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Sinteza articolului 

- Primul magazin 
destinat refugiaților 
din Ucraina - 
inițiativa 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava. Articolele 
sunt oferite gratuit, 
în limita a 10 
produse 

stiri.tvr.ro 
26.03.22 

- Primul magazin cu produse gratuite destinat refugiaților din Ucraina a 
fost deschis în Suceava. Conceptul este o noutate în România, iar ideea 
aparține Universității „Ștefan cel Mare”. În magazin, refugiații stabiliți 
temporar în zonă găsesc mâncare, articole de igienă sau îmbrăcăminte. 
Magazinul este deschis la Observatorul Astronomic din Suceava. 
Orice refugiat poate veni aici și să aleagă din sutele de haine, încălțări, 
jucării, conserve și alte alimente neperisabile. Toate sunt oferite gratuit, 
în limita a 10 produse. 
Magazinul gratuit face parte din strategia de ajutorare a refugiaților pe 
care Universitatea din Suceava o aplică deja de o lună. 
Magazinul este deschis sâmbăta și duminica și nu doar pentru refugiații 
ucraineni, ci și pentru românii nevoiași. 
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- Zilele FIESC 2022 agerpres.ro 
28.03.22 

- Vineri, 25 martie 2022, în Amfiteatrul „Dimitrie Leonida” al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, s-au desfășurat Zilele Facultății de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, manifestare organizată la 
inițiativa domnului prodecan conf. dr. Aurelian Rotaru, la care au fost 
invitați membri ai conducerii USV, reprezentanți ai unor mari firme din 
zonă, cadre didactice, studenți doctoranzi și cercetători din universitate. 
În cadrul manifestării, care a durat peste 6 ore, au fost prezentate 
centrele și laboratoarele de cercetare ale facultății, proiectele de cercetare 
dezvoltate în ultima perioadă alături de parteneri, preocupările și 
direcțiile de studiu ale grupelor de cercetare, rezultatele cercetării, 
infrastructura de cercetare. Totodată, au fost inițiate discuții cu 
reprezentanți ai firmelor Assist Software Suceava, ElectroAlfa Botoșani, 
EON - Delgaz Grid, Alten, Endava, Econfaire, MIND Software, MASPEX 

amosnews.ro 
28.03.22 



Romania și Leviatan, în perspectiva unor colaborări ulterioare pe direcții 
de cercetare specifice sau pentru îmbunătățirea proceselor educaționale 
la nivelul programelor de studii de licență, masterat și doctorat. 
Manifestarea se înscrie într-o serie de activități dedicate susținerii 
tinerilor cu preocupări în domeniul științific și ingineresc, capabili de 
performanță, ce vor fi organizate în următoarele luni în USV, și a pus în 
valoare potențialul unor mari colective de cercetare ale USV, care aduc 
prestigiu și recunoaștere școlii inginerești sucevene.  
Zilele FIESC au continuat sâmbătă, cu o întâlnire a Clubului Quantum - 
cerc studențesc organizat de conf. dr. ing. George Mahalu, cu o secțiune 
literară. Axat pe reuniuni, dezbateri, prezentări, cu scopul dezvoltării 
culturii de masă științifice și literare, Clubul Quantum a avut ca invitați 
pe doamna Gina Puică de la Departamentul de limba și literatura română 
și științele comunicării din USV, coordonatoarea Cenaclului transfron-
talier Mașina cu poeți, Constantin Horbovanu, coordonatorul Clubului 
de Inițiativă Literară (CIL) și medicul stomatolog Doru Mihai Mateiciuc, 
în calitate de poet, care a lansat un volum propriu de poezii. 

- Doliu la USV. Prof. 
univ. dr. ing. Lucian 
Severin a încetat din 
viață, la 71 de ani  
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27.03.22 

- Facultatea de Inginerie Mecanică Autovehicule și Robotică a pierdut ieri, 
26 martie 2022, unul dintre veteranii care au făcut parte din colectivul 
care a pus bazele învățământului superior tehnic la Suceava, se anunță 
într-un comunicat al facultății din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava: 
Cu tristețe în suflet ne despărțim de cel care a fost profesorul universitar 
doctor inginer Lucian SEVERIN, coleg, director de departament, cadru 
didactic competent și respectat de colegi și studenți, care s-a implicat cu 
toata ființa în viața facultății, preocupându-se cu deosebită seriozitate 
atât de formarea studenților cât și de dezvoltarea bazei materiale 
didactice și de cercetare științifică. 
Născut în 1951 în Aldești, județul Galați, a absolvit Facultatea de 
Mecanică din Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Specializarea 
Tehnologia Construcțiilor de Mașini, obținând diploma de inginer ca șef 
de promoție. A luat repartiție la Combinatul de Celuloză și Hârtie 
Suceava unde este inginer de producție și apoi inginer de proiectare. 
Începe activitatea la Institutul de Învățământ Superior Suceava în 1979 
ca asistent titular la Facultatea de Mecanică Catedra TCM, la trei ani de 
la înființarea acesteia, unde activează până în 1985. 
Între 1985 și 1990 este Vicepreședinte al Consiliului Popular al 
Municipiului Suceava apoi, în 1990 Inginer proiectant la S.C. URB 
Rulmenți S.A. Suceava. 



Revine la catedră în anul 1990 ocupând prin concurs un post de șef de 
lucrări la Facultatea de Mecanică, Catedra Tehnologii și Management. 
[…] 

- Un reputat profesor 
de istorie de la USV 
explică invazia 
Rusiei în Ucraina și 
cum vede era post-
război 

monitorulsv.ro 
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- Conf. univ. dr. habil. Radu Florian Bruja de la Facultatea de Istorie 
Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a  oferit pentru 
„Monitorul de Suceava” o perspectivă a ceea ce se petrece în Ucraina în 
acest moment. Acesta a studiat o vreme îndelungată în arhive, inclusiv 
cele de la Cernăuți, iar mare parte din informații au apărut în cărțile 
publicate. Prima carte a apărut în 2006 și se intitulează „Carol al II-lea și 
partidul unic: Frontul Renașterii Naționale”, urmată în 2011 de „Traian 
Brăileanu, studii, documente, însemnări literare”. În 2012 a apărut 
„Extrema dreaptă în Bucovina”, iar în urmă cu doi ani a fost publicată 
„Jozef Tiso și Slovacia Fascistă”. […] 

 


