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Ultima oră 

local 

„Noaptea Cercetătorilor Europeni”, care va avea loc pe 27 

noiembrie, se pregătește să încânte și în acest an publicul cu 

știință, prin experimente trăsnite, fenomene curioase, imagini din 

culisele cercetării, conferinţe captivante, jocuri și concursuri cu 

premii atrăgătoare. Programul este desfășurat de cercetători, 

inventatori și exploratori într-un mod interactiv, educativ și 

distractiv și se adresează minților curioase de toate vârstele. 

 

Aflați într-un context deosebit, anul acesta evenimentele se 

desfășoară în laboratoarele Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și online, pe Facebook, la 

www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorSuceavaîn zilele de 

vineri și sâmbătă, participarea la toate activitățile fiind gratuită. 

[…] 

 

În cadrul Uniunii Europene, „Noaptea Cercetătorilor Europeni” 

se înscrie în seria acțiunilor Marie Sklodowska Curie din 

proiectul cadru Horizon 2020. Promovat de Comisia Europeană, 

proiectul „DOREMI-RO” este coordonat în România de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și se va organiza 

simultan în peste 30 de orașe, dintre care București, Cluj-Napoca, 

Constanța, Craiova, Iași, Timișoara, Sibiu. Evenimentul Noaptea 

cercetătorilor de la Suceava este organizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava. Informații suplimentare și programul 

complet pot fi obținute pe www.noapteacercetatorilor.ro. 
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O.N. „Donează sânge 

constant. Fii 

erou!”, campanie 

desfășurată de 

studenții USV 

www.obiectivdesuceava.ro 

26.11.20 

 

Suceava În contexul în care Centrul Județean de Transfuzii Suceava are 

nevoie de donatori, studenții specializării „Media Digitală” din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava s-au mobilizat și 

s-au implicat concret donând sânge.  

 

În paralel, ei și-au propus să desfășoare campania ”Donează 

sânge constant. Fii erou!” și în mediul online, prin distribuirea 

unor machete informative despre donare. 

 

„Acum, mai mult ca oricând, ne dorim să fim aproape unii de 

ceilalți. Echipa noastră a donat deja la Centrul Județean de 

Transfuzii Suceava. Este ceva ce studenții au oferit <din inimă>, 

este un act responsabil, cu o importantă încărcătură civică. 

Studenții au donat sânge benevol. Scopul campaniei este acela de 

a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei donării de 

sânge. Statisticile arată că, în ţara noastră, unul din zece pacienţi 

spitalizați are nevoie de sânge sau de produse derivate din sânge. 

Din păcate, în România nu este acoperită nici măcar jumătate din 

această nevoie”, a menționat coordonatoarea campaniei, Iulia 

Sîrghi-Covalciuc. 

 

Detalii despre studenții care se alături campaniei pot fi obținute 

de pe pagina de facebook a campaniei: 

https://www.facebook.com/doneazasangeconstantfiierou. 

 

Campania este inițiată de studenții de la Media Digitală din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și susținută de 

Radio USV și Digital Media Center. 
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O.N. Aproape 200 de 

mămici s-au 

înscris la cursuri 

www.obiectivdesuceava.ro 
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Suceava Aproape 200 de mămici s-au înscris la ultima serie de cursuri 

gratuite organizate de Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), în cadrul proiectului Mommypreneurs. Dintre acestea, 



gratuite de 

Competențe 

digitale și 

Antreprenoriat, în 

cadrul proiectului 

Mommypreneurs 

118 au optat pentru cursurile de Competențe digitale și alte 76 au 

ales cursurile de Antreprenoriat. Mămicile sunt din Suceava, 

Botoșani, Iași, Cluj, Tulcea și Timișoara, precum și românce care 

în acest moment se află în Germania și Austria, informează USV. 

 

La cursuri participă atât mămici înscrise recent, cât și mămici 

care s-au înscris în seriile anterioare, dar nu au putut participa din 

motive personale sau din cauza distanței. Cursurile se vor 

desfășura online, de două ori pe săptămână, pe platforma Google 

Meet. Totodată, lectorii vor fi disponibili online pentru 

consultanță, câte două ore pe săptămână, și vor susține mămicile 

pentru ca acestea să depășească obstacolele inerente perioadei. 

