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Sinteza articolului 

D.P. Anul acesta va putea 
fi finalizat proiectul 
de modernizare a 
Facultății de 
Inginerie Electrică și 
Știința 
Calculatoarelor din 
cadrul USV 

obiectivdesuceava.ro 
15.02.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat o licitație – în 
procedură simplificată pe baza Legii nr. 98/2016 – în scopul desemnării 
firmei care va realiza serviciile de proiectare la faza Proiect Tehnic cu 
detalii de execuție (PT-DE) și Documentația tehnică pentru autorizația 
de construire pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Corpului D 
care găzduiește Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor (FIESC). 
Valoarea estimată a întregului contract este de 238 de mii de lei fără TVA, 
finanțarea urmând a fi asigurată din fonduri europene accesate în cadrul 
Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. 
Este interesant că s-au solicitat în cazul acestei proceduri realizarea de 
studii de teren – geotehnic și topografic (vizat OCPI) – în scopul 
amplasării puțului liftului și a realizării lucrărilor de amenajări 
exterioare cu toate că, în mod obișnuit, aceste studii de teren se realizează 
la faza studiului de fezabilitate (SF) sau, după caz, a documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) cum se pare că a fost în situația 
dată. De altfel, în DALI a fost menționată existența unei expertize 
tehnice, de fapt concluziile acesteia, dar expertiza ca atare nu a fost pusă 
la documentația pentru licitație. Tot în DALI se face referire la studiile de 
teren (inclusiv cine a fost firma care a realizat studiul geotehnic), dar nu 
este atașat studiul respectiv la DALI, după cum nici auditul energetic al 
clădirii nu este atașat – probabil USV are această documentație, dar nu a 
fost identificată pe SEAP – și nici expertiza, deși sunt referințe clare la 
acest document în cuprinsul DALI. 
Este de remarcat că la licitație au fost depuse două oferte: o firmă ieșeană 
cu șase subcontractanți declarați și o firmă suceveană (cea care a realizat 
în 2018 DALI-ul) cu trei subcontractanți declarați. Etapa evaluării 
documentelor de calificare și a propunerii tehnice abia a fost finalizată cu 
câteva zile în urmă. De altfel, în 2021 a fost actualizat devizul general al 
DALI-ului pentru că trecuseră trei ani de la elaborarea acestuia, vreme în 
care au fost semnificative modificări în piață și sunt anumite aspecte de 
remarcat. Primul ar fi acela că valoarea estimată pentru tot proiectul 
ajunsese la 18,73 milioane lei cu tot cu TVA. Un al treilea aspect este că 
pentru expertiza tehnică a clădirilor – deși în DALI s-ar fi menționat că 
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15.02.22 



există – a fost trecută suma de 0 lei în devizul actualizat.  Asta în 
condițiile în care pentru auditul energetic în devizul general actualizat s-
a trecut suma de 5.000 de lei. Un al doilea aspect, nu mai puțin 
interesant, este însă faptul că din devizul general realizat – pare-se – la 
data de 17.03.2021 cheltuielile de proiectare au fost estimate la 200.000 
lei fără TVA, ceea ce însemna că valoarea cu tot cu TVA este de 238.000 
lei pe când în anunțul de participare simplificat din procedura de 
atribuire pentru proiectare este trecută valoarea de 238.000 lei fără TVA. 
Este adevărat că mai sunt de luat în calcul și banii pentru „documentații 
tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ 
autorizațiilor” și asistența tehnică din partea proiectantului – cerințele 
din anunțul de participare simplificat nu sunt formulate ca în deviz, dar 
fac trimitere la anumite servicii ce pot fi încadrate ca acestea – doar că 
acestea două ar avea o valoare cumulată de 24.000 lei, nu de 38.000 lei. 
De cealaltă parte, este de remarcat faptul că USV a pus accent pe calitate, 
având în vedere nu doar că a optat pentru criteriul „cel mai bun raport 
calitate – preț”, ci și că în cuprinsul acestuia componenta financiară are 
o pondere de numai 30%. Jumătate din punctaj o reprezintă „experiența 
echipei de experți” iar durata de elaborare a documentației va fi punctată 
cu cel mult 20% din total, în condițiile în care aceasta trebuie să fie de cel 
mult 40 de zile, orice ofertă care are un termen mai mare urmând a fi 
descalificată.  

