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- O nouă soluție pentru sediul Facultății de Medicină 
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, analizează 
posibilitatea construirii Facultății de Medicină a Universității „Ștefan cel 
Mare” în spatele Spitalului Vechi, unde Consiliul Județean deține o 
suprafață de două hectare de teren. Gheorghe Flutur ar vrea să 
construiască în zona respectivă un spital pentru copii și un altul de boli 
infecțioase, însă nu este exclus să mai fie loc pentru încă o clădire. În 
situația în care Consiliul Județean îi va da în administrare instituției 
academice o bucată de teren, s-ar pune capăt polemicilor iscate pe tema 
construirii Facultății de Medicină în parcarea universității, de lângă 
Direcția Silvică. 
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construiască în 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a început să facă demersuri 
pentru construirea unei clădiri în Pacul Areni, cheltuind inclusiv sume 
mari de bani pentru documentație, deși nu are posibilitatea legală să 
construiască pe acea suprafață de teren. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” a plătit realizarea unei documentații de 
urbanism pentru construirea unei clădiri pe parcela cadastrală 8569 din 
Parcul Areni al municipiului Suceava. 
Respectiva parcelă de teren se află în proprietatea municipiului Suceava 
și a fost dată în administrare Universității „Ștefan cel Mare” Suceava prin 
Hotărârea nr. 75/2008 a Consiliului Local al municipiului Suceava. 
Textul HCL 75/2008 precizează clar ce anume poate să facă 
Universitatea după ce a primit în administrare, fără plată, acea suprafață 
de teren: 
„în vederea reamenajării aleilor pietonale aferente extinderii spațiilor de 
învățământ - Corp E și acces spre corpul istoric al Universității, Corp A 
din campusul I al Universității, precum și reabilitarea spațiilor verzi 
existente”. 
Așadar, terenul se află în proprietatea municipiului Suceava și a fost dat 
în administrare USV doar pentru a-și amenaja alei de acces, cu condiția 
întreținerii spațiilor verzi.  
Cei de la USV nu și-au amenajat doar alei de acces, ci au construit o 
parcare pe spațiul verde din fața Corpului E, iar acum încearcă să justifice 



