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Dan Pricope Proiectul pentru 
reabilitarea  
Facultății de 
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- O licitație pentru derularea lucrărilor ar urma să fie organizată în 
perioada următoare însă până acum USV a demarat mai multe proceduri 
de achiziție a unor bunuri și soft-uri în cadrul unui proiect amplu la 
Corpul D – sediul FIESC – pentru care a obținut finanțare europeană în 
septembrie 2021. 
Primăria Municipiului Suceava a emis, recent, o autorizație de 
construcție pentru lucrările de reabilitare, modernizare și dotare Corp D 
– FIESC (Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor). 
Suprafața construită este 1093 mp iar cea desfășurată a respectivului 
corp de clădire este de 3810 mp. Deocamdată, potrivit datelor de pe 
SEAP, nu apare nicio licitație pentru realizarea lucrărilor însă la 
începutul anului trecut Universitatea „Ștefan cel Mare” a organizat o 
licitație pentru serviciile de proiectare la faza Proiect Tehnic cu detalii de 
execuție (PT+DE) și Documentația tehnică pentru autorizația de 
construire pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Corpului D care 
găzduiește Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 
(FIESC). Faptul că Primăria Suceava a emis recent – mai exact la data de 
17 ianuarie – respectiva autorizație de construire rezultă că DTAC-ul a 
fost finalizat, și foarte probabil PT+DE-ul. 
Valoarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare pentru 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor este de 
aproape 12 milioane de lei iar în septembrie 2021 a fost semnat de 
ministrul Dezvoltării, Cseke Attila un contract de finanțare pe fonduri 
europene . Până în prezent, cu certitudine USV a făcut achiziții pe SEAP 
în legătură cu dotări și furnizări ale Corpului D al FIESC. 
Una din acestea se referă la furnizare dotări laborator D106 FIESC (circa 
jumătate de milion de lei): citometru de flux echipat cu lasere, detectoare 
de împrăștiere, detectoare cu fluorescență și filtre de interferență care să 
permită, inclusiv, detecția fluorocromilor de tip FITC, GFP, CY7, SYBR – 
Green echipat cu accesorii specifice și software de achiziție și analiza de 
date; Microtom semi-automat cu domeniu minim de secționare între 0 – 
60 micrometri; Ultracongelator cu performanță de răcire de cel puțin -
80 C, volum de minimum 700 l, greutate maximă de 300 kg și un nivel 
de zgomot de maxim 60 dB, sistem de monitorizare și control al 
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temperaturii cu microprocesor și memorie nevolatilă; Microscop cu 
fluorescență trinocular, prevăzut cu epi-fluorescență, sistem de 
documentare foto-video, accesorii și software. 
Un alt lot se referă la „Furnizare dotări laborator FIM”, are o valoare de 
390 mii lei fără TVA și constă în: Unitate centrală pentru investigații 
tribologice (Model TM 260 Gunt sau echivalent; Modul pentru studiul 
comportării elastohidrodinamice; Echipament pentru studiul 
lubrificației hidrodinamice în lagare; Echipament pentru studiul frecării 
uscate; Strung de precizie și accesorii; Freză de precizie și accesorii ; 
Centru de prelucrare strung cu freză și accesorii; Trusă de senzori și 
software de achiziție de date Licența PASCO Capstone. [...] 

