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__________ Teste în laboratorul 
USV pentru a se 
determina dacă 
noua tulpină a 
coronavirusului a 
ajuns deja în 
România 

www.stirisuceava.net 
23.12.20 

Ultima oră Marea Britanie se izolează după ce peste 1.000 de cazuri asociate unei 
noi tulpini au fost identificate pe teritoriul său. Începând de duminică, 
în Europa au intrat în vigoare noi restricţii de circulaţie, din cauza noii 
tulpini coronavirus care circulă, în special, în Marea Britanie. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a cerut oficial probe pentru a 
afla dacă noua mutaţie a coronavirusului se află deja pe teritoriul 
nostru. […] 
În România, acest lucru se face la Universitatea din Suceava. Mihai 
Dimian, prorector al universităţii spune că am putea şti şi noi dacă 
noua tulpină circulă în România, a trimis deja solicitări la Timişoara şi 
Craiova să trimită probe ale unor oameni veniţi din Marea Britanie în 
ultimele două săptămâni, iar rezultatele le vom avea, cel mai probabil, 
după Revelion. 
„Până de Crăciun vom primi aceste probe. Ele trebuie stocate şi 
transportate în condiţii speciale. Observ că sunt acum tot felul de ştiri 
legate de depozitarea vaccinului. Ei, cam aşa trebuie procedat şi cu 
aceste probe. Până acum, noua tulpină a fost descoperită, pe lângă 
Marea Britanie, în Danemarca, Olanda şi Italia. Nu sunt dovezi clare, 
dar britanicii spun că noua tulpină de coronavirus se transmite cu 70 la 
sută mai repede decât cea care a circulat în primul val al epidemiei”, a 
afirmat pentru Aleph News Mihai Dimian, prorector al Universităţii 
Suceava.[…] 

N.B. Patrimoniul cultural 
al Bucovinei trebuie 
protejat şi dezvoltat 

www.crainou.ro 
23.12.20 

Actualitate Iniţiative ale grupului local de protejare a peisajului cultural al 
Bucovinei 
Bogăţia patrimonială a Bucovinei este valoroasă şi importantă, dar, în 
lipsa unei valorificări adecvate şi în lipsa armonizării cu o viziune 
corectă de dezvoltare a zonei, riscă să fie pierdută pentru totdeauna, 
potrivit Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 



Acesta este motivul pentru care, în cadrul proiectului „PORT Cultural” 
(PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a 
comunităţilor rurale cu potenţial turistic, prin valorificarea elementelor 
de patrimoniu şi identitate culturală), implementat de USV, s-a 
desfăşurat, în data de 2 decembrie 2020, un webinar al grupului local 
de protejare a peisajului cultural al Bucovinei.[…] 
În cadrul întâlnirii au participat specialişti şi persoane interesate de 
protejarea patrimoniului cultural al Bucovinei, aceştia prezentând 
diferite puncte de vedere din partea comunităţii locale, a mediului 
academic şi a administraţiei publice locale. După o incursiune în 
iniţiativele luate până în prezent pentru valorificarea patrimoniului 
cultural, s-au purtat dezbateri cu privire la activităţile pe care 
participanţii la grupul de lucru le consideră necesare a fi întreprinse şi 
cu privire la contribuţia pe care aceştia o pot aduce pentru protejarea 
peisajului cultural al Bucovinei.[…] 

__________ Popa: Cîmpeanu, 
bun pentru funcția 
de ministru al 
Educației 

www.radiotop.ro 
23.12.20 

Actualitate Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, 
consideră că rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară București, Sorin Cîmpeanu, are toate calitățile necesare 
pentru a îndeplini funcția de ministru al Educației. Domnul Popa a 
declarat că domnul Cîmpeanu este o alegere bună a coaliței de 
guvernare. Rectorul USV a mai spus că rectorul USAVB „este un rector 
bun, un organizator bun și un profesionist”. Ca urmare a desemnării 
domnului Cîmpeanu în funcția de ministru, acesta va trebui să 
demisioneze din funcția de președinte al Consiliului Național al 
Rectorilor. Domnul Popa este unul dintre vicepreședinții acestui 
organism. 

