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Oana Nuțu USV dispune de un 
nou cămin 
studențesc, cu 200 
de locuri 

obiectivdesuceava.ro 
21.02.23 

- Fostul cămin social din curtea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 
Suceava a devenit cămin studențesc. Lucrările de modernizare au fost 
finalizate, iar acum 200 de studenți vor avea locuri de cazare în camere 
cu două și trei paturi, în apropierea Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 
„Un nou cămin studențesc cu 200 de locuri, la USV. Pe scurt, Primăria și 
Consiliul Local Suceava au fost de acord, în 2018, să treacă în 
administrarea Universității fostul cămin social din incinta Colegiului 
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. USV l-a modernizat și 
mansardat, suplimentând astfel locurile de cazare aflate la dispoziția 
studenților cu 200”, a transmis prorectorul USV Mihai Dimian. 
Valoarea lucrărilor de modernizare a căminului se ridică la circa 11 
milioane de lei, constând în reabilitarea clădirii și extinderea pe verticală, 
având ca rezultat creșterea capacităților de cazare, realizarea unui corp 
de clădire unde funcționează centrala termică propusă pe combustibil 
gazos, realizarea unei scări metalice cu rol de evacuare în caz de incendiu, 
executarea de amenajări exterioare – alei carosabile, împrejmuire, 
platformă amplasare eucontainere, trotuare, spații verzi. 

- Proiectul 
Educational 
University 
Romanian-
Ukrainian Cross-
Border Cooperation 
– UNIV.E.R-U a 
ajuns la final 

edumanager.ro 
20.02.23 

- În luna ianuarie 2023, la Suceava, a avut loc conferința de închidere a 
proiectului transfrontalier Educational University Romanian-Ukrainian 
Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115, 
finanțat din Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-
2020, derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în 
calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea Națională 
Politehnică din Odessa (ONPU).  
Bugetul total al proiectului a fost de 328.743 Euro din care alocat de 
Uniunea Europeană 295.683 Euro. Deși inițial a fost planificat să se 
desfășoare pe o perioadă de 18 luni, din motive independente de voința 
celor din echipa de proiect, acesta s-a întins pe o perioada de 39 de luni, 
situațiile imprevizibile generate de pandemia COVID și, ulterior, de 
conflictul armat în care este implicată Ucraina conducând la întârzieri 
privind îndeplinirea activităților și a obiectivelor inițiale. Cu toate 
acestea, bilanțul final UNIV.E.R-U include îndeplinirea aproape în 
totalitate a rezultatelor planificate și chiar a unora considerate necesare 

suceavalive.ro 
20.02.23 



pe parcurs, evidențiind capacitatea de reziliență ridicată a factorilor 
direct implicați în derularea proiectului. 
Echipa de proiect și-a propus și a realizat: pregătirea a peste 120 de 
studenți pentru adaptarea la noile realități de pe piața muncii, în cadrul 
unor școli de vară/iarnă; informare și asistență cu privire la programe de 
cooperare bilaterală, mobilități, stagii de cercetare etc. pentru peste 
10.000 de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de cercetare în 
elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, instrumente și prin 
schimburi de experiență și transfer de bune practici. Prin proiect s-a 
oferit  posibilitatea minorităților naționale române/ucrainene de a studia 
în instituții de învățământ superior în limba lor maternă fiind dezvoltate 
activități suport de învățare a limbii române în Odesa. 
Din seria activităților planificate au fost organizate evenimente, cu 
participarea reprezentanților celor două echipe de proiect, precum: 
conferința de lansare a proiectului, conferințe de presă, atât la Suceava, 
cât și la Odessa, întâlniri comune ale echipelor administrative de 
implementare a proiectului și de comunicare, Școala de iarnă (Suceava), 
Școala de vară (Odessa), conferința finală. 
De asemenea, au fost înființate două Centre de Cooperare 
Transfrontalieră (CBC Center), la USV și ONPU, menite să contribuie la 
consolidarea dimensiunii europene și transfrontaliere a ofertei 
educaționale a celor două universități partenere. În cadrul acestora, s-a 
inițiat o bază de date pentru cercetare în domeniul cooperării 
transfrontaliere și s-au organizat, pe parcursul proiectului, activități 
pentru studenți și cadre universitare: evenimente on-line și onsite 
prilejuite de zilele anuale ale cooperării europene, conferințe, jocuri de 
rol, ateliere de public speaking, călătorii virtuale, activități de sprijin a 
refugiaților ucraineni, sprijinirea Lectoratului de Limba Română al USV 
din cadrul ONPU. [...] 