[…] 

N.B. „Valorificarea 

activităţii de 

cercetare prin 

comunicări 

ştiinţifice” 

www.crainou.ro 

26.11.20 

Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, în data 

de 27 noiembrie, începând cu ora 15, workshopul „Valorificarea 

activităţii de cercetare prin comunicări ştiinţifice”. 

 

Evenimentul va fi susţinut de către şef lucrări dr. ing. Elena-

Daniela Lupu, din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor (USV). 

 

Subiectele abordate în cadrul evenimentului vor include, printre 

altele, beneficiile comunicării şi publicării rezultatelor ştiinţifice, 

modalităţile de diseminare a rezultatelor cercetării, prezentarea 

principalelor baze internaţionale de date ca surse de documentare, 

precum şi prezentarea elementelor structurale şi a cerinţelor de 

redactare pentru o lucrare ştiinţifică. 

 

Workshopul se va desfăşura online, la adresa: 

meet.google.com/oxd-uciv-ecn. 

 



Evenimentul este organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0615 – Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Cosmina 

Cristea 

Inteligența 

artificială în 

conflict cu 

drepturile omului, 

temă de dezbatere 

la conferința 

organizată cu 

prilejul Elsa Day 

www.cuzanet.ro 

26.11.20 

General Miercuri, 25 noiembrie, a avut loc dezbatarea on-line „LegalTech 

Talks”, organizată de ELSA Iași și ELSA Suceava, cu ocazia 

ELSA Day. La discuții au participat prof. univ. dr. Aurora Ciucă, 

de la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava, și lect. univ. dr. Alina Gentimir, de la 

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, dar și numeroși membri ELSA, studenți de la cele două 

facultăți de drept, din Iași și din Suceava, precum și alți studenți 

interesați de tema inteligenței artificiale în conflict cu drepturile 

omului. 

 

Prof. univ. dr. Aurora Ciucă a deschis conferința definind 

conceptul de inteligență artificială și referindu-se la bioetică: 

„Știința nu este un scop în sine, ci trebuie să servească scopurilor 

omului, iar pe de altă parte, omul nu trebuie redus la instrument 

în beneficiul științei”. 

 

[…] 

A.M. Start în competiția 

studențească E.ON 

Energy Challenge 

www.angajatorulmeu.ro 

26.11.20 

Carieră Studenții și masteranzii din orice centru universitar din țară, 

pasionați de domeniul energiei și care au inițiative sau proiecte pe 

teme legate de Eficiență Energetică & Optimizare Rețea, Energie 

Verde, Digital & Smart, Produse/ Servicii clienți, au ocazia să-și 

expună ideile într-un concurs dedicat. 

 

Proiectele pot fi înscrise până în 20 decembrie, pe site-ul 

competiției. Vor fi analizate de un juriu format din specialiști 

E.ON și, în funcție de punctajul obținut, primele clasate de la 

fiecare secțiune se vor califica în etapa următoare, cea a 

interviurilor. 



[…] 

 

E.ON Energy Challenge a debutat în 2015 și a antrenat circa 250 

de studenți, din diferite centre universitare. Proiectele prezentate 

au oferit soluții inedite, iar unele dintre ele au fost replicate în 

compania E.ON. Câștigătoarea ediției 2020 a fost Team Atlas – 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, locul doi a fost ocupat 

de echipa Sleepsoft – Universitatea Transilvania Brașov, iar pe 

locul trei s-a aflat echipa AbracaData – Universitatea Politehnica 

București și Universitatea din București. 

Vasile Nechita Elevi de la 

Colegiul „Mihai 

Eminescu” Satu 

Mare au fost 

premiaţi la 

concursul RoSEF 

2020 

www.informatia-zilei.ro 

27.11.20 

__________ După cum ne informează profesoara dr. Georgeta Cozma, de la 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare, Concursul 

Naţional de Ştiinţă şi Inginerie pentru Elevi RoSEF 2020 – online 

– organizat de Societatea Ştiinţifică Cygnus – Centru UNESCO 

România,  împreună cu Universitatea Ştefan cel Mare din 

Suceava a organizat şi în acest an Concursul Naţional de Ştiinţă şi 

Inginerie RoSEF. 