__________ Cercetătorii USV își 
propun să 
contribuie la 
creșterea utilizării 
noilor tehnologii și 
inovații în domeniul 
energiei 

www.newsbucovina.ro 
24.12.20 

Social Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță că derulează un 
proiect transfrontalier – CBC SmartEnergy – obiectivul căruia constă în 
creșterea utilizării noilor tehnologii și inovații în domeniul energiei 
regenerabile oferite prin promovarea și sprijinirea cercetărilor și 
inovațiilor într-un mod durabil în regiunile de frontieră ale Ucrainei și 
României. În același timp, se dorește crearea unei platforme solide 
pentru acțiuni și studii comune de cercetare (inclusiv achiziționarea de 

www.agerpres.ro 
24.12.20 

www.edumanager.ro 
24.12.20 
 



regenerabile, printr-
un proiect 
transfrontalier 
implementat alături 
de partenerii din 
Ucraina 

www.amosnews.ro 
24.12.20 

echipamente conexe) în domeniul energiei regenerabile și al eficienței 
resurselor. 
USV participă la acest proiect în calitate de coordonator,director de 
proiect fiind prof. univ. dr. ing. Radu-Dumitru Pentiuc, directorul 
Departamentului de Electrotehnică din Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din USV,alături de Universitatea 
Națională Uzhgorod (UzhNU) din Ucraina și Asociația Internațională 
pentru Dezvoltare Regională (IARDI) din Ucraina. […] 
În cadrul proiectului CBC SmartEnergy se vor elabora studii de audit 
energetic prin aplicarea de noi tehnologii și inovații pentru 
comunitățile locale implicate în proiectul menționat. Se dorește 
îmbunătățirea situației regionale prin utilizarea durabilă a energiei în 
zona transfrontalieră ca urmare a cooperării universităților partenere 
cu instituțiile profesionale. Abordarea strategică în materie de 
eficiență energetică va fi introdusă, iar activitățile care vizează 
promovarea și acordarea de sprijin cercetărilor în domeniul eficienței 
energetice vor fi armonizate cu cele ale Uniunii Europene. […] 

www.bunadimineataiasi.ro 
24.12.20 

www.incisivdeprahova.ro 
24.12.20 

www.newsme.ro 
25.12.20 

www.radioimpactfm.ro 
28.12.20 

www.crainou.ro 
30.12.20 

__________ 130 de copii, 
legitimați la clubul 
de handbal al 
universității 

www.radiotop.ro 
24.12.20 

Sport Aproximativ 130 de copii sînt legitimați la Secția de handbal a Clubului 
Sportiv Universitar Suceava. Anunțul a fost făcut la Radio Top de 
coordonatorul tehnic al secției, profesorul Petru Ghervan. El se bucură 
de faptul că tot mai mulți copii vin spre handbal, aduși de părinți. 
Profesorul Ghervan a declarat: „Copiii fac orice sport dacă li se dă orice 
fel de minge de oină, de handbal, de orice, ei se joacă. Părinții îi trimit 
spre handbal, pentru că am avut niște rezultate cîndva (n.r. – în 2009, 
CSU a jucat finala Challenge Cup), pe care părinții acestor copii le-au 
prins, ei fiind la o vîrstă a adolescenței, a tinereții, cînd era exuberanța 
aceea… Spiritul CSU de pe vremea aceea se păstrează în mintea lor și îi 
trimit pe copii la handbal cu drag. Mie, acești copii îmi schimbă 
tonusul. În momentul în care vezi cîți oameni sînt interesați de handbal 
în Suceava, cîți sînt conectați la tot ceea ce înseamnă handbal pe plan 
național și internațional, pentru că sînt interesați de copilul lor, de 
viitorul copilului lor, e un confort profesional”. Petru Ghervan a mai 
spus că la Secția de handbal a CSU sînt opt antrenori care lucrează 



