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- Reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au cucerit 
două medalii de aur și cîte o medalie de argint și bronz, în Taiwan, la 
ediția 2022 a expoziției internaționale de invenție și design – 
KIDE. Conform unui comunicat transmis de USV, cu aur au fost 
medaliate invențiile „Dispozitiv de semnalizare a defectelor în rețelele 
electrice” și „Sistem de siguranță termomecanic”. Prima lucrare a fost 
realizată de echipa formată din: Ovidiu Magdin Țanța, Mihaela Pavăl, 
Laurențiu-Dan Milici, Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Toader, Pavel 
Atănăsoae și rectorul Valentin Popa, iar cealaltă de echipa compusă din: 
Ilie Nițan, Laurențiu-Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, 
Anna Sabadaș, Mariana Rodica Milici, Daniela Irimia, Crenguța-Elena 
Bobric, Gabriela Rață și Elena-Daniela Olariu. Invenția „Sistem de 
siguranță termomecanic” a fost cea mai apreciată de juriul internațional 
și a primit premiul special „The top of safety device award”. Universitatea 
suceveană a mai informat că la actuala ediție a evenimentului din 
Taiwan au fost înscrise peste 500 de invenții, cu autori aparținînd unor 
institute de cercetare și universități de renume din țări precum Croația, 
Polonia, România, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Thailanda și 
Maroc. 
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- Căminul studențesc 
cu 200 de locuri de 
la Colegiul 
Alimentar, 
funcțional de la 
începutul anului 
viitor, cel mai 
probabil. Căminul 
cu 850 de la Moara 
va fi ridicat în 3 ani 
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- Lucrările de modernizare a căminului de la Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentară din Suceava transferat de municipalitate în administrarea 
Universității „Ștefan cel Mare” se apropie de finalizare. Anunțul a fost 
făcut, la Radio Top, de prorectorul Mihai Dimian. El a declarat că la 
imobilul care va găzdui 200 de studenți mai sînt de rezolvat unele detalii. 
Căminul ar putea fi pus la dispoziția studenților de la începutul anului 
viitor. Prorectorul a afirmat că au fost amenajate camere cu două și trei 
locuri, care în majoritate au baie proprie. Profesorul Dimian a adăugat că 
în căminul modernizat vor fi cazați în primul rînd cei 100 de studenți 
pentru care USV a închiriat camere la pensiuni și hoteluri. Alți studenți 
sînt cazați în cămine ale unor licee, dintre care 100 din Republica 
Moldova la căminul Colegiului Tehnic „Petru Mușat”. Prorectorul 
universității sucevene estimează că în trei ani va fi gata căminul cu 850 
de locuri din campusul de la Moara. Căminul va fi construit cu finanțare 
de la Compania Națională de Investiții. 



- Firme mari, precum 
„Ambro” și „Assist 
Software”, alături de 
universitatea 
suceveană în 
proiectul 
învățămîntului dual. 
În campusul de la 
Moara vor fi 
construite ateliere și 
laboratoare, iar 
studenții vor primi 
burse suplimentare 
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- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul 
universitar doctor Mihai Dimian, a declarat, la Radio Top, că mai multe 
companii mari și medii și-au exprimat intenția de a intra în consorțiul 
pentru învățămînt dual – DUAL USV. Printre companii se numără 
„Assist Software”, „Egger”, „Ambro”, „Elsaco” și „Electroalfa”, iar 
consorțiul va depune pînă pe 6 ianuarie la Ministerul Educației un 
proiect în valoare de 20 de milioane de euro pentru obținerea de fonduri 
nerambursabile prin PNRR. Asta, în vederea înființării unui campus 
integrat pentru învățămînt dual la Moara. Prorectorul a declarat că 
studenții ar urma să facă practică extinsă în cadrul firmelor și a precizat: 
„Noi am fost obișnuiți cu trei săptămîni de practică pe an și acum 
perioada ar putea crește la două-trei luni. Pentru universitar nu au apărut 
normele învățămîntului dual, dar este ideea practicii extinse. Normele 
sînt stabilite de Ministerul Educației. În preuniversitar există clase de 
învățămînt dual cu două componente: practica făcută mult mai bine în 
industrie și cu interes, cu implicare mai mare din partea firmelor, și 
acordarea de burse suplimentare. Și la universitate va fi cu burse 
suplimentare”. Profesorul Dimian a completat că în campusul integrat 
vor apărea două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea 
profesională a studenților, dar și a elevilor înscriși în învățămîntul dual 
la licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț. Domeniile vor fi 
următoarele: mecanic, electric, electronică și automatizări, și 
electromecanică. Totodată, prorectorul Dimian a arătat că elevii de la 
dual vor fi încurajați ca la final să vină la USV și să urmeze aceeași cale 
duală. Alături de universitate, firme și colegiile cu învățămînt dual, în 
consorțiu vor fi cooptate și primăriile din localitățile unde funcționează 
astfel de licee. 

