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Sinteza articolului 

Filip Cezar Universitatea Ștefan 
cel Mare Suceava 
derulează o 
procedură de 
achiziție pentru 
lucrări de 
modernizare și 
echipare a 
infrastructurii 
educaționale 
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- Suma estimată a se cheltui este de 4.556.419,46 lei, criteriul de atribuire 
este cel mai bun raport calitate-preț, iar data licitației a fost stabilită 
pentru 3 martie. 
Concret, se are în vedere realizarea unui sistem de climatizare utilizând 
un sistem centralizat de introducere a aerului proaspăt cu recuperare, iar 
pentru climatizare, un sistem cu debit/volum de refrigerare variabil 
(VRV/VRF) alcătuit din unități interioare și exterioare. 
Pentru asigurarea ventilării spațiilor interioare cu recuperare de energie 
și asigurarea microclimatului interior, este necesară realizarea unor 
lucrări de instalații concretizate prin amplasarea de echipamente 
centralizate de ventilare cu recuperarea căldurii, tubulaturi de transport 
a aerului tratat către spațiile interioare, amplasarea de elemente 
terminale în spațiile interioare, precum si realizarea unui sistem 
centralizat de condiționare a aerului, în scopul economiei de energie, 
având unitățile centrale montate la exterior. 
Pentru amplasarea acestor sisteme centralizate este necesară intervenția 
la tavanele suspendate ale încăperilor din clădire, în scopul demontării si 
remontării pentru realizarea distribuției aerului și a agentului termic. 
În cadrul investiției nu se realizează demolarea parțială a unor elemente 
structurale, ci se practică goluri funcționale în elementele nestructurale, 
fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției. 
Pentru amplasarea echipamentelor de aerisire cu recuperarea căldurii, 
precum și a echipamentelor exterioare necesare instalației de 
centralizare nu s-a identificat o altă posibilitate de amplasare decât la 
exteriorul clădirii, pe terasa acesteia, din considerente de poluare vizuală, 
sonoră și a lungimii traseelor de conducte și tubulaturi. 
Va fi necesară construirea unor suporți metalici pentru susținerea 
echipamentelor exterioare pe terasa clădirii și amplasarea 
echipamentelor necesare în poziții în care să nu provoace disconfort 
vizual sau sonor. 
Instalația de protecție împotriva trăsnetului, pentru echipamentele de pe 
terasă se va extinde cu tije de captare în apropierea echipamentelor 
pentru a asigura protecția acestora. 

Valentin STEM Workshop : bzi.ro - Proiect de prezentare, intitulat „Tainele Universului”, destinat unui grup 



Hutanu La o lentilă distanță 
de tainele 
Universului de 
Redacția 

24.02.22 de elevi ai Colegiului Tehnic „C.F. Unirea” din Pașcani. Luni, 21 februarie 
2022, colegiul a fost gazda unor oaspeți deosebiți, specialiști, cunoscători 
în conturarea punților de legătură cu viitorul 
„Tainele Universului” prezentate unui grup de elevi ai Colegiului Tehnic 
„C.F. Unirea” din Pașcani! Colegiul a fost gazda unor oaspeți deosebiți, 
specialiști, cunoscători în conturarea punților de legătură cu viitorul, 
care au călătorit virtual. Au participat Cristian Pîrghie, lect. univ. dr. la 
Facultatea de Inginerie Mecanică Autovehicule și Robotică, director la 
Observatorul Astronomic și Planetariu al Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava și dr. ing. Cezar Eduard Leșanu, muzeograf la Observatorul 
Astronomic și Planetariu, Universitatea „Ștefan cel Mare „ din Suceava. 
Cristian Pîrghie este, totodată, cercetător în cadrul colaborării LHCb-
CERN, iar subiectul ilustrat de acesta a fost formarea Universului și a 
Lumii punând accent pe utilitatea invențiilor actuale care ajută la 
examinarea necunoscutului din Univers.[…] 
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- Prorectorul 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava, 
Mihai Dimian, a 
postat un mesaj pe 
contul său personal 
de Facebook în care 
precizează că 
bombardamentele 
pe de aeroportul din 
Ucraina, din Ivano-
Frankivsk au fost 
confirmate de colegii 
de la universitatea 
din acest oraș. 
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- Prorectorul Universității Ștefan cel Mare Suceava, Mihai Dimian, a 
postat un mesaj pe contul său personal de Facebook în care precizează că 
bombardamentele pe de aeroportul din Ucraina, din Ivano-Frankivsk au 
fost confirmate de colegii de la universitatea din acest oraș. Mihai Dimian 
a publicat imaginea unei explozii din Ucraina, cu mesajul „La 200 km de 
Suceava și 1300 km de Donbas, Aeroportul Ivano-Frankivsk, în această 
dimineață”. „Confirmarea bombardamentelor de la Aeroportul din 
Ivano-Frankivsk a fost făcută de colegii de la Universitatea de acolo”, a 
transmis Dimian. 

Marius 
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Deschiderea 
stagiului de practică 
pentru studenți, la 
Tribunalul 
Permanent de 
Arbitraj 
Instituționalizat! 
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- Joi, 24 februarie 2022, ora 17.00, va avea loc deschiderea stagiului de 
practică pentru studenții care au optat să efectueze practica anuală sub 
îndrumarea arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj 
Instituționalizat. 
La deschiderea stagiului de practică alături de studenții Facultății de 
Drept din cadrul Academiei de Studii Economice București va participa 
doamna Prodecan Ana Vidat, iar din partea Tribunalului Permanent de 
Arbitraj Instituționalizat vor participa arbitrii Tribunalului. 
La eveniment sunt invitați studenții și masteranzii care în anii anteriori 



au efectuat stagii de practică sub coordonarea arbitrilor Tribunalului. 
Stagiul de practică este organizat în temeiul Protocolului de parteneriat 
încheiat cu Facultatea de Drept din cadrul Academeiei de Studii 
Economice din București și a Convențiilor de practică. 
Tutori pentru stagiile de practică ale studenților Facultății de Drept din 
cadrul ASE sunt următorii arbitri: 
– arbitru Elena Turcu; 
– arbitru Roxana Mihaescu; 
– arbitru Thalida Constantina Popa; 
– arbitru Ioana Raluca Goldbach; 
– arbitru Rodica Vlaicu. 
Stagiile de practică se vor desfășura în perioada 24 februarie – 12 mai 
2022, în sediul central al Tribunalului. 
Prin parcurgerea stagiului de practică în cadrul Tribunalului Permanent 
de Arbitraj Instituționalizat, studenții vor dobândi următoarele 
competențe: 
– Cunoașterea conceptelor de bază privitoare la procedura arbitrală; 
– Analiza cererilor de arbitrare și identificarea eventualelor lipsuri din 
conținutul acestora; 
–Aplicarea procedurilor de comunicare a cererilor de arbitrare, a 
întâmpinărilor și cererilor reconvenționale și a altor acte de procedură; 
– Aplicarea procedurilor privitoare la pregătirea ședințelor de arbitraj; 
– Înțelegerea modului de desfășurare a ședințelor de arbitraj și a rolului 
participanților la procedura arbitrală; 
– Capacitatea de a redacta încheieri de ședință și hotărâri arbitrale; 
–Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă 
pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă 
în cadrul echipei; 
–Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea 
eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 
În anii precedenți Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat a 
găzduit practica studenților și masteranzilor Facultăților de Drept și 
Administrație Publica din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Universității „Valahia” din Târgoviște și Academiei de Studii 
Economice din București. 

 


