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Monitorul de Suceava Local 

Preşedintele României, Klaus Iohannis, s-a întâlnit miercuri, la 

Aeroportul Internaţional „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu 

reprezentanţii Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie 

Suceava-Botoşani, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean 

Suceava, Gheorghe Flutur. 

Preşedintele clusterului, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a prezentat 

posibilităţile de dezvoltare a sectorului bioeconomic din zona 

Suceava-Botoşani, pornind de la potenţialul de dezvoltare al 

zonei şi exemplele de succes înregistrate de companiile din 

cadrul clusterului. Dimian a mai amintit de componenta 

inovatoare şi educaţională reprezentată de Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV) şi de proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii, derulate de Consiliul Judeţean Suceava şi de 

primăriile municipiilor Suceava şi Botoşani. 

Participanţii au analizat trei clustere de profil din Polonia, Franţa 

şi Germania, a căror experienţă a fost folosită în elaborarea 

portofoliului de proiecte public-private ale asociaţiei nou 

înfiinţate. 

Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean, a prezentat o 

propunere de dezvoltare a Parcului industrial de bioeconomie şi a 

evidenţiat dificultăţile cu care se confruntă administraţia publică 

locală şi IMM-urile din zonă în ceea ce priveşte accesarea şi 



derularea fondurilor europene. 

Totodată, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, a 

prezentat planul de dezvoltare a unui Centru de transfer 

tehnologic şi de siguranţă alimentară, care a fost depus într-o 

primă fază a competiţiei lansate în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020. 

Intervenţiile lui Vasile Armenean, fondatorul companiei Betty 

Ice - Suceava, cel mai mare producător de îngheţată din 

România, ale lui Iulian Căzăcuţ, fondatorul companiei Doly-

Com - Botoşani, cu cea mai mare unitate de abatorizare de 

bovine din România, ale lui Alexandru Scheul, fondatorul 

companiei Killer, unul din principalii producători de preparate de 

carne din Suceava, ale lui Mihai Voloşeniuc, reprezentant al 

asociaţiilor crescătorilor de animale din Suceava, au evidenţiat 

rolul clusterului în asigurarea unui lanţ integrat de industrie 

alimentară şi în sprijinirea creşterii competitivităţii internaţionale 

a companiilor româneşti din zona Suceava – Botoşani. 

Vasile Asandei, directorul Agenţiei de Dezvoltare Nord-Est, a 

prezentat propunerea de includere a proiectelor menţionate în 

cadrul Programului comun de dezvoltare al Regiunii Nord-Est cu 

Regiunea Olanda de Nord, atât pentru atragerea de investiţii 

olandeze, cât şi pentru obţinerea unor finanţări europene directe 

  

Răspunsul preşedintelui 

Preşedintele României, Klaus Iohannis, şi-a exprimat susţinerea 

pentru Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-

Botoşani, aflat într-o regiune cu un important potenţial de 



dezvoltare, şi a subliniat faptul că vizita sa are tocmai rolul de a 

sprijini astfel de proiecte inovatoare, în special pentru cei care 

activează în sectorul bioeconomiei, şi că asemenea viziuni 

integrate pot genera progresul economic în zona Suceava-

Botoşani. 

Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că prin astfel de iniţiative 

se poate spera ca dezvoltarea spaţiului rural să devină reală şi 

durabilă, iar România poate deveni numărul 1 în Uniunea 

Europeană în privinţa agriculturii ecologice. 

La şedinţa de lucru au mai participat primarul municipiului 

Suceava, Ion Lungu, primarul municipiului Botoşani, Cătălin 

Flutur, decanul Facultăţii de Inginerie Alimentară, prof. univ. dr. 

ing. Mircea Oroian, reprezentanţi ai asociaţiilor de creştere a 

animalelor, ai producătorilor din industria alimentară şi ai 

operatorilor de turism din regiune. 

Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoşani a 

fost înfiinţat la finalul anului trecut şi reuneşte mai mulţi agenţi 

economici din Suceava şi Botoşani, Camerele de Comerţ şi 

Industrie ale judeţelor Suceava şi Botoşani, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, Primăria municipiului Suceava, Primăria 

municipiului Botoşani şi Consiliul Judeţean Suceava. 

A.I. 

Președintele 

Iohannis susține 

abordarea integrată 

public-privată 

promovată de 

Clusterul Regional 

Inovativ de 

Obiectiv de Suceava Local 

Klaus Iohannis s-a întâlnit miercuri, la Aeroportul Internațional 

„Stefan cel Mare” din Suceava, cu reprezentanții Clusterului 

Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, la 

inițiativa președintelui CJ Suceava. La ședința de lucru au mai 

participat primarul municipiului Suceava,  Ion Lungu, primarul 

municipiului Botoșani, Cătălin Flutur, decanul Facultății de 

Inginerie Alimentară, prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, 



Bioeconomie 

Suceava – Botoșani 

reprezentanți ai asociațiilor de creștere a animalelor, ai 

producătorilor din industria alimentară și ai operatorilor de 

turism din regiune. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va fi în premieră, 

de astăzi şi până duminică, gazda turneului final al 

Campionatului Naţional Universitar la handbal masculin, 

competiţie în care este angrenată şi echipa sa, formată în 

totalitate din jucători ce evoluează pentru CSU în Liga 

Naţională. Pe lângă studenţii suceveni vor intra în lupta pentru 

medalii alte şapte echipe din şase centre universitare din ţară: 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Universitatea 

