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Pe un teren din spatele stadionului Areni, pe care era planificată, la un moment dat, 

construcția unui cămin studențesc, USV are în plan realizarea unei clădiri cu parcare 

subterană, parter și cinci etaje care să găzduiască un laborator complex pentru 

cercetare alimentară și o facultate de Medicină. Suprafața terenului pe care ar urma să 

fie amenajată construcția respectivă este de 1.681 mp. La un eveniment organizat de 

Prefectură în cea de-a doua jumătate a lunii martie, decanul Facultății de Drept și 

Ştiințe Administrative, Camelia Ignătescu, a dat citire mesajului adresat de rectorul 

Valentin Popa prin care cei prezenți erau informați cu privire la cea de-a unsprezecea 

„preconizată” facultate din cadrul USV: cea de Medicină. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a inițiat, oficial, demersurile pentru 

înființarea unei facultăți de Medicină la Suceava. La finalul lunii februarie, Primăria 

municipiului Suceava a emis un certificat de urbanism la solicitarea USV pentru 

studiul de fezabilitate necesar unei facultăți de medicină și pentru un „laborator 

pentru siguranța alimentului”. De asemenea, municipalitatea a emis și certificatul de 

urbanism cu informațiile necesare nu doar pentru faza studiului de fezabilitate (S.F.), 

ci și în ideea obținerii, ulterioare, a unui plan de urbanism zonal. 

De fapt, USV ar dori să construiască un sediu care să găzduiască atât o facultate de 

Medicină, cât și Laboratorul pentru siguranța alimentului pe un teren situat pe strada 

Universității, dar nu în zona mai frecventată a acesteia, de la intersecția de la Nordic 

la cea de la Primărie, ci pe o zonă mai retrasă, situată dincolo de Stadionul „Areni” și 

de sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, 

în vecinătatea unei construcții care aparține de ACET SA și a Direcției Fitosanitare. 

Suprafața terenului pe care ar urma să fie amenajată construcția respectivă este de 



1.681 mp, dar desigur că amprenta la sol a construcției propriu-zise va fi mai mică și 

nu va ocupa întreaga parcelă de teren. Dacă avem în vedere că se dorește edificarea 

unei clădiri cu regim de înălțime demisol plus parter plus 5 etaje a cărei arie 

desfășurată va fi de circa 7.000 mp, este posibil ca aria construită să fie de circa 1.000 

mp, diferența până la 1.681 mp să fie cel mai probabil destinată spațiilor verzi și 

căilor de acces. 

Subsolul (sau demisolul, în funcție de ce se va stabili în SF) va avea ca destinație 

garaj auto, iar restul spațiilor de la parter și cele cinci etaje urmând să aibă ca 

destinație laboratoare și săli de curs. Probabil că vor fi și câteva săli care să aibă ca 

destinație zona administrativă, deși despre acestea nu s-a făcut referire clară în adresa 

transmisă Primăriei Suceava odată cu solicitarea de emitere a certificatului de 

urbanism. 

În ce privește strict partea de Laborator de siguranță a alimentului, informațiile 

oficiale transmise sunt cum că se dorește amenajarea unui număr de șapte săli de 

laborator, patru unități de suport, precum și dependințele aferente. 

Cu toate că informări în mediul public s-au făcut cu privire la intenția USV de a 

înființa o a unsprezecea facultate la Suceava care să fie de Medicină, efervescența pe 

marginea acestui subiect a fost cel mult temperată. La un eveniment organizat de 

Instituția Prefectului – Județul Suceava în cea de-a doua jumătate a lunii martie, 

decanul Facultății de Drept și Ştiințe Administrative, Camelia Ignătescu, a dat citire 

mesajului adresat de rectorul Valentin Popa prin care cei prezenți erau informați cu 

privire la cea de-a unsprezecea „preconizată” facultate din cadrul USV: cea de 

Medicină. 

Este, totuși, de menționat faptul că numărul foarte mare de avize și aprobări, precum 

și faptul că USV abia este la faza studiului de fezabilitate în acest drum lung pentru 

înființarea unei facultăți de Medicină fac aproape imposibil ca un astfel de obiectiv să 

fie finalizat în octombrie 2020, chiar și 2021 fiind un termen totuși destul de optimist. 

Asta fără să abordăm deloc subiectul condițiilor pe linie de educație și corp profesoral 



ce trebuie îndeplinite pentru acreditare. 

Primele dezbateri mai serioase pe această temă au apărut acum aproape un deceniu, în 

contextul discuțiilor despre regionalizare. 