Radu Lupașcu Arhitectură 
tradițională din 
Bucovina, în două 
expoziții 
complementare cu 
miniaturi construite 
din lemn și soluții de 
promovare 
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- Două interesante expoziții și-au deschis porțile zilele trecute în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, având în prim-plan arhitectura 
tradițională din Bucovina. Fie că este vorba despre vechea arhitectură de 
influență germană, prezentă în multe sate din Bucovina, fie că vorbim de 
un proiect de promovare a străvechii arhitecturi românești de pe aceste 
meleaguri, exponatele din Sala Mezaninelor din Corpul A al USV, 
frumoase miniaturi ale unor clădiri istorice, unele dispărute, sau panouri 
cu case și structuri identificate pe cuprinsul zonei prin proiectul Port 
Cultural atrag prin acuratețea realizării lor și valoarea de patrimoniu. 
Miniaturi realizate în Germania, de un țipțer plecat din Bucovina anilor 
80 
Miniaturile au fost construite în anii 90 de Johann Timko, un țipțer 
sculptor care a emigrat din Bucovina în Bavaria în anii 80, beneficiind 
pentru proiect de finanțarea Institutului „Bukowina” din Augsburg. În 
primă fază au fost realizate 5 clădiri, pentru ca mai apoi alte două să fie 
finanțate de institutul german, care este proprietarul miniaturilor și al 
panourilor de expunere. Aceste 7 miniaturi au fost expuse pentru prima 



data în Germania, în cadrul unei expoziții cu tema Bucovina, fiind 
depozitate apoi în arhiva proprie, de unde au plecat spre România la 
mijlocul anului trecut. Au fost expuse de atunci în cadrul Muzeului „Arta 
Lemnului” din Câmpulung, pentru ca în luna ianuarie să călătorească 
spre Suceava, de unde vor lua apoi drumul Cernăuțiului. 
Miniaturile caselor au fost realizate după fotografii, cel mai probabil 
țipțerul cunoscând planurile interioare ale gospodăriilor tradiționale din 
zonă și ale bisericii din Fundu Moldovei. Între ele, clădirile originale ale 
Băilor de Sulf de la Iacobeni sau Castelul de Vânătoare Ițcani de la Valea 
Putnei nu mai există de mult, miniaturile fiind realizate numai după 
fotografii. În afara miniaturilor mai sunt expuse și 24 de imagini 
reprezentând clădiri de referință din Bucovina Imperiului Habsburgic, 
atât din zona Cernăuți, cât și din Suceava, Câmpulung, Pojorâta, Vatra 
Dornei. 
Machetele reprezintă clădiri legate strâns de cultura germană, pentru că 
aceste 7 machete se referă la construcții germane sau austriece, precum 
o miniatură a Bisericii Luterane din Fundu Moldovei, numită atunci 
Luisenthal, case cu specific tradițional german, casă țipțerească 
mobilată, Casă Boemă a germanilor proveniți din regiunea Boemel, un 
hambar țipțeresc și o casă țipțerească tot din zonă, țipțerii fiind denumiți 
„oameni ai pădurii”. 
Implicată în acest interesant și educativ proiect, conf. univ. dr. Raluca 
Dimian, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, ne-a 
relatat: „Inițiativa expunerii în România a venit în urma unei discuții pe 
care am avut-o cu Katharina Haberkorn, reprezentanta Consiliului 
Schwaben, care în timpul unei vizite la <Bukowina Institute> din 
Augsburg a descoperit aceste case care erau de mult timp depozitate 
acolo și a dorit să le valorizeze, prin prezentarea lor în câteva noi 
expoziții, chiar în Bucovina. […] 

