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- Laborator pentru 
depistarea 
alimentelor 
falsificate 
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- Un laborator de cercetare interdisciplinară pentru analiza calităţii şi 
siguranţei şi identificarea falsificării alimentelor va fi construit în Parcul 
Industrial din preajma Aeroportului „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
Proiectul este promovat de asociaţia „Clusterul regional inovativ de 
bioeconomie Suceava – Botoşani”, o hotărâre în acest sens fiind votată 
de deliberativul judeţean întrunit în şedinţă extraordinară. 
„Dorim să construim un laborator în Parcul Industrial de la Aeroport. 
Noi deja am stabilit acolo închirierea. Este vorba despre 500 mp, pentru 
construirea acestui laborator. Lucrăm şi la documentaţia pentru alte 
laboratoare, dar cel pentru controlul alimentelor este extrem de 
important, pentru că ne străduim să dăm drumul la acest cluster, la 
această asociere” a declarat Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului 
Judeţean Suceava. Valoarea proiectului este de 4,37 de milioane de lei, 
partea nerambursabilă fiind de 2,60 milioane de lei, ceea ce înseamnă o 
finanţare europeană de 60%. Din bugetul judeţului se alocă 275.000 de 
euro, Primăria Municipiului Suceava participă cu 50.000 de euro, iar 
Universitatea „Ştefan cel Mare” asigură 10.000 de euro. Câte o 
coparticipare de 5.000 de euro fiecare au agenţii economici din 
componenţa clusterului de bioeconomie. 
„Este un proiect de viitor pentru controlul calităţii alimentelor, ca să 
putem face exporturi. Avem nevoie de astfel de laboratoare ca să putem 
face cercetare” subliniază şeful executivului judeţean. 
Consiliul Judeţean Suceava este iniţiatorul „Clusterului regional inovativ 
de bioeconomie Suceava – Botoşani”, coordonarea revenind 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Conform şefului administraţiei 
judeţene, proiectul nu a fost implementat din cauză că Programul 
Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 „a fost blocat”. „Avem de 
gând să dăm drumul la proiecte mari. Acum am prins finanţare, pentru 
că s-a întârziat foarte mult cu ghidurile. Dar sunt termene foarte scurte, 
iar pe 7 decembrie este limita pentru depunerea acestui proiect pe care 
sperăm să-l câştigăm” a explicat Gheorghe Flutur. 
 



- Parcul Tehnologic 
din Siret, „locul 
unde cercetarea se 
va intalni cu 
productia” 
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- Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, 
vineri, că a efectuat o analiză a realizărilor la Parcul Tehnologic din Siret, 
realizat printr-un proiect european de 4,3 milioane de euro, în care 
Primăria Siret este partener cu CJ Suceava şi USV. 
El a spus că din cele 16 ha de teren se doreşte să fie dedicat aproape un 
hectar pentru anumite construcţii de parc tehnologic, unde să fie puse în 
practică invenţiile şi inovaţiile de la Universitatea Suceava, care este 
campioană la astfel de realizări, dar şi care să reprezinte şi o legătură 
între cercetare şi producţie. 
„Este un proiect curajos, pe fonduri europene. Acesta este de fapt viitorul. 
Aici trebuie să se întâlnească cercetarea, ştiinţa, cu practica” a spus 
Flutur. 
El a menţionat că lucrările au început, şi că se lucrează la finalizarea 
aducerii utilităţilor. 
„Sperăm ca în perioada următoare să înceapă să se ridice construcţiile pe 
circa 7.000 mp” a explicat preşedintele CJ Suceava. 
În cadrul proiectului se va realiza o construcţie în care vor funcţiona un 
centru de inovare şi instruire, un modul IT şi un modul specific activităţii 
de fabricaţie şi testărilor de laborator pentru componente industriale. 
Obiectivul Parcului ştiinţific şi tehnologic este, potrivit şefului 
administraţiei judeţene, de a asigura transferul tehnologic al rezultatelor 
cercetării, formarea tinerilor din judeţul Suceava pentru activitatea de 
cercetare, stimularea potenţialului novativ şi tehnico-ştiinţific al 
cercetătorilor şi studenţilor din USV, atragerea de fonduri şi de companii, 
inclusiv companii străine. 
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- 10 voluntari ai 
Asociației Institutul 
Bucovina, premiați 
de către 
Secretariatul 
General al 
Guvernului 
României 