[…] 

Desfăşurare şi jurizare 

 

Participarea la selecţia naţională a presupus  prezentarea unui  

proiect de cercetare STEM STEAM, un film de susţinere şi un 

interviu înregistrat cu elevii echipelor. 

 

Lucrările acceptate în competiţia finală online – 21 noiembrie 

2020 – susţinute de filmul de prezentare – au fost evaluate de un 

juriu format din cercetători  români din diaspora (SUA, Canada şi 

Belgia). 

 

Juriul a fost format din trei  cercetători români din diaspora 

(SUA, Canada  şi Belgia). 



Fiecare membru al juriului  a studiat  documentaţia trimisă de 

participanţi şi a  transmis o întrebare legată de lucrare, astfel încât 

să-şi clarifice anumite aspecte ale proiectului. 

 

Răspunsul participanţilor în timpul susţinerii online  a fost 

înregistrat şi  trimis membrilor juriului care au notat  lucrările pe 

baza criteriilor concursului. 

 

Filmele şi proiectele elevilor vor fi prezentate în cadrul 

evenimentelor Noaptea Cercetătorilor Europeni şi Noaptea 

Cercetătorilor Suceava, alături de proiecte ale studenţilor şi 

cercetătorilor profesionişti. 

D.P. Un Crăciun pentru 

fiecare, proiect al 

Arhiepiscopiei 

Sucevei și 

Rădăuților care-și 

propune strângerea 

unui număr de o 

mie de cadouri 

pentru copii și o 

mie pentru bătrâni 

www.obiectivdesuceava.ro 

27.11.20 

Suceava În perioada 23 noiembrie – 18 decembrie se desfășoară Campania 

intitulată Un Crăciun pentru fiecare, fiind vorba de un proiect al 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților aflat la prima ediție. Scopul 

acestui proiect este a strange cadouri de Crăciun pentru o mie de 

copii din mediul rural aflați în situații defavorizate și pentru o mie 

de bătrâni. 

[…] 

De asemenea, în legătură și cu această Campanie intitulată Un 

Crăciun pentru fiecare, pe data de 6 decembrie, Arhiepiscopia va 

organiza un concert caritabil susținut de opt artiști în auditoriumul 

„Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” și va fi 

transmis live pe contul de Facebook a arhiepiscopiei. „Pentru mai 

multe detalii despre acest proiect, puteți apela la numărul de 

telefon 0756 277 365 – Andrei Mocanu, coordonatorul 

voluntarilor Sectorului Social Filantropic al Arhiepiscopiei 

Sucevei și Rădăuților”, se mai menționează în comunicatul 

Arhiepiscopiei. 

Gabriel 

Toderașcu 

Program infernal 

pentru CSU 

www.monitorulsv.ro 

26.11.20 

 

Sport După o perioadă de pauză de cinci săptămâni, Liga Națională de 

handbal masculin revine în actualitate cu meciurile din cadrul 

etapei a XI-a, care se vor disputa în Capitală, în sălile Apollo și 



Suceava în ultima 

parte a turului 

 

 

www.svnews.ro 

26.11.20 

 

Rapid, pe parcursul zilei de vineri, 27 noiembrie. CSU Suceava 

va da piept cu un adversar incomod și mult mai bine cotat, este 

vorba de CSM București. De altfel, pentru „studenți” urmează un 

program foarte dificil, în continuare, până la finalul turului, 

urmând să întâlnească doar formații din partea de sus a 

clasamentului, precum Dobrogea Sud Constanța, Dunărea 

Călărași, Minaur Baia Mare sau Politehnica Timișoara. 