construirea unei clădiri arătând că acolo ar fi de fapt și o parcare, nu doar 
spațiu verde.  
Având în vedere că acea suprafață a fost dată în administrare USV doar 
pentru amenajarea de alei de acces și pentru reabilitarea spațiilor verzi 
existente, legal este absolut imposibil pentru universitate să construiască 
o clădire pe acea parcelă cadastrală.  
În schimb, există o altă soluție mult mai bună pentru construirea unei 
clădiri, dacă aceasta ar fi necesară exclusiv pentru Facultatea de 
Medicină. Clădirea poate fi construită pe terenul de două hectare pe care 
Consiliul Județean îl deține în spatele Spitalului Vechi. 
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creștem ocuparea în 
zona urbană. 
ANTUR”, 
implementat de USV 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de beneficiar, în 
parteneriat cu firma Addvances Strategic Solutions SRL, anunță 
finalizarea implementării proiectului „Start la antreprenoriat, creștem 
ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect dezvoltat în cadrul liniei de 
finanțare Romania Start Up Plus. 
Obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea 
antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la 
nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și 
creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. Grupul țintă al proiectului a 
fost unul important: peste 300 de persoane, care au beneficiat de 
programul de formare antreprenorială, au participat la concursul de 
planuri de afaceri, iar, în final, 37 dintre acestea au fost selectate pentru 
finanțare, primind granturi în valoare maximă de 165.000 lei. 
Rezultate: 
1 studiu cu privire la potențialul antreprenorial al zonei; 
1 campanie de promovare a programului de formare profesională și a 
metodologiei de selecție implementată; 
476 de persoane selectate în grupul țintă; 
1 program de formare in domeniul competențelor antreprenoriale; 
1 concurs de planuri de afaceri; 
385 de planuri de afaceri depuse în concurs; 
37 de planuri de afaceri admise la finanțare; 
1 program personalizat de consiliere/ consultanță/ mentorat; 
37 de firme înființate; 
1 program de monitorizare; 
82 locuri de muncă create; 
1 Centru de Afaceri dotat. 
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Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni, 15.01.2018 – 
14.05.2021, valoarea totală a contractului fiind de 8.781.54,89 lei, din 
care 8.712.405,54 lei finanțare nerambursabilă. 
În data de 28.04.2021, începând cu ora 16.30, va avea loc Conferința de 
închidere a proiectului ANTUR, în format online. Linkul pentru 
participarea la acest eveniment este: 
https://us02web.zoom.us/j/84496271380?pwd=YjdSYlpHdHNwSDVC
aENibWlreTBCZz09 
Meeting ID: 844 9627 1380, Passcode: 895719. 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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- Studenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au obținut premii 
importante la cea de-a XII-a ediție a Concursului studențesc 
„Microcontrolere și aplicații – Mihail Konteschweller”, organizat la Iași 
în data de 23 aprilie 2021. 
USV a participat cu trei proiecte ale studenților de la programele de 
licență din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, obținând următoarele rezultate: – Premiul I al ediției 
din acest an, câștigat de proiectul Sistem de control cu MCU pentru 
proteze bionice, realizat de studenții din anul IV – Electronică aplicată: 
Cavca Victor, Geană Robert, Luțenco Nichita. 
–  Premiul special Continental a fost câștigat de Bejenar Marian, student 
în anul I la programul de studiu Sisteme electrice, cu proiectul Sistem 
complex pentru detectarea incendiilor. 
„Premiile obținute de studenții suceveni sunt rezultatul preocupărilor și 
proiectelor dezvoltate în cadrul universității în domeniul ingineriei 
medicale, un domeniu de vârf, care înglobează noile tehnologii 
electronice și informatice”, se arată în comunicatul USV. 
Protrivit USV, concursul a fost organizat de Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași, finanțat și sprijinit de 
Ministerul Educației Naționale și firmele Continental, Infineon, Innova 
Motion Sensors, Mechatronics Inovation Center, Microchip, Preh, 
Veoneer. În organizarea concursului s-au implicat, de asemenea, Liga 
Studenților Electroniști din Iași și Asociația Absolvenților Facultății de 
Electronică din Iași – ELECTRONIS. 
La ediția din acest an, au participat echipe de la Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași – Facultatea de Electronică, Telecomunicații 
și Tehnologia Informației – UTI-ETTI, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași – Facultatea de Bioinginerie 
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Medicală – BIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – UDJ, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor – USV-FIESC, Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca – UTCN, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău – 
UTM, Universitatea Politehnica din București – UPB. S-au acordat 
premiile I, II și III, alături de o serie de premii speciale, din partea 
firmelor care au susținut competiția. 
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- Serie de evenimente cu ocazia aniversării a 150 de ani de la „Serbarea 
de la Putna” 
Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la „Serbarea de la Putna”, Consiliul 
Județean Suceava, împreună cu instituțiile subordonate, organizează și 
finanțează o serie de evenimente. 
– organizează, în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare, 
simpozionul științific „Bucovina- file de istorie, 150 de ani de la Serbarea 
de la Putna”; 
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- Dialogurile 
bibliotecilor, la 
Memorialul Ipotești 
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- Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu” a Memorialului 
Ipotești organizează, pe 27 și 28 aprilie, cu ocazia Săptămânii 
Bibliotecilor, un dialog între biblioteci. 
Cinci biblioteci își vor prezenta fondurile de documente. 
Marți, pe 27 aprilie, începând cu ora 10:00, în dialog vor intra Biblioteca 
Națională de Poezie „Mihai Eminescu” a Memorialului Ipotești, 
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani și Biblioteca 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Colecția specială a Bibliotecii 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 
Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, înființată în anul 1963, 
dezvoltă și conservă colecții enciclopedice și specializate de publicații cu 
caracter științific de înaltă valoare culturală din țară și străinătate pe 
toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de 
învățământ, de cercetare și de cultură. Catalogul online și catalogul 
tradițional al bibliotecii conțin date referitoare la circa 300.000 de 
volume de carte, periodice și alte tipuri de documente. Pe baza 
abonamentelor contractate, utilizatorii Bibliotecii Universitare pot 
beneficia de acces gratuit la mai multe baze de date naționale și 
internaționale. În dialogul bibliotecilor, Cristina Șutac și Adriana 
Florentina Gherasim vor prezenta cărți și periodice din colecția specială 
a bibliotecii. Dialogul între biblioteci va avea loc online și va fi difuzat în 
direct pe pagina de Facebook a Memorialului Ipotești: 
https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-National-de-
Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709 
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Suceava 
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- Documentul a fost semnat în prezenta ministrului Culturii și are ca 
obiectiv datarea și verificarea stării lemnului din diferite construcții de 
patrimoniu și din clădiri aparținând fondului construit istoric 
Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a participat, joi, la semnarea 
protocolului de colaborare între Institutul Național al Patrimoniului li 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) Acest protocol a fost 
semnat de dr. Irina Iamandescu, director adjunct al Institutului Național 
al Patrimoniului, și rectorul USV, Valentin Popa, dr. ing. Ciprian 
Palaghianu, decanul Facultății de Silvicultură, și dr. ing. Cătălin Roibu. 
Protocolul semnat între Institutul Național al Patrimoniului și USV are 
ca obiectiv datarea și verificarea stării lemnului din diferite construcții de 
patrimoniu și din clădiri aparținând fondului construit istoric. 
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- Studenți în practică 
la Poliția Locală 
Suceava 
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- Douăzeci de studenți în anul II la Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, specializarea Poliție Locală, din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava au început în luna aprilie un stagiu de 
practică la Poliția Locală Suceava. 
Studenții trebuie să execute la unitatea de Poliție Locală un număr de 90 
ore de practică. Aceștia, prin rotație, vor trece prin toate 
compartimentele funcționale pe care le are Poliția Locală. Acest lucru 
este posibil după ce, între Primăria municipiului Suceava și Facultatea de 
Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
a fost semnat un protocol de colaborare. Stagiul de practică are drept 
scop aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite de studenți în cadrul 
cursurilor universitare. 

 

 

 