monitorulsv.ro 
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- 5 decembrie, Ziua Internațională a Voluntariatului, a fost marcată astăzi 
la Asociația Institutul Bucovina, prin participarea membrilor și a celor 
mai activi voluntari, la ceremonia online de premiere, organizată de către 
Secretariatul General al Guvernului României în cadrul programului 
„Promotorii Voluntariatului în România 2021”. 
Anul acesta, Asociația Institutul Bucovina se află din nou pe lista 
organizațiilor din zona de Nord-Est care desfășoară activități de 
voluntariat în diferite sectoare. Tradiția din anul 2020, când a avut loc 
prima ediție a programului, s-a păstrat, iar luni, pe 6 decembrie, 
promotorii s-au reunit online pentru împărtăși rezultatele finale ale 
programului și a asista la premierea lor și a celor mai activi voluntari din 
organizație. 
Astfel, asociația a nominalizat 10 voluntari pentru recunoașterea 
meritelor lor deosebite, care pe tot parcursul anului 2021 s-au implicat 
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în acțiuni de voluntariat pentru acces la educație, servicii sociale și 
medicale, sprijinirea bunicilor comunității și lupta împotriva sărăciei. 
Andreea și Denisa Cocârdan, alături de Cosmin Anton și Mariana Boca, 
studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, au sprijinit 
organizarea celor peste 6000 de volume de cărți din cadrul „Bucovina 
Book Academy”, colectarea și distribuirea echipamentelor școlare donate 
prin campania „Hai cu noi la școală!”. Totodată, o parte dintre aceștia au 
contribuit și la acțiunile de monitorizare a segregării în școli, desfășurate 
prin proiectul „Școala pentru toți copiii – III”, implementat de Asociația 
Consultanților în Dezvoltare Comunitară; […] 

- Primăria Moara vrea 
să acceseze 10 
milioane de euro 
pentru o rețea de 
apă și canalizare 
care va deservi și 
viitorul campus 
universitar 
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- Primăria Moara vrea să acceseze 10 milioane de euro pentru o rețea de 
apă și canalizare care va deservi mai multe zone ale comunei. Primarul 
din Moara, Eduard Dziminschi a declarat că dacă va fi aprobat acest 
proiect, viitoarea rețea de apă și canalizare va putea deservi și viitorul 
campus pe care Universitatea Ștefan cel Mare Suceava îl va construi la 
intrarea în această comună dinspre Suceava. Eduard Dziminschi a spus 
că proiectul a fost depus spre finanțare prin Programul Național de 
Investiții Anghel Saligny, urmând să se construiască aproximativ 15 
kilometri de rețele de canalizare și apă. „Valorile sunt mari, dar dacă se 
aprobă proiectul pentru apă și canal și cei de la Universitate, care au 
terenul aici, vor putea folosi această rețea pentru deversarea apelor uzate. 
Din acest motiv noi ne-am gândit să preluăm și să facem un sistem de 
canalizare mai mare pentru comună, pentru a putea prelua și campusul 
universitar”, a spus primarul comunei Moara. El a adăugat că o altă zonă 
în care vrea să extindă prin acest proiect rețeaua de apă și canalizare este 
Hagigadar. „Avem în atenția zona Hagigadar pentru că este foarte 
defavorizată. Și o parte din firmele de acolo au contribuții importante la 
bugetul comunei Moara și nu au nici o facilitate în momentul de față. Și 
de aceea vrem să extindem rețelele de apă și canalizare în acea zonă, dar 
și în cartierele noi care s-au construit”, a spus Eduard Dziminschi. 
El a subliniat faptul că acest proiect este cel mai important pentru 
comuna Moara, pentru că problema rețelelor de apă și canalizare trebuie 
să fie rezolvată cât mai repede. „Moara a avut un dezavantaj în sensul că 
dacă în perioada 2016 – 2020 s-ar fi putut accesa fondurile europene care 
erau disponibile atunci, ar fi fost bine, dar nu s-a putut. Era un proiect de 
2,5 milioane de euro prin care se putea rezolva această problemă. Dar 
comuna avea atunci o canalizare neterminată, o problemă cu 
constructorii, nu a putut accesa fondurile respective și am rămas 
deficitari la capitolul apă canal”, a arătat Dziminschi. 