Transilvania din Braşov, Universitatea din Craiova, 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, UMF „Carol 

Davila” Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti şi 

Universitatea din Piteşti. Cele opt echipe vor fi împărţite în două 

grupe şi vor juca fiecare cu fiecare în prima fază, o grupă la sala 

Liceului cu Program Sportiv Suceava şi una la sala de sport a 

Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava. Aseară urma să aibă 

loc tragerea la sorţi la care campioana şi vicecampioana de anul 

trecut, echipele din Târgu Jiu şi Braşov, vor fi capi de serie. 
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Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

organizează, în perioada 4-6 mai, seminarul „Specialişti fără 

frontiere”, la care participă parteneri ai facultăţii din Ungaria, 



parteneri din Maroc, 

Spania, Ungaria, 

Ucraina şi Moldova, 

la USV 

 

 

Ucraina, Republica Moldova, Maroc şi Spania. 

În programul manifestării sunt incluse prezentări ale instituţiilor 

partenere, accentul fiind pus pe experienţele acestora şi planurile 

de viitor în ceea ce priveşte dezvoltarea colaborării în domeniul 

educaţiei şi cercetării. Vor fi prezentate inclusiv rezultatele unor 

studii realizate de tinerii cercetători din cadrul instituţiilor de 

învăţământ partenere. 

Participanţii vor avea ocazia să viziteze atât o expoziţie de cărţi 

publicate de cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 

şi Administraţie Publică, cât şi firme şi obiective turistice din 

judeţul Suceava. 
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local 

Marți, 9 mai, cu începere de la ora 19.00, Trio „Academik” 

(Daniel Paicu, Aurelia Simion și Petrea Gîscă) va susține un 

recital în Auditoriul „Joseph Schmidt”. 

Din program: Maximilian Heidrich – Trio op. 25 pentru pian, 

clarinet și corn; Robert Kahn – Serenada op. 73 pentru pian, oboi 

(clarinet) și corn; Johann Sobeck – Duo Concertant op. 5 pentru 

clarinet și corn cu acompaniament de pian; Romeo Cozma – 

Balkano Dance Trio – pentru pian, clarinet și corn. 

Evenimentul este inclus în programul Festivalului „Zilele și 

nopțile studențești”, organizat de Asociația Studenților din 

Universitatea Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa 

de Cultură a Studenților. 

Prețul unui bilet este de 10 lei, intrarea fiind liberă pentru elevi, 

studenți și pensionari. 



Bilete și informații pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau telefon 

0752092606. 

Trio-ul „Academik” s-a înființat în anul 2016 la inițiativa 

profesorilor universitari de la Facultatea de Interpretare, 

Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității 

Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. 

Fondatorii formației camerale ,,Academik” au avut ca scop 

principal crearea unei formații capabilă să interpreteze 

repertoriul abordat la un nivel calitativ de excepție și care să 

promoveze muzica universală și valorile interpretative românești. 

Fiecare membru al formației are un impresionant palmares de 

recitaluri în România și peste hotare, distincții, publicați, 

înregistrări și participări la emisiuni radio și tv.  
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Experiența vieții de student nu poate fi regăsită într-o stare mai 

pură decât în cadrul ZNSt-ului. Astfel, membrii „Asociației 

Studenților din Universitatea Suceava” (ASUS), în calitate de 

organizator principal și promotor al evenimentului, în colaborare 

cu Casa de Cultură a Studenților din Suceava și sprijinul 

Conducerii USV organizează în perioada 8-28 mai 2017 cel mai 

mare festival studențesc anual de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. 

Festivalul „Zilele și Nopțile Studențești” ajunge anul acesta la 

cea de-a VII-a ediție, o revenire ce promite mult suspans, 

adrenalină, distracție și nu în ultimul rând, aproape trei 

săptămâni de evenimente ce vor antrena mintea și spiritul 



studenților și viitorilor studenți suceveni. 

Caracterizate prin amploare și diversitate, activitățile sunt 

structurate în cadrul celor a 5 departamente: Divertisment, 

Cultural – Educațional, Sănătate și Mediu, Sport și mult 

așteptatul maraton în căutarea comorii ZNSt: Treasure Hunt. 

Concertele, serile de film în aer liber, activitățile sportive, 

petrecerile nocturne și concursurile se regăsesc în marea de 

evenimente pe care o promit organizatorii ZNSt-USV 2017. 
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Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

organizează, în perioada 4-6 mai, seminarul „Specialişti fără 

frontiere”, la care participă parteneri ai facultăţii din Ungaria, 

Ucraina, Republica Moldova, Maroc şi Spania. 

În programul manifestării sunt incluse prezentări ale instituţiilor 

partenere, accentul fiind pus pe experienţele acestora şi planurile 

de viitor în ceea ce priveşte dezvoltarea colaborării în domeniul 

educaţiei şi cercetării. Vor fi prezentate inclusiv rezultatele unor 

studii realizate de tinerii cercetători din cadrul instituţiilor de 

învăţământ partenere. 

Participanţii vor avea ocazia să viziteze atât o expoziţie de cărţi 

publicate de cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 

şi Administraţie Publică, cât şi firme şi obiective turistice din 

judeţul Suceava. 
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