
Revista presei – MIERCURI, 30 MARTIE 2022 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

- Compania Endava, 5 
burse pentru 
studenți de la 
Facultatea de 
Calculatoare 

radiotop.ro 
29.03.22 

- De curînd, cinci studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
primit într-un cadru festiv burse în valoare de cîte 2.000 de lei, din partea 
companiei de tehnologie „Endava România”. Beneficiarii sînt înscriși la 
programe de licență: Ștefan Șovea, în anul IV la Calculatoare, Cosmin 
Vasile Todircă, în anul III la Calculatoare, Lucian Vasile Romega, în anul 
III la Electronică aplicată, și Cătălin Mariuc și Cătălin Cucu, în anul II la 
Calculatoare. Potrivit unui comunicat transmis de USV, cei cinci studenți 
„s-au remarcat în domeniul algoritmilor și metodelor de automatizare a 
navigării și introducerii de date în aplicații software, al algoritmilor 
bazați pe machine learning, recunoaștere de imagini și comenzi vocale și 
studierii soluțiilor software care aplică algoritmii de automatizare”. 
Decanul facultății sucevene, profesorul universitar doctor inginer 
Laurenți Dan Milici, a declarat: „Colaborarea Facultății de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor cu firmele de IT din zonă este intensă 
și se bazează pe găsirea de soluții de sprijin financiar pentru cei mai buni 
studenți, colaborări în domeniul cercetării și identificarea de locuri de 
muncă bine plătite pentru absolvenții noștri”. 
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- Gheorghe Flutur 
anunță transmiterea 
solicitărilor pentru 
emiterea acordului 
cu privire la terenul 
pe care se va 
construi Facultatea 
de Medicină din 
Suceava 

radioas.ro 
30.03.22 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat 
luni, 28 martie 2022, că a semnat și transmis către Ministerul Sănătății 
și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitări 
pentru emiterea acordului necesar cu privire la terenul pe care urmează 
să se construiască sediul Facultății de Medicină și Științe Biologice din 
Suceava. 
Acesta a explicat că terenul se află, în prezent, în proprietatea publică a 
județului Suceava, fiind dat în administrare Spitalului Județean de 
Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”. Astfel, pentru schimbarea destinației, 
este nevoie de un acord din partea celor două ministere. 
Documentația a fost realizată de Consiliul Județean și Spitalul din 
Suceava și a fost trimisă, împreună cu avizul obținut din partea Direcției 
de Sănătate Publică, către cele două ministere. „Am încheiat o etapă 
importantă în urma căreia am obținut avizul de la DSP și așteptăm ca 
toate procedurile care urmează de aici încolo să se desfășoare într-un 
timp cât mai scurt, astfel încât să avem la Suceava o Facultate de 
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Medicină”, a transmis Gheorghe Flutur. 
Terenul pe care va fi amplasată instituția se află în incinta Spitalului 
Județean de Urgență, în apropierea Universității „Ștefan cel Mare” și 
Serviciului de Ambulanță Județean. Președintele Consiliului Județean 
consideră că înființarea Facultății de Medicină din cadrul USV este un 
pas important, atât în dezvoltarea sistemului de învățământ sucevean, 
cât și a sistemului de sănătate, prin implicații asupra serviciilor oferite și 
a infrastructurii medicale. „Suntem deschiși și ne pregătim să continuăm 
acest proiect cu Spitalul Județean și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava”, a completat acesta. 

- Conferința 
internațională 
„Valorile etice în 
societatea actuală. 
Eroarea profesională 
și dileme etice în 
perioada Covid-19 
VESA” 
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- Universitatea Transilvania din Brașov va găzdui, în perioada 5-7 mai 
2022, conferința internațională „Valorile etice în societatea actuală. 
Eroarea profesională și dileme etice în perioada Covid-19 VESA”. 
„Etica, cu rol de modelare a comportamentului în general, este conectată 
societății actuale mai ales prin interdisciplinaritate, fapt ce permite 
abordarea și înțelegerea complexă a fenomenelor sociale și acțiunilor 
individuale”, a spus Cristina Salcă Rotaru, Președinte al Comisie de Etică 
și Deontologie Universitară, transmițând un mesaj din partea 
Comitetului de organizare a conferinței. 
„Impactul eticii în activitățile de educație și cercetare din învățământul 
superior, activități cu o mare vizibilitate publică, determină abordări și 
conexiuni inclusiv interinstituționale, atât la nivel național, prin 
consiliile ministeriale consultative – Consiliul de Etică și Management 
Universitar (CEMU), Consiliul Național de Etică pentru Cercetare 
Științifică, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CNECSTDI) și Agenția 
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) – 
cât și la nivelul instituțiilor de învățământ superior prin comisiile de etică 
universitare”, a adăugat Cristina Salcă Rotaru. […] 
Membri: 
Flavius Antoniu BAIAS Vicepreședinte al Consiliului de Etică și 
Management Universitar; Universitatea din București, București, 
România 
Laura BOURIAOUD Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Director al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat, Suceava, 
România 
Victor CATAN Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova […] 

 


