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Informație de presă 
privind proiectele de 
acte normative 
incluse pe agenda 
şedinţei Guvernului 
României din 16 
februarie 2022 
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- […] Proiect de hotărâre de guvern privind înscrierea imobilului – 
Observatorul Astronomic „Planetariu”- clădire şi teren aferent, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi 
darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/ 
uploads/2022/02/HG-48.pdf […] 
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- Facultatea de 
Inginerie Alimentară 
din cadrul 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava își va 
promova oferta 
educațională pentru 
viitorul an academic 
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- Până la jumătatea lunii martie, Facultatea de Inginerie Alimentară din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava își va promova oferta 
educațională pentru viitorul an academic. Anunțul a fost făcut, la Radio 
Top, de decanul facultății, profesorul universitar doctor Mircea Oroian. 
El a declarat că oferta va fi prezentată în licee, probabil și în format fizic. 
Decanul a afirmat: „Deja am luat legătura cu anumite licee cu care avem 
parteneriate de mai mult timp și sunt deschise la colaborări”. Profesorul 
Oroian a precizat că pentru Facultatea de Inginerie Alimentară, grupul 
țintă este reprezentat de elevi de clasa a XII-a din județele Suceava, 
Botoșani și Neamț, din zona Pașcanilor, din localitățile ucrainene aflate 
la granița cu România și din Republica Moldova. 
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- Mulţi străini care 
optează pentru 
România, nu doar 
pentru universitatea 
din Suceava, în 
momentul în care 
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- La Facultatea de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava majoritatea studenților sînt din România, Ucraina și 
Republica Moldova. Decanul facultății, profesorul universitar doctor 
Mircea Oroian, a mai spus, la Radio Top, că în anul pregătitor de limba 
română este înscris și un sirian care a optat pentru FIA. Însă, asta nu 
înseamnă că el va rămîne la această facultate. Decanul a subliniat: „De 
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aterizează la 
Bucureşti nu mai 
merg în teritoriu”. 

obicei, după ce termină anul pregătitor, unii străini își schimbă opțiunea. 
Ei vin hotărîți să urmeze o anumită facultate, dar au voie să opteze pentru 
altceva. După anul pregătitor ei se pot transfera oriunde în țară. Mulți 
străini care optează pentru România, nu doar pentru universitatea din 
Suceava, în momentul în care aterizează la București nu mai merg în 
teritoriu”. Profesorul Oroian a mai spus că străinii primesc viză doar 
pentru România și a adăugat: „Studenții străini pot participa la 
programele USV cu deplasare în afara țării doar cu viză din acel stat. Viza 
e personală pentru că există posibilitatea ca o anumită ambasadă să 
refuze să o acorde unei persoane cu probleme în spate”. 

 


