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Ultima oră Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat că au eșuat 
negocierile purtate cu firma ConBucovina SRL pentru cumpărarea 
unui bloc nou construit în cartierul Obcini al municipiului 
Suceava. 
Conform informațiilor comunicate de instituția de învățământ, 
cele două părți nu s-au înțeles la preț. Suma minimă acceptată de 
dezvoltatorul imobiliar fiind peste suma maximă pe care voia să o 
plătească USV. 
„Un obstacol important în dezvoltarea Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV) îl reprezintă numărul insuficient de 
locuri de cazare pentru toți studenții care ar avea nevoie. Totodată, 
infrastructura didactică și de cercetare modernă, precum și 
calitatea educației atrag anual câteva mii de studenți la 
programele de studiu oferite de USV. Pentru a onora cererile de 
cazare într-o proporție cât mai mare, USV se vede nevoită să 
apeleze, în fiecare an universitar, la protocoale de cazare cu unități 
de învățământ din mediul preuniversitar și să închirieze locuri de 
cazare din mediul privat. Ca urmare a acestui fapt, USV a efectuat 
o cercetare de piață și a identificat un imobil aflat în proprietatea 
SC CONBUCOVINA SA, situat la o distanță mică de actualul 
campus. Corpul de clădire menționat ar fi putut fi transformat, 
prin recompartimentare, într-un cămin studențesc, rezolvând, în 
mare parte, problemele de cazare ale studenților. 
În baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație, o 
comisie formată din reprezentanții USV a demarat negocierile cu 
investitorul imobiliar. 
Negocierile, care au avut loc pe parcursul lunii decembrie, nu au 
condus la un acord între părți. Suma minimă solicitată de SC 
CONBUCOVINA SA a fost mai mare decât suma maximă aprobată 

www.centruldepresa.ro 
10.01.21 
www.adevarul.ro 
10.01.21 
www.ziardesuceava.ro 
08.01.21 
www.bunadimineataiasi.ro 
08.01.21 

www.newsbucovina.ro 
08.01.21 

www.ziaruldepenet.ro 
08.01.21 

www.bitnews.ro 
08.01.21 
www.monitorulsv.ro 
08.01.21 
www.obiectivdesuceava.ro 
08.01.21 
www.ziarelive.ro 
08.01.21 
www.svnews.ro 
08.01.21 
www.radiotop.ro 
08.01.21 



www.newsme.ro 
08.01.21 

de Ministerul Educației pentru această achiziție. De asemenea, 
cele două părți nu au ajuns la un consens privind detaliile tehnice 
de predare - primire a imobilului. Drept urmare, negocierile între 
USV și SC CONBUCOVINA SA s-au încheiat fără ca imobilul în 
cauză să poată fi achiziționat”, a transmis, printr-un comunicat de 
presă, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 
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Mihai Dimian: 
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Exclusiv Prorectorul USV prof. univ. dr. Mihai Dimian, a declarat, vineri la 
Subiectul Zilei de la News Bucovina, că cercetările de la USV 
privind secvențierea genomului SARS-CoV-2 care determină 
boala COVID-19 sunt continuate cu probe transmise de partenerii 
din țară ai proiectului. 
„Noi am cules acum al doilea set de probe. După ce am făcut 
analiza pe județul Suceava am trecut la analiza pe probe din țară, 
din Timișoara, Cluj și Craiova și zonele limitrofe”, a spus Mihai 
Dimian. 
El a menționat că la finalul anului trecut s-au făcut transporturile, 
iar acum sunt la Suceava și se află în perioada de prelucrare a 
probelor care durează circa două săptămâni. 
 