Reamintim că despre necesitatea înființării unei facultăți de Medicină la Suceava s-a 

vorbit în anii 2010 – 2011, când, periodic, era pusă în discuție și regionalizarea. 

Atunci, în condițiile în care unii nu doreau înființarea doar a unei regiuni cu centrul la 

Iași, se discuta de înființarea unei facultăți de Medicină la Suceava ca necesitate de 

dezvoltare a USV în contextul regionalizării. 

Legat de ipotetica înființare, la Suceava, a unei facultăți de Medicină, tot în acea 

vreme se discuta ca actualul spital județean să fie, treptat, adus la nivel de spital clinic 

universitar. 

Odată cu reconfigurarea zonelor de putere politică de la mijlocul lui 2012 și cu 

trecerea în plan secund a regionalizării din a doua jumătate a anului 2013, subiectul 

înființării unei facultăți de Medicină a căzut oarecum în uitare – cel puțin pentru 

partea politicului și pentru opinia publică -, iar cel privind Spitalul Județean s-a 

rezumat doar la atragerea fondurilor pentru modernizarea ca atare a acestuia. 
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Pg.4 Sâmbătă, 6 aprilie 2019, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a debutat 

concursul „Student pentru 1 zi”, competiție inclusă în calendarul activităților 

Ministerului Educației Naționale, aflată la cea de-a XII-a ediție. 

Această primă etapă a concursului a reunit elevi din clasele a XII-a de la Colegiul 

Tehnic „Petru Poni” din Roman, Liceul Tehnologic „Vasile Slav” din Roman, 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț, Liceul „Dimitrie Cantemir” 

din Darabani, Colegiul „Andronic Motrescu” din Rădăuți, Liceul Tehnologic 

Bucecea, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Tg. Neamț, Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu” din Fălticeni, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoșani, Colegiul 

Tehnic din Rădăuți, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, Colegiul Tehnic 
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ro de Industrie Alimentară, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Tehnic „Al. I. 

Cuza” și Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava. Aceștia au susținut probele 

de concurs la disciplinele Managementul energiei și energie regenerabilă, Sisteme 

electrice, Electronică și automatizări, Proiectare asistată de calculator în AutoCAD, 

Ingineria Produselor Alimentare, Controlul și Expertiza Produselor Alimentare și 

Ecologie și Protecția Mediului. 

Pentru oaspeții USV, a fi „Student pentru 1 zi” a însemnat efectuarea unui tur complet 

de campus, în care au putut vedea laboratoarele de specialitate, activitatea de la Radio 

USV, Centrul de Natație și Kinetoterapie, Biblioteca USV sau Observatorul 

Astronomic, urmat de un prânz la Restaurantul USV. Programul zilei pentru 

participanți a inclus și un moment artistic oferit de Casa de Cultură a Studenților: 

piesa de teatru „țîba” a Teatrului studențesc Fabulinus. 

Profesorii coordonatori au participat la Atelierul special organizat pentru aceștia, 

intitulat Repere privind orientarea profesională a elevilor, susținut de Maria Irimciuc, 

psiholog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Câștigătorii acestei etape sunt: Proiectare Asistată de Calculator în AutoCAD, 

Premiul I – Tureatcă Iosua, Premiul al II-lea – Reguș Sebastian – Manuel, Premiul al 

III-lea – Aniței Claudiu – Ştefan și Gălățan Andrei – Ilie, Mențiune – Costeniuc 

Gioele și Ionuț – Iliuță Iacob; Ecologie și Protecția Mediului, Premiul I – Stan 

Alexandru Constantin, Premiul al II-lea – Toma Ilinca, Premiul al III-lea – Dascălu 

Mihaela – Alexandra,  Mențiune – Andrei Rebeca – Maria; Ingineria Produselor 

Alimentare, Premiul I – Luca Anamaria, Premiul al II-lea – Antonesei Andreea, 

Premiul al III-lea – Spătariu Simona și Denisa Bianca Vicol, Mențiune – Bianca 

Gorcea și Şutac Ramona – Marinela; Controlul și Expertiza Produselor Alimentare, 

Premiul I – Țega Pavel, Premiul al II-lea – Vlad Vasile Gabor, Avasîlcăi Mihaela 

Manuela și Tabita Timoficiuc, Premiul al III-lea – Adrian Antoche și Vasilica 

Dochița, Mențiune – Bîgu Ionela Mădălina și Potolinschi Manuel; Electronică și 
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Automatizări, Premiul I – Ciocîrtău Cosmin, Premiul al II-lea – Irimia Mihail, 

Premiul al III-lea – Oană Ionuț, Mențiune – Ştefanache Mihai Andrei; Sisteme 

Electrice, Premiul I – Pascariu Mihai Cosmin, Premiul al II-lea – Brașovanu Andrei – 

Constantin, Premiul al III-lea – Ailenei Dorin, Mențiune – Murarașu Sabin- Ionel; 

Managementul Energiei și Energie Regenerabilă, Premiul I – Tiba Alin Romeo, 

Premiul al II-lea – Popa Alexandru Gabriel, Premiul al III-lea – Pricop Eusebiu Ionel, 

Mențiune – Petrache Ionuț Sebastian, Diplomă specială – Breabăn Marian Ioan, 

Țuțuianu Valentin și Andrieș Ion. 