Bogdan 
Diaconita 

Ziua Națională a 
Lecturii marcată la 
Biblioteca Bucovinei 
și la Biblioteca 
Universității 
Suceava 
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- Biblioteca Bucovinei din Suceava marchează Ziua Națională a Lecturii – 
15 februarie printr-o serie de manifestări culturale de încurajare a 
lecturii. 
În cadrul proiectului Biblioteca vine la tine, reprezentanții Bibliotecii 
Bucovinei vor fi prezenți în mai multe școli, pentru o serie de activități de 
promovare a lecturii, în general și a Bibliotecii Bucovinei și a serviciilor 
oferite, în special. 
Astfel de activități vor avea loc la Școala Gimnazială Nr. 1 și la Colegiul 
Petru Rareș din Suceava, precum și la Școala Gimnazială Constantin 
Morariu Pătrăuți. 



În sala de artă și în sala de lectură a Bibliotecii Bucovinei este programat 
Maratonul lecturii, la care vor lua parte elevi din clasele primare, sub 
coordonarea bibliotecarilor. 
În paralel, vor fi organizate expozițiile de carte Spiru Haret și Titu 
Maiorescu – întemeietorii învățământului modern românesc. 
Ziua Națională a Lecturii va fi marcată marți și la Biblioteca Universității 
Ștefan cel Mare Suceava, prin omagierea dramaturgului Ion Luca 
Caragiale, în cadrul acțiunii Citesc, deci trăiesc. 
Cu acest prilej vor avea loc expoziția de carte Ion Luca Caragiale în 
colecțiile Bibliotecii USV, vizionarea filmului documentar Ion Luca 
Caragiale – viața și opera sa, momente artistice susținute de elevii Școlii 
Gimnaziale nr. 3 și Colegiului Mihai Eminescu din Suceava și expoziția 
Caragiale în caricaturile lumii. 

- Comunitățile 
Pădurii de Mâine: 
program de 
finanțare 
nerambursabilă 
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- […] Dezvoltare gestionată local pentru programe cu impact real și durabil 
„Prin acest program urmărim dezvoltarea durabilă a comunităților care 
depind de pădure,” a declarat Mihail Caradaică, directorul executiv al 
Fundației Pădurea de Mâine. „Principalii actori din comunitate cunosc 
cel mai bine nevoile și soluțiile care trebuie implementate, iar programul 
nostru le oferă autonomie și puterea de a acționa local pe o paletă largă 
de direcții de dezvoltare.” 
Pentru anul curent, bugetul programului este de 500.000 de Euro. Sunt 
disponibile două categorii de granturi, cu valori cuprinse între 3.000 și 
70.000 de Euro, și respectiv 70.001 și 120.000 de Euro. Cofinanțarea 
proiectelor nu este obligatorie, dar se punctează suplimentar.  
Proiectele pot fi depuse în perioada 1-31 martie 2022. Evaluarea acestora 
va fi făcută de evaluatori profesioniști și independenți, conform strategiei 
programului și codului de conduită, între 1 și 30 aprilie. Perioada de 
contractare a proiectelor va fi în luna mai, urmând ca de la 1 iunie să 
înceapă implementarea acestora. 
Mai multe informații, Ghidul Solicitantului și modelul cererii de 
finanțare sunt disponibile pe site-ul Fundației Pădurea de Mâine, la 
adresa www.padureademaine.ro/comunitati. […] 
Despre Pădurea de Mâine 
Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește 
anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, 
și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii 
responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de 
Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, 
dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea 



Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. Mai multe 
detalii pe www.padureademaine.ro 

