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Sinteza articolului 

Dan Coman Gheorghe Flutur: În 
Parcul Tehnologic 
din Siret se vor 
întâlni cercetarea cu 
practica 

monitorulsv.ro 
03.12.21 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat 
că în cursul zilei de vineri a făcut o analiză a lucrărilor la Parcul 
Tehnologic care se construiește în orașul Siret. Gheorghe Flutur a spus 
că acest parc va fi construit printr-un proiect european de 4,3 milioane 
de euro. Flutur a amintit că în cadrul acestui proiect a fost încheiat un 
parteneriat între Primăria Siret, Consiliul Județean și Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava. „Aici va fi un parc, din care din cele 16 hectare 
dorim să ridicăm pe aproape un hectar de teren mai multe construcții 
pentru un parc tehnologic, în care să fie puse în aplicare invențiile și 
inovațiile de la Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava, care este 
campioană la așa ceva. Aici vrem să realizăm o legătură între cercetare și 
producție. E un proiect curajos pe fonduri europene și acesta este de fapt 
viitorul. Aici va trebui să se întâlnească cercetarea, știința, cu practica”, a 
precizat președintele CJ Suceava. El a spus că în momentul de față se 
lucrează pentru finalizarea rețelelor de utilități, apă, canalizare, curent 
electric și gaz metan. „Sperăm ca în perioada următoare să se ridice și 
acele construcții pe circa 7.000 de metri pătrați pentru parcul 
tehnologic”, a declarat Gheorghe Flutur. 
În cadrul proiectului se va realiza o construcţie în care va funcţiona un 
Centru de inovare şi instruire, un modul IT şi un modul specific activităţii 
de fabricaţie şi teste de laborator pentru componente industriale. 
Obiectivul Parcului Ştiinţific şi Tehnologic este de a asigura transferul 
tehnologic al rezultatelor cercetării, formarea tinerilor din judeţul 
Suceava pentru activitatea de cercetare, stimularea potenţialului inovativ 
şi tehnico-ştiinţific al cercetătorilor şi studenţilor din universitate, 
atragerea de fonduri şi companii, inclusiv companii străine, pentru 
activităţi în cadrul Parcului. 
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- Proiect de 15 
milioane lei derulat 
de USV pentru 
realizarea unui 

newsbucovina.ro 
03.12.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat astăzi, 3 
decembrie, că implementează cu succes proiectul „Centru pentru 
transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT” – 
CENTRIC. 
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centru de transfer de 
cunostinte intre 
Universitate si 
companii 

amosnews.ro 
03.12.21 

Potrivit USV, obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui 
centru de transfer de cunoștințe între Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și companii activând în domeniul tehnologiilor informaționale 
și de comunicații (TIC) în Regiunea Nord – Est a României, cu prioritate 
acordată companiilor din județele Suceava, Botoșani și Neamț. 
Implementarea activităților de cercetare industrială în cadrul celor șapte 
contracte subsidiare de tip D încheiate de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a intrat în cel de-al doilea an de activitate, rezultatele 
aferente primului an de implementare fiind realizate cu succes de către 
cele șase firme care desfășoară activități specifice domeniului ICT în 
Regiunea de Nord-Est. 
O altă activitate importantă în cadrul proiectului CENTRIC este cea în 
care USV oferă firmelor acces la infrastructura /laboratoarele și 
echipamentele de cercetare-dezvoltare. Astfel, firmele pot utiliza 
infrastructura USV în scopul realizării unor analize, testări, experimente 
etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi 
sau îmbunătățite. Accesul este acordat prin intermediul contractelor 
subsidiare  pentru activități de tip B. În vederea demarării acestei 
activități este necesară crearea cadrului legislativ propice aferent 
schemei de minimis. Un pas important în acest sens a fost realizat prin 
publicarea avizului Consiliului Concurenței referitor la proiectul de ordin 
al Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru aprobarea 
schemei de minimis denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea 
parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe”, din cadrul acțiunii 1.2.3 
„Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”. 
Proiectul face parte din cadrul Programului Operațional Competitivitate 
2014-2020, contract semnat cu Ministerul Educației și Cercetării, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani, 
între 2018 și 2023, iar valoarea totală a contractului este de 
15.403.125,00 lei, din care 13.498.125,00 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă. 
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Gabriel 
Toderașcu 

Suceveanul Alex 
Rață a câștigat 
prima manșă a 
duelului sportiv cu 
fălticeneanul Adrian 
Aciobăniței 
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03.12.21 

- Campioana României la volei masculin, Arcada Galați, cu suceveanul 
Alexandru Rață în teren, a făcut un pas mare pentru calificarea în 
optimile de finală ale Cupei CEV, după ce a dispus, în meciul tur, cu 3-0 
(25-18, 25-23, 31-29) de vicecampioana Franței, Chaumont, echipă la 
care evoluează și internaționalul român Adrian Aciobăniței, originar din 
Fălticeni. Returul va avea loc săptămâna viitoare, în Hexagon. 
Campion al Franței în sezonul precedent cu AS Cannes, Adrian 



Aciobăniței a petrecut primii patru ani ai junioratului la Clubul Sportiv 
Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan. Ulterior 
s-a mutat cu familia la Botoșani, de unde a făcut pasul în prima ligă din 
România, la Tomis Constanța. 
Evoluțiile constant bune l-au propulsat de foarte tânăr în anturajul 
echipei naționale, aducându-i și un transfer în Germania, pe când avea 
doar 18 ani. În prezent în vârstă de 24 de ani, Adrian Aciobăniței a fost 
votat cel mai bun voleibalist român al anului 2020. 
În aceeași anchetă, Alexandru Rață (21 de ani) a fost desemnat de către 
Federația Română de Volei drept cel mai bun tânăr jucător al sezonului 
2019-2020 în întrecerea internă. 
Crescut într-o familie de sportivi de performanță, atât tatăl, Sorin, cât și 
mama, Elena, practicând în tinerețe cu succes atletismul, Alex a fost 
descoperit la LPS Suceava de profesorul Tudor Orășanu, cu care a și jucat 
mai apoi la echipa locală de seniori, CSM. 
În paralel cu sportul, Alexandru Rață urmează cursurile Facultății de 
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, din 
Suceava, fiind în anul III de studiu. 