începînd cu elevii de clasa a II-a și pînă la seniorii din Liga Națională. El 
a subliniat: „La Secția de handbal avem studenți și foști studenți care 
au terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport și lucrează ca 
antrenori, fără nici un fel de experiență, ci doar după un concept de 
care eu răspund”. Secția de handbal are la dispoziție sălile de sport de 
la Universitatea „Ștefan cel Mare” și de la Școala „Ion Creangă”. 

__________ Parcul științific și 
tehnologic Siret, 
proiect realizat de 
Primăria Siret, USV 
și CJ Suceava, 
primește finanțare 
europeană de 4 
milioane de euro. 
Mihai Dimian: 
Granițele sunt greu 
de schimbat însă 
putem face prin 
știință și tehnologie 
ca ele să nu mai 
conteze 

www.newsbucovina.ro 
25.12.20 

Actualitate Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava prof. dr. Mihai 
Dimian, a anunțat că în Ajunul Crăciunului a fost semnat contractul de 
finanțare de 4 milioane de euro pentru dezvoltarea Parcului științific și 
tehnologic de la granița cu Ucraina. 
Acest proiect va fi implementat de Primăria Siret, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și Consiliul Județean Suceava prin 
Programul Operational Regional 2014-2020. […] 
În cadrul proiectului se va realiza o construcție în care va funcționa un 
Centru de inovare și instruire, un modul IT și un modul specific 
activității de fabricație și teste de laborator pentru componente 
industriale. 
Obiectivul Parcului științific și tehnologic este de a asigura transferul 
tehnologic al rezultatelor cercetării, formarea tinerilor din județul 
Suceava pentru activitatea de cercetare, stimularea potențialului 
novativ și tehnico-științific al cercetătorilor și studenților din USV, 
atragerea de fonduri și companii, inclusiv companii străine, pentru 
activități în cadrul parcului. 

www.obiectivdesuceava.ro 
26.12.20 

www.stirimoldova24.ro 
26.12.20 

www.finantare.ro 
29.12.20 

www.fonduri-structurale.ro 
30.12.20 

www.crainou.ro 
30.12.20 

__________ Suceava, 11 jucători 
pentru naționala de 
juniori 

www.radiotop.ro 
26.12.20 

Sport Lotul național de handbal sub 16 ani al României are în componență 11 
sportivi proveniți de la Centrul Național Olimpic de pregătire a 
juniorilor de la Suceava. Centrul s-a înființat astă toamnă și reunește 
18 tineri sportivi din regiunea Moldovei, Coordonatorul tehnic al 
secției de handbal a Clubului Sportiv Universitar, profesorul Petru 
Ghervan, a declarat, la Radio Top: „N-am avut niciodată așa de mulți 
sportivi la lot. Am avut cel mult șapte. Îi mulțumesc pentru asta 
antrenorului Vasile Boca. Avem copii cu reale calități și aici e meritul 
antrenorului Boca, pentru că a știut cum să-i pregătească”. Profesorul 
Ghervan a mai spus că juniorilor de la Centrul Olimpic li se asigură 



masa și cazarea la Hotel „Albert”. El a afirmat: „Acolo, ei au circuitul lor 
închis de activități școlare, de pregătire, de refacere și toate celelalte. 
Unii învață la Liceul cu Program Sportiv, iar ceilalți la alte licee din 
Suceava. Antrenamentele, le facem la Școala <Ion Creangă> și trebuie 
să mulțumesc direcțiunii de acolo, unde au și crescut acești copii. 
Acolo s-au pus bazele acestei generații, alături de fostul director 
Constantin Mărgineanu, care a fost și este un amator al handbalului. 
Acum, doamna director Dorina Morariu este cea care ne asigură 
participarea la antrenamente, în măsura în care este posibil”. Potrivit 
profesorului Ghervan, centrul din Suceava este finanțat de Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român și de CSU, „prin grija și cu sprijinul aproape 
necondiționat al rectorului Universității «Ștefan cel Mare» Valentin 
Popa”. Căpitanul echipei naționale de handbal a României under-16 
este suceveanul Daniel Stanciuc. 

