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Sinteza articolului 

Oana Nuțu Un HUB IT va fi 
dezvoltat la Suceava, 
urmând a fi angajați 
circa 20 de 
specialiști în acest 
an 

obiectivdesuceava.ro 
15.01.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava anunță dezvoltarea unui HUB 
IT în acest an, fiind preconizată angajarea a circa 20 de specialiști din 
domeniu. 
„Ieri am avut o întâlnire cu reprezentanţii Băncii Transilvania şi 
BTCodeCrafters în care au fost prezentate planurile pentru dezvoltarea 
unui HUB IT la Suceava. Este preconizată angajarea a 15-20 de persoane 
la Suceava pe parcursul acestui an. Interesul este pentru: .NET 
Developer, IOS Developer, Android Developer, Business Analyst, QA 
Automation Engineer”, a informat, vineri, prorectorul USV Mihai 
Dimian. 
Amintim că USV a dat în folosință, la finalul lunii trecute, clădirea 
„Creative HUB”, un proiect demarat în anul 2020, ce a presupus o 
investiție de peste 1 milion de lei. „Creative HUB” este o clădire modulară 
ușoară, cu destinația spațiu modern de birouri, și este formată din parter 
și un etaj, cu un total de 4 încăperi. Circa 50 de oameni o vor putea folosi 
în același timp, suprafața efectivă a acesteia fiind de 318 mp. Pe măsură 
ce vor fi finalizate celelalte spaţii aflate în lucru, „Creative HUB” va fi 
orientat către acţiunile creative şi antreprenoriale ale studenţilor. Atât 
personalul, cât și studenții pot folosi laboratoarele amenajate în această 
clădire.  

- Biblioteca USV: 
Trandafiri la bustul 
lui Eminescu și 
spectacol la 
universitate 
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- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, coordonată de profesorul 
universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a organizat un eveniment de 
depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu din centrul Sucevei. În 
jurul orei 10.00, elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” și de la 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, studenți, profesori și bibliotecari au 
depus cîte un trandafir la bustul poetului. De la ora 11.00, în 
Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV a avut loc un program artistic 
care a inclus și două lansări de carte de poezie – Grădina de naftalină, de 
Roxana Baltaru, și Frumusețea, de Andreea T. Felciuc. O contribuție în 
organizarea evenimentului a avut și profesorul Gheorghe Cîrstian. Pe 
scenă au urcat și tineri artiști care inițial nu erau trecuți în program. 

Maria Toacă Păstrăm şi ne 
bucurăm de ce ne-a 
mai rămas 
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- Gânduri şi emoţii ce-mi vin dintr-o şi de la o carte se cer înflorite în 
cuvinte. Am primit-o la cumpăna dintre ani, în freamătul sărbătorilor de 
iarnă, ca un dar de la Florile Dalbe. Am răsfoit-o, m-am reţinut în 



paginile ei ca într-un rai vesel, luminos, pentru că e despre lucruri dintre 
cele mai frumoase, veşnice şi scumpe în toate timpurile, valori care nu 
numai că amintesc de strămoşi, ci chiar îi readuc în viaţa noastră, ne fac 
să le simţim bucuriile, să ne pătrundem de dorurile şi durerile lor, să 
retrăim momente fericite din secolul lor. E vorba de volumul „Portul 
popular din Bucovina”, semnat de dr. Diana Chibac, lector la Catedra de 
Filologie Română şi Clasică a Universităţii Naţionale „Yuri Fedkovzci”, 
Cernăuţi. [...] 
Menţionăm că volumul de faţă, apărut în 2021 la Editura Universităţii 
„Ştefan cel Mare”, Suceava, conţine teza de doctorat a absolventei 
Facultăţii de Filologie a Universităţii Naţionale Cernăuţi, susţinute încă 
în 2011. După cum menţionează autoarea, la publicarea lucrării a 
contribuit şi profesorul dr. Ştefan Purici, prorector al Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava. Cuvinte de mulţumire sunt adresate prof. 
universitar Ion-Horia Bîrleanu, conducătorul de doctorat sub 
îndrumarea căruia tânăra conferenţiară a efectuat investigaţiile, şi-a 
realizat şi susţinut teza de doctorat. 
E lăudabil că, deşi cu o întârziere de zece ani, a reuşit să scoată la lumina 
tiparului acest studiu de real folos, care ne provoacă să răscolim prin 
lăzile cu zestre a bunicilor, dar şi să ne amintim cuvinte demult uitate sau 
neînţelese când le auzim rareori din gura unor oameni foarte bătrâni. 
Aşadar, revin din nou la compartimentele ce determină esenţa studiului, 
care cuprind mesaje transmise de la o lume din trecut. E întocmai cum 
ne spunea marele gânditor al românilor Constantin Noica: „Numai în 
cuvintele limbii tale se întâmplă să-ţi aminteşti de lucruri pe care nu le-
ai învăţat niciodată”. [...] 

 