Universitarul sucevean a precizat că între timp a apărut și varianta 
virusului din Marea Britanie. 
„Ca atare suntem în contact cu partenerii noștri, Spitalul din 
Suceava, Institutul Oncologic din Cluj, spitalele de bol infecțioase 
din Timișoara și Craiova să transmită atunci când găsesc un 
pacient din Marea Britanie. Am discutat cu ei, sunt trei probe de 
acest tip la Cluj, una la Timișoara”, a spus Dimian. 
El a arătat că vineri se va face un transport mai mare care conține 
și alte probe, dar și acestea și vor fi incluse în prima secvențiere. 
„Nu știm dacă este noua tulpină, dar e vorba de pacienți cu un 
trecut recent în Marea Britanie”, a mai spus Dimian. 
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Actualitate „Violeta Beclea Szekely este în continuare la Comitetul Olimpic 
Român și mă mîndresc că este acolo, suceveancă de-a noastră, cu 
rezultate făcute ca sportivă la Suceava. Iată cît de important este 
să ai pe cineva care a făcut sport și care cînd aude de Suceava… Ea 
a făcut facultatea aici, la Suceava, și a făcut facultate tehnică, este 
un om pe care-l apreciez foarte mult, ca și Doina Melinte, care a 



fost în funcții deosebite plecînd de la Suceava. A făcut facultatea la 
Suceava, ea a fost studentă aici și primele rezultate sportive au fost 
aici, la Suceava.  
[…] Eu personal i-am cerut Doinei Melinte să accepte să punem 
fotografia ei pe aleea principală, care duce din Corpul A din 
Universitate spre ieșirea dinspre Corpul B, aleea aceea va fi 
populată cu niște fotografii, cu niște portrete ale celor mai 
importanți absolvenți de la fiecare facultate. I-am solicitat 
doamnei Doina Melinte să accepte să punem fotografia ei acolo, cu 
rezultate cele mai importante pe care dumneaei le dorește, a 
acceptat fără nici un fel de ezitare, deci îi este dragă școala pe care 
a făcut-o, ca orice om care a făcut facultatea: cînd își aduce aminte 
de ce îi este mai drag, tinerețea. În momentul cînd se vor mai 
calma lucrurile cu situația în care ne aflăm acum, cu pandemie și 
cu ce mai este, vom avea acea alee pe care va fi și portretul Doinei 
Melinte, ca absolvent de referință al Facultății de Educație Fizică 
(facultate pe care a absolvit-o în 1979 – n.r.). Declarații făcute de 
profesor universitar doctor Petru Ghervan, decanul Facultății de 
Fizică și Sport din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava.   

Radu 
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Local Proiectul intitulat „Creșterea calității programelor de studii 
universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 
POCU/379/6/21/124981, continuă a fi implementat la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava până la finalul lunii 
iulie a acestui an, durata proiectului fiind de 24 de luni (28 mai 
2019 – 27 iulie 2021). În cadrul proiectului cu o valoare de 
6.845.959,60 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lider de proiect 
este Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" din Iași, 
Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius" din Galați, 
Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău și SIVECO ROMÂNIA 
SA București. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea 
abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului 
terțiar în cadrul a cinci universități partenere din regiunile de 
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dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. Acest obiectiv 
se poate îndeplini prin intermediul unui pachet complex de acțiuni 
care vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în 
scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de 
predare-învățare, dar și în scopul dezvoltării unor oferte 
educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă 
componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri 
complementare programelor de licență axate pe formarea de 
competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea unor noi 
oferte educaționale, împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a 
tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare 
universitare.[…] 
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Învățămînt online, 
prezență mai bună 
la cursuri 
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Educație Cel puțin la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pe timpul pandemiei, 
prezența online la cursuri este mai bună decît cea față în față. 
Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa a afirmat la Radio 
Top: „Noi avem studenți din mai multe zone, din Neamț, Botoșani, 
din zone îndepărtate, și-atunci, pentru ei este un avantaj acela de 
a face seminariile și cursurile online”. Doamna Clipa a menționat 
că prezența la cursuri este bună, dar sînt multe dezavantaje, cum 
ar fi faptul că nu ai un feedback real în timp util, că nu poți 
desfășura aceleași aplicații ca în învățămîntul clasic și că nu poți 
regla emoțional anumite lucruri. 