__________ Soarta conducerii 
naţionale de 
handbal feminin, 
hotărâtă în a doua 
săptămână din 
ianuarie 

www.actualitate.info 
25.12.20 

Sport În a doua săptămână din luna ianuarie 2021, Consiliul de Administraţie 
al Federaţiei Române de Handbal este aşteptat să ia o decizie 
referitoare la conducerea tehnică a naţionalei de handbal feminin a 
României, care la Campionatul European desfăşurat în perioada 3-20 
decembrie, în Danemarca, s-a clasat pe locul 12. Petru Ghervan, 
vicepreşedinte al Comisiei Tehnice şi membru al Consiliului de 
Administraţie al FRH, a declarat: „În a doua săptămâna din luna 
ianuarie va avea loc şedinţa Consiliului de Administraţie, când trebuie 
să se valideze rezoluţia comisiei tehnice. Comisia Tehnică validează 
raportul staff-ului tehnic”. 
Petru Ghervan este nelămurit în legătură cu selecţia făcută, în 
condiţiile în care din lot au făcut parte multe jucătoare care nu 
evoluează la echipele lor de club, iar unele dintre ele, chiar dacă sunt 
foarte talentate, nu au experienţa competiţiilor importante. […] 
Ghervan este dezamăgit de prestaţia naţionalei de handbal feminin a 
României la Europene, mai ales în ultimul meci, cel cu Olanda, pierdut 
cu 35-24, când jucătoarele noastre parcă nu au vrut să joace: ”Trebuie 
să vedem ce a fost acolo în intimitatea echipei, în sânul echipei, ce s-a 
întâmplat de s-a ajuns ca la ultimul joc… după părerea mea a fost 



aproape un non-combat”.[…] 
Petru Ghervan nu este doar vicepreşedinte al Comisiei Tehnice a 
Federaţiei Române de Handbal şi membru în Consiliul de Administraţie 
al aceleiaşi federaţii, ci şi coordonatorul echipelor din cadrul CS 
Universitatea Suceava, club care are echipă în Liga Naţională de 
handbal masculin, şi decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 

__________ Zece studenți 
suceveni voluntari la 
Direcția de Sănătate 
Publică 

www.svnews.ro 
28.12.20 

Sănătate Zece studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
continuă să sprijine voluntar Direcția de Sănătate Publică, în actualul 
context epidemiologic. Prorectorul USV, Mihai Dimian, a afirmat, la 
Radio Top: „Voluntarii noștri sînt la datorie. Mai mult, am făcut un 
centru în universitate și am colaborat cu Sistemul de Telecomunicații 
Speciale-STS pentru asigurarea legăturilor securizate. Astfel, putem 
desfășura la USV cel puțin anchetele epidemiologice COVID-19. S-a 
ajuns la zi cu anchetele, fiind recuperate întârzierile”. Voluntarii sunt 
de la Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană al Facultății de 
Educație Fizică și Sport. Ei primesc burse din partea universității 
sucevene. 

