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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava dorește să înființeze un Centru 
de cercetare a microbiomului cu aplicații în sănătate, alimentație și 
mediu. Nota conceptuală pentru acest obiectiv de investiții a fost 
aprobată de Consiliul de Administrație al instituției în ședința din data 
de 7 februarie a.c. 
„Obiectivul de investiții < Centru de cercetare a microbiomului cu 
aplicații în sănătate, alimentație și mediu> vizează creșterea calității 
infrastructurii și serviciilor oferite doctoranzilor și cercetătorilor din 
regiune, precum și creșterea capacității de cercetare și inovare a USV”, se 
precizează în documentul anexat hotărârii de CA. 
Potrivit USV, direcțiile de cercetare în cadrul Centrului de cercetare 
propus vor aborda, în principal, ce microorganisme și care gene asociate 
sunt critice pentru inițierea bolii, pentru a trata boli metabolice cu 
probiotice și, de asemenea, vor explora transplantul microbian ca soluție 
pentru bolile asociate microbiomului. Lipsa unei infrastructuri de 
cercetare în domeniu reprezintă un dezavantaj în a contribui la 
programele internaționale, precum și în a dezvolta un program de 
cercetare trans-disciplinară cu aplicații în sănătate, alimentație și mediu, 
în care să fie implicați cercetători, cadre didactice și studenți de la cel 
puțin 5 facultăți ale USV (Facultatea de Medicină și științe Biologice, 
Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Silvicultură, 
Facultatea de Istorie și Geografie, Facultatea de Inginerie Electrică și 
știința Calculatoarelor). 
Proiectul prevede construcția și dotarea unei clădiri noi, cu parter și 3 
etaje, cu o suprafață construită de 3.311 mp, în cadrul campusului de la 
Moara, care va cuprinde 13 laboratoare, o aulă de conferințe și cursuri, o 
sală de seminar, una de consiliu, o bibliotecă, un spațiu pentru un centru 
de calcul, birouri pentru cadre didactice și cercetători seniori, spații 
pentru doctoranzi și tineri cercetători, dar și spații pentru management, 
administrație și depozitare. Valoarea totală estimată a investiției este de 
circa 51 milioane de lei, inclusiv TVA. Finanțarea elaborării studiului de 
fezabilitate este asigurată din proiectul Pro USV Biom, iar pentru 
finanțarea proiectării și execuției se urmărește atragerea de fonduri 
europene nerambursabile, precum cele asociate Strategiei de Cercetare 



și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est pentru 
orizontul 2021-2029 și venituri proprii. 
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- Artiștii suceveni nu obosesc, nu se dau bătuți, nu se plâng pe rețelele de 
socializare. Dovadă că evenimentele culturale importante nu au lipsit din 
viața urbei de la începutul acestui an, Nu le enumerăm, pentru ca nu 
cumva să uităm pe cineva. 
În acest articol este vorba despre vernisajul expoziției de miercuri seară, 
de pe holul mare de la etaj al  Corpului A al Universității „Ștefan cel 
Mare”, devenit acum galerie de artă. 
Cine sunt aceia care nu se dau bătuți și nici nu își plâng soarta la vreme 
de criză? Nimeni alții  decât pictorul Konstantin Ungureanu-BOX și 
amicul său într-ale creației dar și în  viața de zi cu zi, pictorul Iulian 
Dzubinski. 
Pe generoasa simeză oferită de peretele corpului vechi al USV (aprecieri 
Universității pentru ideea de a valorifica artistic acest spațiu), Konstantin 
Ungureanu-BOX și Iulian Dzubinski au expus tablouri care nu pot să nu 
răpească măcar pentru o clipă privirile celor aflați cu treabă pe acolo, mă 
gândesc desigur, la studenți. Dar spațiul poate fi vizitat de oricine 
dorește, între orele reglementate. [...] 
Puține vernisaje ale unor expoziții de pictură au avut parte de atât de 
mult public în ultima vreme. Fără oficiali, fără responsabili din domeniul 
cultural, doar prieteni ai artiștilor și admiratori. Or fi fost o sută? N-or fi 
fost? Cine a stat să-i numere. 
Iar când evenimentul a avut loc chiar în ziua în care pictorul Konstantin 
Ungureanu-BOX a împlinit 67 de ani, chiar nu se cuvine să numărăm ori 
să enumerăm participanții la petrecere. 
Curatorul expoziției, asistent univ. dr. artist vizual Ana-Maria Ovadiuc, a 
făcut oficiile de gazdă. După prezentarea cuvenită a creațiilor celor doi 
corifei ai picturii sucevene, nu i-a lăsat pe aceștia să cuvânte, până când 
niște tineri artiști, frumoși și talentați, nu le-au oferit porția de cultură 
alternativă: poezie și muzică populară! 
Iulian Bardan, student în anul II la Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării a recitat din poeziile proprii, la fel și Alexandra Miscov, 
masterandă la Facultatea de Științe ale Educației din USV. Adela Șulea a 
recitat  câteva poezii ale profesorului Franciuc. 
Roxana Lupu Moroșan, studentă la Facultatea de Drept și Științe 
Administrative și Iuliana Chirică, elevă  la Colegiul de Artă „Ciprian 
Porumbescu”, au  adus un val de prospețime în mulțimea de participanți, 
cu recitaluri de muzică populară, maestrul BOX bătând moderat, dar  cu 
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multă vioiciune  ritmul în mozaicul sălii. În timp ce prietenul Iulian 
Dzubinki se arăta mai rezervat. Dar nu a contat, pentru că ziua de ieri a 
fost și aniversarea lui Konstantin Ungureanu BOX, căruia i s-a aprobat 
dreptul de a se bucura, așa cum se pricepe el mai bine. [...]  

 