El a mai adăugat că tot prin Programul Național de Investiții, Primăria 
Moara a mai depus un proiect pentru modernizarea a trei kilometri de 
drumuri din comună. 

- Recitalul de poezie 
„Charles Gonzalès 
dit Baudelaire”, un 
omagiu adus poetei 
Carmen Veronica 
Steiciuc, la USV 
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- Alianţa Franceză din Suceava, în parteneriat cu Institutul Francez din 
România, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Casa de Cultură 
a Studenţilor din Suceava organizează, în cadrul „Lunii cadourilor 
artistice”, recitalul de poezie „Charles Gonzales dit Baudelaire”, un 
omagiu adus poetei Carmen Veronica Steiciuc. Evenimentul este prilejuit 
de comemorarea bicentenarului naşterii lui Charles Baudelaire. 
În cadrul întâlnirilor poetice „Au fil des mots” iniţiate de Institutul 
Francez din România la Iaşi, evenimentul va avea loc pe 7 decembrie la 
Institutul Francez din Iaşi şi pe 8 decembrie în Auditoriumul „Joseph 
Schmidt” de la Suceava. 
Charles Baudelaire a deschis calea către poezia modernă, fiind considerat 
unul dintre cei mai mari poeţi francezi. Acum 150 de ani, apărea volumul 
„Les Fleurs du mal/ Florile răului”, din care Charles Gonzales alege 
pentru recitalul său bijuteriile acestui celebru volum de poezii şi poeme 
în proză. Un recital care merită să fie savurat şi care, cu siguranţă, nu va 
lăsa pe nimeni indiferent, deschizând noi perspective asupra literaturii 
franceze. 
Actor şi regizor, realizator de filme, Charles Gonzales a fost director 
artistic de spectacole la Muzeul Rodin din Paris. El a colaborat cu 
numeroase radiouri printre care France Culture. Este autorul a două 
cărţi: „Récit d’une noce obscure” şi „Vers un théâtre d’ambre”. Charles 
Gonzales semnează regia spectacolului „La voix humaine” de Jean 
Cocteau, jucat pe scena Teatrului Naţional din Helsinki. Este Chevalier 
des Arts et des Lettres. 
Vă aşteptăm miercuri, 8 decembrie, ora 18, în sala Auditorium Joseph 
Schmidt din campusul universitar. Intrarea este gratuită în limita 
locurilor disponibile.  

- 30 de ani de Radio 
Top. Angela Fărtăiș, 
în radio de la 15 ani 
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- Radio Top are un loc foarte special în inima mea. Îmi amintesc ca ieri 
încăperea din Universitatea Suceava (care cred ca încă se chema institut 
pe atunci). Cîteva pickup-uri, un magnetofon și vreo două microfoane. Și 
mult fum de țigară, că, deh, era treabă serioasă acolo. Îmi amintesc că m-
am dus la probă într-o doară, că nu-mi imaginam că mă ia multă lume în 
serios la 15 ani. Dar Sorin Avram a crezut că am ceva de zis, chiar și 
atunci. Și uite-așa, de la camera aceea mică, apoi prin Casa de Cultură și 
pînă la sediul din Grigore Ureche, cîțiva ani și instrumente din ce în ce 
mai sofisticate, noi am rămas cam la fel. Adică, am rîs mult, am cunoscut 
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oameni mari și importanți, ne-am susținut unii pe alții, am petrecut, am 
muncit pe brînci, și prin toate am fost o familie mică, inimoasă, și absolut 
funcțională. 
Mulțumesc, Radio Top 91 și Sorin Avram, pentru cîțiva ani minunați, 
pentru încurajările pe care le-am primit la o vîrstă cînd lumea poate 
părea facută din adversități, pentru că mi-ați arătat că lumea este mare 
și diversă, pentru că m-ați învățat să am încredere în mine și să nu știu 
ce înseamnă ”nu se poate”. Și la mulți, mulți, mult mai mulți ani! 

 

 