www.bitnews.ro 
28.12.20 

www.radiotop.ro 
28.12.20 

__________ Prorectorul 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava este 
provaccinare 

www.svnews.ro 
28.12.20 

Educație Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, 
este dispus să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Prezent în 
studioul Radio Top, el a declarat: „Mă voi vaccina. Sigur, asta depinde 
și de modul în care vor decurge lucrurile, în sensul că atât timp cât încă 
nu m-am infectat, n-am anticorpi… Dar, dacă aș avea anticorpi, pentru 
moment nu văd de ce m-aș vaccina. Aș aștepta ca nivelul de anticorpi 
să scadă și apoi m-aș vaccina. Nivelul anticorpilor pentru COVID scade 
în 3-6 luni. Depinde de persoană, depinde de nivelul de infectare pe 
care l-ai avut și de nivelul de anticorpi pe care l-ai dezvoltat. Sunt și 
persoane care s-au infectat și nu au dezvoltat anticorpi”. 
Prorectorul s-a referit la șefa Secției de Boli Infecțioase a Spitalului 
Județean Suceava, Monica Terteliu. Aceasta a trecut prin boală de 
două ori și nu a dezvoltat anticorpi. Doctorița Terteliu a fost prima 
persoană din județul nostru care s-a vaccinat împotriva noului 
coronavirus. Legat de faptul că la debutul campaniei de vaccinare în 

www.radiotop.ro 
28.12.20 



România, numeroase oficialități au transmis mesaje încurajatoare, 
universitarul sucevean a afirmat: „Se dorește oferirea unei încrederi în 
rezolvarea crizei sanitare. Oamenii au nevoie de speranță, de speranța 
unui an mai bun și lipsit de COVID. Vaccinul este una din soluțiile 
acestei crize. Dacă ne uităm în istorie, vedem cum au rezolvat celelalte 
vaccinuri crizele aferente. Deci, din acest punct de vedere, probabil că 
s-a dorit să se dea mai multă importanță pentru a ajunge la populație 
informația că soluția este aproape, că deja s-a început vaccinarea. 
Ideea e de a promova vaccinarea anti-COVID și ca populația să se 
imunizeze”. Prorectorul Dimian a mai spus: „Dacă vom ajunge ca doar 
20% din populație să se vaccineze, atunci riscul să continue pandemia 
este foarte mare”. 

__________ Dimian: Împărțirea 
clasei în două, în 
detrimentul 
educației 

www.radiotop.ro 
28.12.20 

Educație Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
crede că elevii ar putea relua nu peste multă vreme cursurile față în 
față dacă sînt respectate reguli precum transportul la și de la școală, 
purtarea măștii și păstrarea distanței fizice. El a mai spus, la Radio Top, 
că nu este de acord ca la școală să vină cîte jumătate de clasă, prin 
rotație. Prorectorul a spus: „N-avem decît să plătim profesorii mai 
mult, astfel încît jumătate de clasă să desfășoare ore dimineața și 
cealaltă jumătate după-amiaza. N-ai decît, ca de exemplu, clasa a VI-a 
să stea două săptămîni acasă și clasa a V-a să vină la școală, și invers, 
pentru că împărțirea clasei în două este clar detrimentală educației. În 
același timp, se creează diferențe care cu greu pot fi ajustate. Pot la un 
an să aplic un anumit tip de abordare, la alt an alt tip de abordare, 
după care schimb. Ceea ce am constatat în aceste trei luni e că se 
justifică așa ceva. Nu pot să împart o grupă de elevi în două și să 
desfășor diferit activitățile, pentru că ulterior am dificultăți în 
derularea educației. Însă, asta înseamnă fie o suplimentare a 
personalului, fie plata orelor suplimentare”. Pe de altă parte, 
prorectorul USV a declarat că pentru el nu este mai obositor să țină 
cursuri online decît onsite. Mihai Dimian a afirmat, la Radio Top: „Nu 
sînt mulțumit de ceea ce rezultă, dar n-aș spune că e mai obositor să 
predau online. Dar, fiecare resimte în mod diferit această activitate”. 