_________
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Absolvenți ai FSE 
Suceava, angajați 
la grădinițe din 
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Educație Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, de la Facultatea de 
Științe ale Educaței din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”  
Suceava, susține că educatorii și învățătorii sînt la mare căutare în 
străinătate. Universitara a declarat, la Radio Top, că sînt 
absolvenți ai facultății care lucrează în Germania, Italia și la 
grădinițe private din Londra, avînd în vedere că diplomele le sînt 
recunoscute. Doamna Clipa a afirmat: „În Europa este și va fi 
nevoie de profesori pentru toate nivelurile. E o profesie stresantă 
și nu sînt foarte mulți tineri care aleg să fie profesori”. Universitara 
a mai spus că în baza acordurilor încheiate cu instituții academice 
din străinătate, anul trecut ,studenți ai Facultății de Științe ale 
Educației au participat la cursuri în țări precum Franța, Italia și 
Spania. În actualul semestru, la facultatea din Suceava se află trei 



studenți din Spania. Ei susțin cursurile și examenele în limba 
engleză, dar învață și româna. Otilia Clipa a spus: „Studenții din 
Spania au cursuri separat, însă au avut și prezentări alături de 
colegi. Ei au optat pentru conținutul cursului, astfel încît să le fie 
util atunci cînd revin în Spania. S-au pregătit pentru învățămîntul 
preșcolar și primar”. Universitara suceveană a adăugat că 
spaniolilor le-a plăcut experiența de-aici. Pe de altă parte, Otiliei 
Clipa îi pare rău ,pentru că din cauza crizei sanitare spaniolii nu 
au avut posibilitatea să socializeze prea mult cu colegii ori să vadă 
în amănunt zona și tradițiile din perioada sărbătorilor de iarnă. 

_________
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La Biroul fracez 
reincepe 
activitatea online 
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Actualitate La Biroul Francez, în colaborare cu Centrul de Reușită 
Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, se 
reîncepe online, începând cu data de 13 ianuarie 2021, seria 
cursurilor de limbă franceză, pe niveluri de vârstă și pregătire 
lingvistică, în cadrul proiectului „Francofonia în comunitate”: „Le 
Français, c’est facile!”, „Français au collège”, „Préparatifs pour 
DELF”, „Français général” – adulți. 
La Biroul fracez reincepe activitatea online 
Proiectul este susținut de Agenția Universitară a Francofoniei 
(AUF) și beneficiază de implicarea unei echipe performante de 
profesori de limba franceză, printre care: lector univ.dr. Mariana 
Șovea, lector univ.dr. Daniela Vereș, prof.dr. Briana Belciug și 
prof.dr. Alexandra Sîrghi. 
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Cultură și 
Media 

Cinci poeţi care au debutat în 2020 au fost nominalizaţi pentru 
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” - Opus Primum, 
care va fi acordat, pe 15 ianuarie, de Memorialul Ipoteşti - Centrul 
Naţional de Studii „Mihai Eminescu”.  
Potrivit unui comunicat transmis de managerul Memorialului 
Ipoteşti, Ana Sainenco, pentru ediţia din acest an a Premiului 
„Mihai Eminescu” pentru debut au fost înscrişi 15 poeţi, însă juriul 
a nominalizat cinci dintre aceştia. Nominalizaţii sunt Lucian Brad, 
pentru volumul „Un om mai important decât oamenii”; Dumitru 
Fanfarov, pentru volumul „Stepă şi transă”; Mircea Andrei Florea, 
pentru volumul „Larvae”; Antonia Mihăilescu, pentru volumul 
„Note din secolul Kitsch” şi Otay Deniz, pentru volumul „Fotocrom 
Paradis”.  

www.ziarulevenimentul.ro 
10.01.21 



Juriul a fost format din Alexandru Cistelecan (Universitatea 
„Petru Maior” din Târgu Mureş), Mircea A. Diaconu 
(Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava), Mihai Iovănel 
(Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din 
Bucureşti), Alex Goldiş (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca) şi Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu). Laureatul ediţiei a 23-a a Premiului Naţional de Poezie 
„Mihai Eminescu” - Opus Primum va fi anunţat, pe 15 ianuarie, cu 
ocazia mesei rotunde „Poezia în 2020”, organizată online. În 
cadrul evenimentului, membrii juriului vor prezenta volumele 
nominalizate.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