Oana Nuțu USV va propune 
includerea 
scriitorului Matei 
Vișniec pe lista 
autorilor care pot 
intra în competiția 
Premiul NOBEL 
pentru literatură” 
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- Universitatea Ștefan cel Mare” Suceava va transmite către Academia 
Suedeză propunerea de a-l include pe scriitorul Matei Vișniec pe lista 
lungă a celor 200 de autori care pot intra în competiția Premiul NOBEL 
pentru literatură”. În ședința de Senat din data de 18 ianuarie a.c. a fost 
aprobată transmiterea propunerii. 
În fiecare an, Comitetul Nobel trimite membrilor Academiei Suedeze, 
profesorilor universitari, oamenilor de știință din numeroase țări și 
laureaților la acest premiu invitații prin care sunt îndemnați să facă 
propuneri de posibili candidați la premiile Nobel. 
Matei Vișniec s-a născut la Rădăuți, iar în data de 29 ianuarie va împlini 
67 de ani. În perioada 1965-1975, a urmat cursurile școlii primare și ale 
liceului în orașul natal, perioadă în care a publicat primele sale poeme, 
în revista școlii. În toamna anului 1972, la vârsta de 16 ani, a avut loc 
debutul literar național, printr-o serie de poeme publicate în revista 
Luceafărul”. Între 1980 și 1987 a fost profesor de istorie și geografie, într-
o comună din județul Călărași, perioadă în care scris câteva volume de 
poezie, numeroase piese de teatru, un roman și câteva scenarii de film. 
În 1987 a fugit din România și a cerut azil politic în Franța, unde a și 
obținut cetățenia franceză în anul 1993. În prezent, locuiește la Paris, 
unde este jurnalist la Radio France Internationale, însă revine des în țară 
pentru diferite evenimente. 
După 1989 a devenit autorul cel mai jucat în România, în București și în 
provincie, la radio și la televiziune, iar din 1992 piesele lui Matei Vișniec 
se joacă în străinătate, fiind prezent cu una sau mai multe piese la fiecare 
ediție a Festivalului Internațional de teatru de la Avignon, prestigios 
festival de teatru din Franța și unul din cele mai mari din lume. Piesele 
sale au fost traduse în peste 30 de limbi și au fost jucate pe mari scene ale 
lumii. 
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Premiile Nobel sunt decernate din 1901, fiind create după moartea 
inginerului sudez Alfred Nobel (1833 – 1896), inventatorul dinamitei, 
conform voinței sale din testament. Laureații primesc câte o medalie din 
aur și un premiu în valoare de 8 milioane de coroane suedeze (930.940 
de euro), care poate fi împărțit între cel mult trei câștigători pe fiecare 
categorie. 

- Biblioteca 
Bucovinei: Lansări 
de cărți ale 
scriitorilor Elena-
Brândușa Steiciuc și 
Alexandru Ovidiu 
Vintilă, și ale celor 
mai recente numere 
ale unor reviste 
literare 
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- Miercuri, 25 ianuarie, începând cu ora 11.00, la Biblioteca Bucovinei 
<I.G. Sbiera> va avea loc „Reuniunea reprezentanței Suceava a Uniunii 
Scriitorilor din România, filiala Iași”. Cu această ocazie vor fi lansate 
cărțile <Pe fibra textului. 50 de lecturi complice>, de Elena-Brândușa 
Steiciuc, și <Iglu>, de Alexandru Ovidiu Vintilă, dar și cele mai recente 
numere ale revistelor <Convorbiri literare>, <Poezia> și <Bucovina 
literară>. De asemenea, va fi lansată lucrarea <O istorie a traducerilor în 
limba română – secolele XVI-XX>, coordonată de profesorul universitar 
doctor Muguraș Constantinescu. La evenimentul din 25 ianuarie vor fi 
prezenți Cassian Maria Spiridon, președintele filialei Iași a Uniunii 
Scriitorilor din România, și Marius Chelaru, membru în Comitetul de 
Conducere al aceleiași filiale. Reprezentanța de la Suceava este condusă 
de criticul literar, eseistul și filologul Mircea A. Diaconu, prorector al 
Universității <Ștefan cel Mare>. 
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Radu Lupașcu Simpozion „Valori 
perene în creația 
Mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu 
Anania”, la USV 
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- Lucrările celei de a X-a ediții a simpozionului național „Valori perene în 
creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” se vor desfășura în 
cursul zilei de vineri, 20 ianuarie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, în sala Auditorium Joseph Schmidt, începând cu ora 09.30. O 
excursie la Mănăstirea Buciumeni va destinde atmosfera după-amiază și 
o slujbă de pomenire a marelui mitropolit la Mănăstirea Dragomirna va 
avea loc în cursul zilei de sâmbătă, oficiată fiind de PS Părintele 
Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților. 
În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului vor lua cuvântul prof. univ. 
dr.  Ștefan Purici, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, și prof. Daniela Luminița Ceredeev, inspector de 
specialitate pentru disciplina Religie la IȘJ Suceava. 
Programul va continua cu momente de teatru puse în scenă de Grupul 
„Copiii voievodului” de la Școala Gimnazială Nr. 7 „Grigore Ghica 
Voievod” - o adaptare după ”Păhărelul cu nectar ”de Valeriu Anania, 
coordonator prof. Monica Matei. [...] 

 