__________ Relaţii bilaterale 
între România şi 
Republica Moldova 
Relaţii bilaterale 
între România şi 
Republica Moldova 

www.agerpres.ro 
29.12.20 

Documentare Preşedintele României, Klaus Iohannis, va efectua, în ziua de 29 
decembrie 2020, o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia omologului 
moldovean, Maia Sandu. 
Aceasta va fi prima vizită la nivel înalt primită, la Chişinău, de Maia 
Sandu, după preluarea mandatului de preşedinte, în urma alegerilor 
din 15 noiembrie din Republica Moldova, potrivit unui comunicat al 
Administraţiei Prezidenţiale. 
* * * 
România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii 
Moldova, la numai câteva ore după proclamare, la 27 august 1991, 
conform www.mae.ro.[…] 
Preşedintele României, Klaus Iohannis, participă la ceremonia de 
acordare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii "Ştefan cel 
Mare" din Suceava preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti. 
(iulie 2015)[…] 

N.B. USV a câştigat două 
proiecte de 
cooperare ştiinţifică 
bilaterală între 
România şi Belgia 

www.crainou.ro 
29.12.20 

Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a câştigat două 
proiecte, din cele 19, în cadrul competiţiei de proiecte pentru 
cooperarea ştiinţifică între România şi Belgia. Proiectele se vor 
desfăşura în perioada 2021-2022 şi vor fi coordonate de prof. univ. dr. 
Radu Vatavu şi conf. univ. dr. Aurelian Rotaru. 
Potrivit prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea ştiinţifică, 
este vorba despre proiectele „Algoritmi, tehnici şi aplicaţii bazate pe 
tehnologii radar pentru noi tipuri de interacţiuni cu sisteme 
informatice” şi „Noi materiale moleculare comutabile pentru aplicaţii 
cu funcţii multiple”.[…] 

Andrei 
Sidorov 

România, locul 29 în 
lume la mortalitatea 
din cauza Covid-19 

www.cetateanul.net 
30.12.20 

Știri de ultimă 
oră 

România a atins un bilanț de 800 de decese din cauza Covid-19 la un 

milion de locuitori, ceea ce plasează România pe poziția a 29-a în lume 

din punctul de vedere al mortalității. 

Și mai grav este, susțin specialiștii, că în câteva luni țara noastră ar 

putea ajunge în top 10 mondial în ceea ce privește rata mortalității. 

Pentru a nu se ajunge aici, este nevoie ca populația să înțeleagă că 

www.retetesivedete.ro 
30.12.20 

http://www.mae.ro/


numai vaccinarea anti-covid poate rezolva această problemă. 

Semnalul de alarmă a fost tras în direct, în emisiunea Medika Special 

de la Medika TV, de către dr. Radu Ciornei, specialist în imunologie, 

microbiologie și genetică moleculară, cercetător la Universitatea 

Suceava și membru în comisia de sănătate a Camerei Deputaților. 

Cercetătorul sucevean spune că e timpul ca tot mai mulți membri 

importanță ai comunității să pună umărul pentru a câștiga încrederea 

oamenilor în lupta cu noul coronavirus Covid-19 și pentru a convinge 

cât mai multe persoane să se imunizeze. 

Potrivit lui Radu Ciornei, este nevoie de vaccinarea a 70-80 la sută din 

populație pentru a se ajunge la imunitatea de grup, când putem spune 

că am învins pandemia. Iar ca să-i convingă pe oameni că aceasta este 

calea, e nevoie de implicarea cadrelor medicale, oficialilor și 

influencerilor. Cercetătorul a dat ca exemplu și cazul cadrelor medicale 

din Suceava, unde numărul celor care sunt reticenți în ceea ce privește 

imunizarea depășește 50%. 

Raluca 
Pantazi 

Daniel David este 
noul președinte al 
Consiliului 
Rectorilor, mandat 
preluat pentru 6 luni 
la propunerea lui 
Sorin Cîmpeanu, 
după ce acesta s-a 
suspendat din 
funcție 

www.edupedu.ro 
31.12.20 

Universitate 
Daniel David este noul președinte al Consiliului Național al Rectorilor 

pentru un mandat de 6 luni, după ce Sorin Cîmpeanu s-a suspendat din 

această poziție ca urmare a preluării mandatului de ministru al 

Educației. La încheierea celor 6 luni, președinția rotativă a CNR va fi 

preluată de rectorul Universităţii Transilvania din Braşov, a declarat 

pentru Edupedu.ro ministrul Educației. 

