cu discursul prof. univ. dr. Tudorel Toader, 
rectorul UAIC. Vor vorbi, apoi, prof. univ. dr. Alexandru Gafton, decanul 
Facultății de Litere și prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, directorul 
Colocviului Național Studențesc „Mihai Eminescu”. Colocviul se va 
desfășura on-line, pe platforma Webex, participanții putînd accesa link-



ul  https://uaic-romanistica.ro/colocviul-eminescu-2020/ , la care se 
găsesc toate cele cinci secțiuni din program. 
„Alături de studenții din universitatea noastră, la colocviu vor intra în 
dialog participanții echipelor de la Universitatea «Babeş-Bolyai» din 
Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea 
Bucureşti, Universitatea «Transilvania» din Braşov și Universitatea 
«Ștefan cel Mare» din Suceava. E de apreciat continuitatea tradiției 
colocviului, în contextul pandemic”, a declarat lect. univ. dr. Ilie Moisuc, 
unul dintre organizatori.[…] 
Colocviul Național Studențesc „Mihai Eminescu” se desfășoară din anul 
1974, fără întrerupere, în ciuda contextului ideologic de dinainte de 
1989.   

 

 

 

 

 

 

 


