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Sinteza articolului 

Oana Nuțu Studenții USV au 
obținut locurile 1 și 3 
în cadrul competiției 
„România fără 
dosar” 

obiectivdesuceava.ro 
24.03.23 

- Două din cele trei echipe de studenți de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava calificate în etapa finală a competiției „România fără dosar” au 
fost premiate. 
Echipa Let’s DO IT – formată din studenți de la specializarea Media 
Digitală: Daniela Căpusneac, Evelina Guzun, Denisa Fecioru, a obținut 
Locul 1, iar echipa Pixel Minds- formată din studenți de la specializările 
Calculatoare și Media Digitală: Costescu Adrian, Daniel Lupaștean, 
Ecaterina Moraraș, locul 3. Aceștia au fost îndrumați de profesorii Iulia 
Sîrghi-Covalciuc și Ioana Mititelu. 
Studenții au avut de livrat un design de interfață a unui portal, în care să 
se regăsească toate informațiile necesare pentru 3 evenimente de viață 
care beneficiază de servicii publice oferite de stat. Portalul va oferi și 
posibilitatea realizării de programări online pentru audiențe sau a 
trimiterii în varianta electronică a documentelor necesare pentru 
obținerea serviciilor publice. 
În cadrul competiției, organizată de Universitatea din București și 
Camera Deputaților, s-au întrecut 38 de echipe de la șapte universități 
din țară, și anume Universitatea din București, Universitatea Politehnica 
București, Academia de Studii Economice din București, școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea 
„Titu Maiorescu”. 
Ediția a III-a a competiției a fost organizată în colaborare cu Ministerul 
Digitalizării, care și-a propus să implementeze ideile studenților și să 
faciliteze procesul de căutare de informații și programare la instituțiile 
statului care oferă servicii publice corespunzătoare evenimentelor de 
viață (nașterea unui copil, obținerea unui autoturism, deschiderea unei 
afaceri, construirea unei case etc.). 
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Dan Pricope Corpul D al 
Universității ar 
putea intra în 
reabilitare curând, 
iar USV vrea chiar să 
îl termine în acest an 
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- Luna viitoare va avea loc o licitație deschisă organizată de Universitatea 
„Ştefan cel Mare” pentru lucrări de reabilitare ale Corpului D. Proiectul 
este finanțat cu fonduri europene iar valoarea contractului de lucrări care 
urmează a fi atribuit a fost estimată la peste 12,5 milioane de lei, fără 
TVA. 
În eventualitatea în care nu vor fi probleme la licitație cu eventuale 
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contestații și/sau nu va fi necesară reluarea procedurii de achiziție 
publică, atunci lucrarea va putea porni de anul acesta. Mai ales că există 
un proiect tehnic și detalii de execuție, licitația fiind făcută doar pentru 
atribuirea contractului de lucrări. 
Reabilitarea este una „pretențioasă”, fiind vizate toate instalațiile: 
sanitare, electrice, de semnalizare și detecție a incendiilor, securitate la 
efracție, termice-ventilație-climatizare, voce-date. Clădirea corpului D de 
clădire al USV se prezintă ca una cu regim de înălțime P+D+2E, după 
reabilitare urmând să aibă o suprafață desfășurată de 3.810 mp, 
amprenta la sol fiind de 1.093 mp. 
Clădirea corpului D – legată de corpul A printr-un pasaj care va face 
obiectul lucrărilor îndeosebi prin refacerea tencuielilor – nu a fost 
niciodată reabilitată, intrervențiile care s-au făcut de-a lungul vremii 
fiind doar punctuale, ultima notabilă fiind în 2007 când s-a schimbat 
instalația de încălzire. Proiectul prevede, între altele, înlocuirea 
învelitorii cu una din tablă ușoară, câteva lucrări de compartimentare cu 
pereți ușori având grosimea de 10-15 centimetri, dar și realizarea unui lift 
exterior și amplasarea unei centrale de tratare a aerului. 
Din câte se pare, Universitatea „Ştefan cel Mare” va pune accentul pe 
viteza lucrărilor, nu neapărat pe un preț cât mai scăzut la licitație, dat 
fiind faptul că va utiliza drept criteriu de atribuie „cel mai bun raport 
calitate – preț” în care componenta financiară reprezentând prețul 
ofertei este de numai 40%. Astfel, faptul că o pondere de 50% din punctaj 
este dat pentru „cea mai scăzută durată de execuție a lucrărilor” este 
explicat prin aceea că beneficiarul – USV – dorește să se încadreze cu 
finalizarea acestora până la 31.12.2023. 10% din punctaj este dat de 
durata garanției. 

Oana Nuțu 2,19 milioane de lei 
de la Consiliul 
Județean Suceava 
pentru Parcul 
Științific și 
Tehnologic Siret 
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- Parcul Științific și Tehnologic este o investiție unică în regiune, derulată 
într-un parteneriat al cărui lider este Primăria Siret, cu finanțare din 
fonduri europene nerambursabile din POR 2014-2020 și cofinanțare din 
bugetul local al Primăriei și cel al Consiliului Județean Suceava. Lucrările 
sunt în derulare, având un ritm susținut, iar CJ Suceava sprijină 
permanent Primăria Siret pentru a duce la bun sfârșit acest proiect până 
la finalul acestui an. 
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, a anunțat că a primit 2,19 milioane de 
lei de la Consiliul Județean Suceava pentru investiția care este realizată 
în proporție de 50%. 
Pe partea de execuție, s-a aplicat tencuiala decorativă pe exteriorul 
clădirii, se aduc curând în șantier panourile sandwich pentru închiderea 
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corpului 2, se lucrează la interioare corp 1, iar în curând va fi instalat 
liftul. Se estimează finalizarea lucrărilor în această toamnă. 
Pe partea de furnizare dotări, s-au încheiat contractele de furnizare 
echipamente IT cu livrare în lunile aprilie-mai (calculatoare, servere, 
imprimante, plotter, software etc.) și contractul privind furnizarea unei 
platforme de inovare/linii de simulare producție (furnizor Bosch 
Rexroth). A fost lansată licitația de furnizare dotări pentru FABLAB 
(imprimantă 3D, scanner 3D, CNC-uri etc.), semnarea contractului 
urmând a avea loc, cel mai probabil, în mai-iunie, iar licitația pentru 
furnizarea mobilierului va fi lansată în perioada următoare. 
„Parcul Științific și Tehnologic este un spațiu în care își vor desfășura 
activitatea studenți, cadre didactice universitare, reprezentanți ai unor 
firme interesate să colaboreze cu mediul academic pentru 
profesionalizarea resursei umane din zonă. Cu acest obiectiv, creștem 
atractivitatea orașului pentru investitori și contribuim împreună cu 
partenerii noștri la creșterea competitivității mediului de afaceri în 
regiune. Acest proiect va conduce și la creșterea atractivității liceului 
nostru, dat fiind că în Siret va exista o legătură directă cu mediul 
universitar. Mulțumim Consiliului Județean Suceava și Universității 
«Ștefan cel Mare» că au acceptat să deruleze acest proiect în parteneriat 
cu Primăria Siret aici, în localitatea noastră, contribuind astfel și la 
dezvoltarea comunității locale!”, a transmis primarul Adrian Popoiu 

 