- Prorectorul Mihai 
Dimian: În Suceava 
avem un învățămînt 
preuniversitar foarte 
bun. Sistemul de 
sănătate se dezvoltă. 
Este îmbucurător 
faptul că vin tineri 
entuziaști să 
realizeze lucruri în 
Suceava 
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- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul 
universitar doctor Mihai Dimian, este în general mulțumit de orașul în 
care trăiește, dar spune că este loc și de mai bine. Prorectorul a declarat, 
la Radio Top: „Se pot îmbunătăți multe în Suceava. Acum, depinde și de 
noi și de autoritățile publice cum reușim să comunicăm și să acționăm 
asupra lor. Problema traficului se poate rezolva, însă trebuie să acționăm 
împreună. Pentru mine, orașul Suceava, faptul că mă pot duce într-o oră 
într-o zonă montană, pot petrece timpul în pădure, pot petrece într-o 
atmosferă minunată este ceva extraordinar. Și asta mă ajută. Faptul că 
locuiesc aproape de universitate, merg pe jos, este iarăși un lucru bun. În 
Suceava avem un învățămînt preuniversitar foarte bun, ceea ce mă ajută. 
Apoi, sistemul de sănătate se dezvoltă. Se fac multe la Spitalul Județean 
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și apar noi clinici private, unde se implică tineri. Este îmbucurător faptul 
că vin tineri entuziaști să realizeze lucruri în Suceava”. În schimb, 
profesorul Dimian a afirmat că, de exemplu, în Suceava nu există o viață 
culturală destul de dezvoltată. Totodată, el și-ar dori o zonă de 
promenadă între centrul orașului și zona Cetății de Scaun. 

- Lansarea volumului 
„Lumină rece”, de 
Roland Mîndrilă 
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- Sâmbătă, 10 decembrie a.c., sub egida Clubului de Iniţiativă Literară 
(CIL), la Planetariul Observatorului Astronomic al Universităţii „Ştefan 
cel Mare”, va avea loc lansarea volumului de versuri „Lumină rece” 
(editura „Cygnus”) semnat de câmpulungeanul Roland Mîndrilă, aflat la 
debut. Manifestarea este programată de la ora 12:00, fiind moderată de 
secretarul CIL George Sauciuc şi de dr. ing. Cezar Leşanu. 

Radu Lupașcu „Concert de 
Crăciun” într-o 
frumoasă tradiție 
creată de grupul 
Dimma’s și invitații 
săi 
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- Într-o frumoasă tradiție creată de-a lungul ultimilor 5 ani, grupul 
Dimma’s va concerta la Suceava în preajma sărbătorilor. Ei vă invită 
astfel la „Concert de Crăciun” – „An de an…de 5 ani”, alături de cei 4 
protagoniști vocali ai grupului  având-o ca invitată pe talentata solistă 
Lavinia Jitaru. 
„Concert de Crăciun” va fi organizat la Suceava pe 20 decembrie, 
începând cu ora 19.00, în sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din 
oraș. Evenimentul îi are ca organizatori pe cei din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava împreună cu Casa de Cultură a Studenților 
Suceava, Primăria Municipiului Suceava și Teatrul Municipal „Matei 
Vișniec”. 
Prețul unui bilet este de 25 lei, pentru elevi, studenții și pensionari 
existând reducere la doar 15 lei. Biletele se pot achiziționa de la sediul 
Casei de Cultură a Studenților Suceava, din strada Zorilor nr. 6, lângă 
complexul Albina. 

 