- Prima sărbătoare a 
Sărbătorilor Iernii 
2021-2022: Salonul 
Internaţional de 
Carte al Universităţii 
Suceava. 

crainou.ro 
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- După doi ani şi jumătate de la ultima ediţie şi şapte amânări, valorosul şi 
mult aşteptatul Salon Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum” al 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a reintrat pe scena vieţii literare, 
culturale a Bucovinei, cu prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, ca 
de obicei, coordonator de proiect. Actuala ediţie, a VII-a, a avut 
organizatori, pe lângă cel din totdeauna – Biblioteca Universităţii, 
Alianţa Franceză Suceava şi Centrul de Reuşită Universitară Suceava, iar 
invitat de onoare – Editura Cartier Chişinău, Republica Moldova. 
Conducerea Universităţii s-a implicat ca de fiecare dată şi în reuşita 
acestei ediţii – desfăşurată în formă hibridă, onsite şi online -, astfel că 
standurile de carte s-au înşirat în holul central al Corpului A, care 
găzduieşte doar evenimente majore, iar uşa intrării oficiale, închisă de la 
începutul pandemiei, s-a deschis (se povesteşte chiar că a fost la propriu 
deschisă de rectorul Valentin Popa) în mod excepţional în cele două zile 
ale Salonului, 25 şi 26 noiembrie 2021, pentru invitaţii din Regiunea 
Cernăuţi – Ucraina, Republica Moldova, Franţa, SUA, din ţară şi din 
judeţul şi municipiul Suceava. Bradul uriaş de Crăciun, străjuind ca un 
catarg corabia plină de cărţi şi iubitori, şi autori de carte a Salonului, a 
intensificat aerul sărbătoresc, aparte al ediţiei, cele de până acum fiind 
organizate primăvara, în luna mai. 
Omagiind Ziua Bucovinei, „Alma Mater Librorum” 2021 s-a desfăşurat 



mai ales sub semnul Bucovinei şi al Cernăuţiului, capitala sa istorică. Aşa 
s-au aşezat lucrurile, nepremeditat, ne-a mărturisit prof. Sanda-Maria 
Ardeleanu, evocând împreună proaspăta ediţie la recepţia oficială a 
Consulatului General al României la Cernăuţi cu ocazia Zilei Naţionale a 
României, unde am avut onoarea să fim invitate amândouă de ES consul 
general Irina-Loredana Stănculescu, recepţie care a avut loc, printr-un 
emoţionant joc al întâmplării (neîntâmplătoare, îmi place să cred, ne-a 
plăcut celor mai mulţi participanţi să o credem) chiar pe 28 noiembrie, 
de Ziua Bucovinei. […] 

- Fără ascultători 
radioul e pustiu 

centruldepresa.ro 
06.12.21 

- Milan Crasi era profesor de termie la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava. Emanuel Diaconescu era un cercetător și un profesor foarte 
cunoscut atît în țară, cît și în străinătate, și era rectorul universității 
sucevene. Din păcate, domnul Diaconescu a trecut la cele veșnice în 2011. 
Dan Adrian Coșman era liderul sindicatului studențesc. Din păcate, cel 
care ulterior avea să devină directorul Casei de Cultură din Suceava, a 
trecut la cele veșnice în 1997. Academicianul Răzvan Theodorescu era 
președintele-director general al Societății Române de Radio și 
Televiziune. Fără ideile lor, fără semnăturile lor, fără încurajările lor și, 
uneori, fără banii lor, Radio Top nu ar fi luat ființă niciodată. Trebuie 
amintiți și meseriașii care au construit o stație artizanală care ducea 
undele radio cîteva blocuri mai încolo de universitate. Un rol important 
l-a avut și copacul de la intrarea principală în universitate, acolo unde a 
fost instalată antena. Evident, au jucat roluri importante toți cei care au 
pornit radioul, cei care de-a lungul timpului au trecut prin studiourile și 
prin birourile stației, și cei care în prezent încearcă să facă lucruri de 
calitate. Încearcă, dar nu reușesc întotdeauna, dar măcar încearcă. Pe 6 
decembrie 2021 se împlinesc 30 de ani de la prima emisie Radio Top. 30 
de ani de suișuri și de coborîșuri, dar cu o constantă: dorința de a face 
radio. Radio Top mulțumește tuturor celor care au contribuit la 
înființarea și la menținerea sa în viață. Și celor care mai sînt printre noi, 
aici sau în lumea largă, dar și celor care s-au grăbit să ajungă pe lumea 
cealaltă. Și le mulțumește, evident, celor care îl ascultă. Pentru că, 
parafrazînd o replică celebră dintr-un film românesc, fără ascultători 
radioul e pustiu. 

 

 