 Premii în valoare de 
10.000 de lei și o 
rampă de lansare în 
carieră 
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- ASSIST Software a dat startul înscrierilor la ASSIST Tech Challenge 
2022. Aflat la cea de-a II-a ediție, acesta este cel mai mare concurs de 
programare pe echipe organizat de compania suceveană pentru studenții 
de la Universitatea Ștefan cel Mare. 
Studenții pasionați de tehnologie sunt invitați să se înscrie în echipe de 3 
până la 5 persoane, pentru a dezvolta o aplicație full-stack pe o temă 
oferită de organizator, pe parcursul a trei săptămâni. La final, pe lângă 
cunoștințele dobândite, câștigătorii vor fi răsplătiți cu premii în valoare 
totală de 10.000 lei și cu șansa de a-și asigura un loc în cadrul echipei 
ASSIST Software. Pe parcursul competiției, concurenții vor avea șansa 
de a simula modul de lucru al echipelor de proiect dintr-o companie de 
software development, experimentând procese complexe și 
interacționând direct cu specialiștii din domeniu. 
ASSIST Tech Challenge va dura aproximativ trei săptămâni, începând cu 
25 februarie (atunci când va fi dezvăluită tema aplicației) și până pe 18 
martie, când echipele își vor prezenta prototipurile în fața unui juriu 
format din membri ASSIST. Mentori ASSIST Software vor fi alături de 
concurenți pe tot parcursul fazei de concurs, îi vor sfătui și le vor face 
recomandări pentru a livra un produs cu potențial pe piața de aplicații 
software. 
Premiile oferite de ASSIST Software în finala concursului se ridică la 
valoarea de 10.000 de lei. Echipa de pe locul întâi va fi premiată cu 3.700 
lei, cea de pe locul al doilea va primi 2.500 lei, iar echipa de pe locul al 
treilea va împărți 1.300 lei. Ediția de anul acesta aduce și un premiu 
special al juriului, în valoare de 1.000 de lei. Se vor oferi și trei premii 
individuale a câte 500 lei denumite Hero Awards pentru cel mai bun 
back-end developer, cel mai bun front-end developer și cel mai bun 
tester. 
„Toți participanții care vor reuși să ducă provocarea până la final vor 
primi garantat câte un premiu de participare din partea ASSIST 
Software, constând în mai multe produse personalizate ASSIST Software 
și ASSIST Tech Challenge” ni s-a precizat. 
„Alături de Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, ASSIST Software 
continuă să investească cu încredere în capacitatea și dorința de 
dezvoltare a studenților suceveni, organizând diferite concursuri și 
evenimente la care aceștia pot participa gratuit, cu scopul de a pune 
bazele unei cariere de succes în IT” am mai aflat din comunicatul 
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organizatorilor. 
 De ce valul 5 a ajuns 

în România când 
alte țări aproape că îl 
depășiseră deja  

  […] De ce România a avut un decalaj față de alte țări la fiecare val al 
pandemiei 
HotNews.ro a stat de vorbă cu Radu Ciornei, medic și doctor în 
Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară, în încercarea de a 
explica de ce, practic, fiecare val al pandemiei a ajuns în România cu un 
decalaj față de țările din vestul Europei.  
România nu a simțit aproape deloc valul 1 al pandemiei, într-un moment 
în care virusul SARS-CoV2 făcea ravagii în unele țări din vest, amintește 
medicul Radu Ciornei: „Noi valul 1 nu l-am avut aproape deloc. În 
momentul în care în Lombardia și în Spania erau câte 500 - 700 - 1.000 
de morți pe zi, noi nu aveam nimic. Noi valul 1 nu l-am simțit absolut 
deloc datorită acelor restricții, datorită stării de urgență. În starea de 
urgență nu ne-am îmbolnăvit aproape deloc, s-a îmbolnăvit doar 
Suceava, și uitați-vă că Suceava are o traiectorie absolut aparte față de 
restul țării. Suceava a fost primul județ verde din România în valul 4 și 
tind să cred că sunt foarte mulți trecuți prin boală. În ciuda faptului că s-
au vaccinat foarte puțini, să nu uităm că în Suceava sunt și foarte mulți 
oameni plecați - Suceava este județul din România cu cei mai mulți 
oameni care lucrează în afara granițelor.” 
Practic, județul Suceava este singura zonă a României care are același 
număr de valuri precum țările din vest - 5, în timp ce, în restul țării, valul 
1 a fost aproape inexistent.  
Așa se poate explica și decalajul pe care România l-a avut constant față 
de alte țări, la venirea fiecărui val pandemic: practic, în luna decembrie a 
anului trecut, în timp ce țările din vest intrau deja în valul 5, țara noastră 
era încă în valul 4. […] 

 