Menționăm că toți elevii au primit diplome de participare, iar elevii clasați pe podium 

au plecat acasă cu  premii constând în obiecte de birotică. Premianții locului I, la 

fiecare disciplină de concurs, au primit câte un Certificat de agrementare din partea 

USV, care oferă deținătorilor posibilitatea de a fi studenți ai universității, beneficiind 

de scutirea de plată a taxelor de înscriere și înmatriculare la USV. 

Pe 13 aprilie va avea loc cea de-a doua etapă a concursului „Student pentru 1 zi”, tot 

pentru elevii din clasele a XII-a, la disciplinele Istorie, Geografie, Filozofie, Limba 

română, Limba engleză, Limba germană, Limba ucraineană, Limba franceză, Limba 

spaniolă, Limba italiană, Comunicare și relații publice, Economie, Psihologie, 

urmând ca, pe 11 mai, să aibă loc ultima etapă a concursului, cea adresată elevilor din 

clasele a XI-a, la disciplinele Managementul energiei și energie regenerabilă, Sisteme 

electrice, Electronică și Automatizări, Fizică/Astronomie și Astrofizică, Ingineria 

produselor alimentare, Controlul și expertiza produselor alimentare, Gastronomie, 

Ecologie și Protecția Mediului, Istorie, Geografie, Filozofie și Limba franceză, se 

arată într-un comunicat de presă transmis de USV. 
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Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti va fi gazdă, şi în acest an, a unei manifestări care 

a căpătat, deja, tradiţie. Este vorba despre „Şcoala de excelenţă în turism şi 

antreprenoriat” , aflată la cea de-a cincea ediţie, care va fi organizată începând de 

astăzi până pe 12 aprilie, de către Facultatea de Ştiinţe Economice şi Societatea 

Antreprenorială Studenţească, din cadrul UPG Ploieşti, în colaborare cu experți în 



antreprenoriat 

 

domeniul turismului, mediului de afaceri și IMM. 

 

Potrivit organizatorilor, „Şcoala de excelenţă în turism şi antreprenoriat” este 

considerată un proiect educațional unic dedicat studenților de la specializarea 

Eonomia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi, fiind vorba despre o acţiune 

inovativă, proiectul este finanțat de Ministerul Educației Naționale. În cadrul acestei 

manifestări, studenții selectați beneficiază de un program de pregătire, în care sunt 

incluse şi workshop-uri, coordonate de specialiști ai Agenției pentru IMM, Atragere 

de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești sau ai partenerilor din proiect. Practic, 

participanții vor dezbate cele mai noi strategii în domeniul turismului, cât și programe 

destinate tinerilor întreprinzători, studenţii beneficiind, totodată, şi de suportul 

cadrelor didactice, care vor coordona proiectul, din cadrul Universității Petrol-Gaze 

din Ploiești. 

Participă studenți din şapte centre universitare membre ale Asociației Facultăţilor de 

Economie din România, respectiv: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Academia 

de Studii Economice București, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea 

din Oradea, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Ștefan cel Mare 

Suceava, Universitatea Transilvania din Brașov, cărora li se vor alătura și alte 

categorii de tineri şi cadre didactice. 

Deschiderea oficială a manifestării este programată astăzi, începând cu ora 13:30, în 

Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 
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 39 de echipe de studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară a 

Universităţii din Suceava şi-au prezentat propriile invenţii culinare la prima ediţie a 

competiţiei de creare de produse alimentare inovative FIA FOOD FEST 2019. 
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 În aceasta săptămână, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava continuă programul-pilot de 

mobilitate academică interuniversitară a studenţilor de la domeniul administrarea 

afacerilor. 
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 Banca Naţională a României, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, organizează, în cadrul proiectului „Zilele porţilor deschise pentru studenţii 

economişti”, o conferinţă dedicată reprezentanţilor mediului academic care activează 

în domenii economice.Conferinţa. monitorul
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Realitateadesuceava.net: Proiectul „Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în 

sprijinul creșterii economice”, la USV 
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