Dan Coman Flutur anunță că 
firma Bosch este 
interesată să 
investească în parcul 
tehnologic din Siret 

monitorulsv.ro 
20.02.23 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, 
luni, că firma Bosch este interesată să investească în parcul tehnologic 
din orașul Siret. Gheorghe Flutur a spus că miercuri la amiază se va 
întâlni cu reprezentanții acestei companii la Siret pentru a începe 
discuțiile în acest sens. […] 
Parcul Științific și Tehnologic „East European Border” este construit de 
Primăria Siret printr-un proiect de peste patru milioane de euro. 
Proiectul se realizează de primărie, în calitate de lider, în parteneriat cu 
Universitatea „Ștefan cel Mare” și Consiliul Județean Suceava. 
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- Medicul Andrei 
Costea, șef lucrări în 
cadrul USV: Un 
asistent medical 
generalist cu studii 
superioare „are 
cunoștințe pe 
măsura salariului pe 
care îl pretinde”. 
Procentul de 
promovabilitate în 
sesiunea de iarnă a 
fost de 90% 

radiotop.ro 
20.02.23 

- Aproximativ 10% din cei 150 de studenți cărora le predă medicul 
sucevean Andrei Costea la Universitatea „Ștefan cel Mare” au picat 
examenul susținut în sesiunea de iarnă, iar restanțele sunt programate 
începând cu data de 22 februarie. Șef de lucrări la Departamentul de 
Sănătate și Dezvoltare Umană, doctorul Costea a declarat, la Radio Top, 
că are 60 de studenți de anul II și III la specializarea 
balneofiziokinetoterapie, 50 de anul IV la specializarea asistenți medicali 
generaliști, plus aproximativ 40 la programele de master. El a afirmat că 
în cazul asistenților medicali generaliști care termină o facultate, și nu 
doar o școală postliceală, la angajare ar trebui să se țină cont de faptul că 
au studii superioare și a adăugat: „Discutăm de un om cu studii 
superioare, care are cunoștințe pe măsura salariului pe care îl pretinde”. 
Andrei Costea este medic primar având specializarea recuperare, 
medicină fizică și balneologie. 

- Studenți masteranzi 
din Franța, 
familiarizați cu 
tradiția încondeierii 
ouălor, vizitatori la 
mănăstirile și 
muzeele Sucevei, în 
proiectul comun 
Alianța Franceză 
Suceava – 
Universitatea Reims 

suceava-smartpress.ro 
20.02.23 

- Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Suceava, continuă proiectul de colaborare cu Institutul 
Național Superior al Profesoratului și Educației (INSPE) din cadrul 
Universității Champagne-Ardennes Reims, Franța, prin care, anul 
acesta, 13 masteranzi francezi desfășoară stagii de practică pedagogică în 
11 instituții de învățământ din Suceava și împrejurimi. 
După o primă săptămână de asistență la cursuri și de implicare în diferite 
activități în cadrul instituțiilor școlare partenere (Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiul 
Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru Rareș”, Școala 
gimnazială „Ion Creangă”, Școala gimnazială nr. 1, Școala gimnazială nr. 
4, Colegiul tehnic „Al. I. Cuza”, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” 
Dumbrăveni, Școala gimnazială Preutești, Școala gimnazială Ipotești), 
studenții francezi au avut ocazia să participe la un tur cultural  al orașului 
Suceava și al împrejurimilor sale, care să îi ajute să descopere o parte din 
istoria și tradițiile Bucovinei. Astfel, sâmbătă, 18 februarie, tinerii au 
vizitat Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, apoi plecat într-o 
excursie care a avut ca obiective principale: Muzeul Oului de la Vama, 
Mănăstirea Voroneț și Mănăstirea Humor.[…] 
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