[…] 

Noua conducere a CNR este formată din: 

PREȘEDINTE  

Daniel David – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 



SECRETAR GENERAL 

Mihnea Costoiu – Universitatea Politehnica din București 

VICEPREȘEDINȚI: 

ABRUDAN Ioan Vasile – Universitatea „Transilvania” din Brașov  

AZAMFIREI Leonard – Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș 

Răzvan Ionuț Teodorescu, rector interimar USAMV București 

BREAZ Valer Daniel – Universitatea „1 Decembrie 1918 “ din Alba Iulia 

BÂRSAN Ghiță – Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu din 

Sibiu 

CAŞCAVAL Dan – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

Marja Luisa Kristine Tenhunen – Universitatea Creștină „Dimitrie 

Cantemir” din București 

ISTUDOR Nicolae – Academia de Studii Economice din Bucureşti 

JINGA Viorel – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București 

MOŞ Diana Asinefta – Universitatea Natională  de Muzică din București 

NEGRICEA Iliuță-Costel – Universitatea Romano – Americana din 

Bucuresti 

PIRTEA Marilen Gabriel – Universitatea de  Vest din Timișoara 

POPA Valentin – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 



PREDA Marian  – Universitatea din Bucureşti 

RADU Sorin – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

SPÎNU Cezar Ionuț – Universitatea din Craiova 

VĂCĂREANU Radu – Universitatea Tehnică de Construcţii din București 

Oana Nuțu USV a început 
negocierile pentru 
achiziția blocului din 
Obcini, care ar urma 
să asigure 600 de 
noi locuri de cazare 
pentru studenți 
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Suceava 
[…]Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a mai făcut un pas 

important în încercarea de a soluționa lipsa locurilor de cazare pentru 

studenții săi, după ce Ministerul Educației a dat undă verde 

achiziționării imobilului situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Este 

vorba despre un corp de clădire cu destinația bloc de locuințe, 

nefinalizat, cu suprafața construită de 878 mp și suprafața desfășurată 

de 10.516 mp, situat pe un teren în suprafață de 2.531 mp. În 

momentul de față, universitarii sunt în plin proces de negociere a 

prețului de achiziție a imobilului, fiind condiționați să se încadreze în 

suma alocată de Ministerul Educației. „Suntem în faza de negocieri 

pentru achiziția imobilului, însă nu va dura mult până vom afla dacă 

demersurile de până acum se vor dovedi a fi un eșec sau un succes”, a 

declarat rectorul USV, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, precizând că 

suma alocată de Ministerul Educației pentru această posibilă achiziție 

nu poate fi făcută publică în etapa negocierilor. 

Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație din data de 17 decembrie 

2020, a fost constituită o comisie care are sarcina de a negocia cu 

proprietarul prețul de achiziție a imobilului. Comisia este formată din 8 

membri și un președinte, în persoana prof.univ.dr.ec. Gabriela 

Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studențești. 

„Luând în considerare nota MEC nr. 3395/DPI/02.12.2020, privind 

solicitarea USV referitoare la achiziționarea unui imobil situat în 

municipiul Suceava, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A, bloc A1, județul 

Suceava, compus din teren în suprafață de 2.531 mp și un corp de 



clădire cu destinația bloc de locuințe, nefinalizat, cu suprafața 

construită de 878 mp și suprafața desfășurată de 10.516 mp, comisia 

de negociere va negocia prețul cu proprietarul/ proprietarii imobilului, 

nedepășind pragul valoric aprobat de Ministerul de resort”, se arată în 

hotărârea CA al USV din 17 decembrie 2020.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


