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Sinteza articolului
Trei studente de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au obținut medalia de aur la
cea de a II-a ediție a Salonului Internațional InventCOR, organizat în
format online, în perioada 16-17 decembrie 2021. Evenimentul de
cercetare-inovare are scopul de a cultiva și educa spiritul creativ inovativ,
în special în rândul tinerilor.
La finalul jurizării, cele trei studente, înrolate la ciclurile de studii de
masterat și doctorat, au câștigat medalii de aur pentru invențiile
prezentate în cadrul Salonului. Astfel, Denisa Atudorei și Olivia Atudorei,
coordonate de prof. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela Codină, au fost
premiate cu medalia de aur pentru invenția lor, „Paste tip penne rigate,
fără gluten, pe bază de făinuri de legume și procedeu de obținere a
acestora”, iar Ancuța Chetrariu, coordonată de prof. univ. dr. ing.
Adriana Dabija, a obținut același premiu pentru invenția „Paste făinoase
scurte din făină spelta și adaos de făină de borhot de malț și procedeu de
obținere a acestora”.
Cele două invenții sunt produse inovative, din categoria paste făinoase,
care au fost obținute în cadrul laboratoarelor de cercetare ale Facultății
de Inginerie Alimentară de la USV.
Clubul Universitar din Suceava a reușit să-l aducă acasă în aceste zile pe
Claudiu Lăzurcă, golgheterul eșalonului secund al handbalului
românesc. Sportivul crescut la LPS Suceava a fost cel mai bun junior din
România doi ani la rând și a evoluat în ultima perioadă la Magnum
Botoșani.
„Am reușit ca și Claudiu Lăzurcă să devină jucătorul nostru. Sportivul
care a jucat în ultima perioadă la Botoșani a revenit acolo de unde a
plecat, el fiind crescut de Răzvan Bernicu și apoi de Florin Ciubotariu,
cărora le mulțumim.
Clubul nostru a gândit un program de perspectivă în care generațiile care
acum au câștigat campionatele naționale de juniori să poată să fie bază
pentru o echipă de Liga Zimbrilor. Avem o echipă de juniori II, acum
juniori I, care a fost campioană națională și care a promovat jucători în
primul eșalon valoric, precum Stanciuc, Zarițchi sau Urda. Ei vor
constitui scheletul formației de prim eșalon valoric.

Noi am anticipat un pic ce va fi și suntem pregătiți pentru acest lucru,
mai ales că se pliază pe construcția sălii polivalente din Suceava, pe care
o așteptăm cu nerăbdare.
Ne-am despărțit de Valentin Anton, care și-a manifestat dorința de a
pleca și l-am „repatriat” pe Claudiu Lăzurcă. Nu este același post în teren,
dar ca valoare lotul nostru a crescut.
Sezonul viitor începe cu un meci capital, cel cu Poli Timișoara, o victorie
asigurând, oarecum, liniștea echipei CSU din Suceava în condițiile
meciurilor de baraj.
Pentru noi este esențial să ne menținem la nivelul de susținere oferit de
Primăria Suceava și Consiliul Local și Universitatea din Suceava, cărora
le mulțumim pentru sprijinul acordat și sperăm ca și în viitor lucrurile să
fie la fel de bune” a declarat antrenorul principal al CSU din Suceava,
profesorul Petru Ghervan.