 

[…] 

www.obiectivdesuceava.ro 
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__________ Profesori și elevi 

din Liteni și 

Dumbrăveni, 

interviuri la Biroul 

Francez 

www.suceavalive.ro 

26.11.20 

Social Proiectul „Francofonia în comunitate” se bucură de susținerea 

Institului Francez și Ambasadei Franței în România, a Agenției 

Universitare a Francofoniei, a Centrului de Reușită Universitară  

al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a Inspectoratului 

Școlar Județean, a Consiliului Județean, a Asociației Profesorilor 

de Limbă Franceză, filiala Suceava, a  Asociației „L’Arc-en-ciel 

du succès” și a  Asociației Seniorilor Bucovineni. 

 

Activitatea care demarează joi, 26.11.2020, este dedicată cadrelor 

didactice. Ziua Internațională a Profesorului de limba franceză 

este sărbătorită, începând cu anul 2019, la finalul lunii noiembrie 

și se dorește un prilej de bucurie și de solidaritate a profesorilor 

de limba franceză din întreaga lume, un moment de împărtășire 

de bune practici, de emoții și trăiri intense legate de experiența 

predării și învățării acestei limbi străine. 

 

Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni și Liceul 

Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, în parteneriat cu 

Biroul Francez, vor organiza, în săptămâna 26 noiembrie – 2 

decembrie 2020, sub coordonarea prof. dr. Ana Maria Briana 

Belciug și prof. dr. Alexandra Sîrghi, o serie de activități care 

doresc să aducă împreună profesori de limba franceză și elevi, 



prin testimoniale, interviuri, portrete de profesor, toate reunite sub 

logo-ul „Merci, professeur!”. 

[…] 

Sorin Avram În cîteva zile se 

uită 

www.jupanu.ro 

26.11.20 

Editorial Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Mihai 

Dimian este un suporter al depolitizării sistemului de educație și a 

celui de sănătate. Și nu de ieri, de azi. Domnul Dimian a constatat 

că, în sfîrșit, Guvernul a descoperit „soluția magică a depolitizării 

spitalelor”. A descoperit-o după o tragedie, cea de la Piatra 

Neamț. 

 

Domnul Dimian vrea acum mai mult și îi invită pe cei aflați la 

butoane să respecte strategiile naționale în domeniul sănătății. 

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, domnul Dimian, care s-a 

implicat activ în rezolvarea unora dintre problemele ridicate de 

pandemie, spune așa: „Acum, că a descoperit și guvernul soluția 

magică a depolitizării spitalelor (sper că nu numai pe cele de o 

anumită culoare politică), mai e un lucru simplu ce ar putea fi 

înțeles înainte de noi tragedii: respectați strategiile naționale, iar 

dacă nu sînt bune atunci apelați la experți să le revizuiască. 

Majoritatea miniștrilor trebuie să accepte că sînt mediocri în 

profesiile dumnealor, iar o funcție de ministru nu-i face experți în 

domeniul respectiv. Este rușinos pentru toți miniștrii sănătății din 

ultimii ani să constatăm că s-a implementat foarte puțin din 

Strategia Națională pentru Sănătate 2014-2020, iar ultimul raport 

privind stadiul implementării ei datează din 2016, deși era o 

obligație legală anuală. Citiți-o măcar la finalul perioadei pentru a 

înțelege ce erați obligați, prin lege, să faceți și nu ați făcut, 

urmărind, în schimb, interese personale și de partid”. 

 

Documentată și tăioasă postarea lui Mihai Dimian. Numai că, din 

păcate, e mult de citit, iar cei aflați în posturi de conducere sînt 



prea ocupați pentru așa ceva. Și dacă nu ar fi ocupați, probabil că 

tot nu ar citi, pentru că cititul obosește. 

 

Apoi, cum o nenorocire nu vine niciodată singură, vor urma, din 

păcate, și altele. De alt gen. Astfel, în cîteva zile se va uita de 

depolitizarea spitalelor și nu se va apropia nimeni de strategia 

națională de sănătate pentru perioada 2014-2020. Și vom avea în 

continuare parte de politizare și de mediocrație, și nu de mult 

promisa meritocrație. 

 

 

 

 

 

 

 

 


