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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu MILSET Expo 
Sciences Europe a 
adunat 100 de tineri 
inventatori de pe 4 
continente, în cadrul 
USV 

monitorulsv.ro 
25.07.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește, în perioada 24 – 
30 iulie 2022,  MILSET Expo Sciences Europe, o expoziție internațională 
de știință și inventică pentru tineret care reunește peste 100 de tineri, 
selectați din țări de pe 4 continente. Expo Sciences Europe se desfășoară 
pentru prima dată în România, fiind organizată de MILSET Europe și 
MILSET Romania, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava,  Societatea Științifică „Cygnus” și Colegiul Național „Petru 
Rareș” din Suceava. În organizarea acestei ediții s-au implicat și 
Ministerul Educației, Schneider Electric Romania, Muzeul Bucovinei 
Suceava și Primăria Municipiului Suceava. 
Mișcarea Internațională pentru Activități Recreative în Știință și 
Tehnologie (MILSET - Mouvement International pour le Loisir 
Scientifique et Technique) este o organizație de tineret non-
guvernamentală, non-profit și independentă politic, care are ca scop 
dezvoltarea culturii științifice în rândul tinerilor prin organizarea de 
programe de știință și tehnologie, inclusiv expoziții științifice, tabere 
științifice, congrese și alte activități. MILSET are filiale pe toate 
continentele și în majoritatea țărilor și sprijină organizațiile sale membre 
în implicarea tinerilor în activități legate de știință, tehnologie, inginerie, 
arte și matematică – STEAM, prin motivare, cooperare, colaborare și 
crearea de rețele de tineret. Mișcarea pledează pentru schimbul liber de 
cunoștințe și construirea unor comunități pentru diseminarea de 
informații prin intermediul Congresului Mondial al Tineretului privind 
Societatea Informațională și a Cunoașterii. 
La Suceava vor fi prezenți în aceste zile reprezentanți din Algeria, Belgia, 
Bulgaria, Elveția, Franța, Italia, Coreea de Sud, Luxemburg, Mexic, 
Nepal, Olanda, Polonia, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Tunisia, 
Turcia, Ucraina și România. Programul manifestărilor cuprinde expoziții 
de proiecte ale elevilor, prezentări pe teme științifice, workshopuri și 
ateliere, prezentări ale unor cercetători internaționali și ale unor firme, 
vizite științifice și culturale în Municipiul Suceava și în județul Suceava, 
seri culturale românești și internaționale, concursuri pe teme științifice. 
Deschiderea expoziției are loc luni, 25 iulie, începând cu ora 17:00 la 
Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. 
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- Grant de 4 milioane 
de euro, finanțat 
prin PNRR, pentru 
implementarea unei 
ample strategii de 
digitalizare la 
Universitatea 
suceveană 

obiectivdesuceava.ro 
25.07.22 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a anunțat, vineri, că a primit de la Ministerul 
Educației  scrisoarea de aprobare a grantului de 4 milioane de euro 
pentru realizarea proiectului „USV Digital”, finanțat din PNRR. 
Conform prorectorului USV, proiectul include dezvoltarea a 22 de 
laboratoare didactice în arii precum: inteligență ambientală, amplificată 
și alternativă; calculatoare cuantice; roboți umanoizi; securitate 
cibernetică; comunicații wireless 5G și tehnologii Internet of Things; 
realitate virtuală biomedicală; e-Sănătate și telemedicină; protetică 
dentară digitală; neuroștiințe cognitive; gamificarea educației; tehnologii 
digitale pentru autovehicule; telematică rutieră; sisteme automate; fizică 
computațională; știința datelor și digitalizarea afacerilor; media digitală, 
tehnologii digitale de analiză a patrimoniului natural și cultural. 
De asemenea, proiectul include  și investiții majore în modernizarea 
rețelei principale de comunicații de date, în îmbunătățirea accesului 
wireless la Internet în campus și cablarea structurată cu fibră optică, 
extinderea capacității centrelor de calcul și stocare a datelor pentru 
susținerea activităților didactice și gestiunea școlarității, implementarea 
unei noi platformei software pentru gestionarea școlarității, dezvoltarea 
unui dispecerat integrat de securitate la nivelul campusului, formarea 
competențelor digitale și a competențelor de antreprenoriat digital în 
rândul studenților și personalului USV. 
„Realizarea și depunerea acestui proiect a fost posibilă pentru că au fost 
câțiva oameni care au petrecut vacanța de Rusalii la USV, sprijiniți de alți 
20 de colegi din USV și din industria IT din Suceava care au lucrat din 
diversele locuri în care se aflau. Le mulțumesc foarte mult și sper să 
realizăm tot ceea ce ne-am propus și chiar mai mult decât atât”, a 
transmis profesorul Mihai Dimian. 
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- Un grup de 
absolvenți și 
doctoranzi ai 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava au vizitat 
Distileriile 
Alexandrion Saber 
1789, în cadrul 
parteneriatului 
dintre Alexandrion 

svnews.ro 
22.07.22 

- Un grup format din absolvenți, promoția 2022, și doctoranzi ai Facultății 
de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, proveniți din Ucraina și Republica Moldova, au vizitat, pe 21 
iulie, Distileriile Alexandrion Saber 1789 din Pleașa (jud. Prahova), unde 
se produce și Carpathian Single Malt. Vizita tinerilor, însoțiți de 
profesori, are loc în cadrul parteneriatului dintre Alexandrion Group și 
instituția de învățământ superior. 
Oaspeții au vizitat toate zonele cheie ale distileriei, unde au primit 
informații relevante despre etapele întregului proces de producție și le-
au fost prezentate utilajele, instalațiile și suportul logistic implicate în 
întregul lanț de activități.  Mai mult, ei au avut oportunitatea de a afla 
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Group și instituția 
de învățământ 
superior 

direct de la unii dintre foștii lor colegi, absolvenți ai aceleiași facultăți și 
actuali angajați ai Grupului, care sunt provocările lor profesionale de zi 
cu zi, în ce proiecte interesante sunt implicați și ce obiective au pe termen 
lung. 
Doi dintre absolvenții care au făcut parte din grup, cetățeni ucraineni 
veniți la studii în țara noastră, sunt beneficiarii suportului financiar oferit 
de Alexandrion Group, prin intermediul Fundației Alexandrion, până la 
finalizarea studiilor postuniversitare la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava. Alexandrion Group s-a implicat puternic, încă de la început, 
în susținerea celor afectați de situația din Ucraina, printr-o serie de 
acțiuni umanitare derulate prin intermediul Fundației Alexandrion, 
inclusiv prin contactarea universităților din mai multe zone ale țării, 
printre care și Suceava, pentru a derula în parteneriat, programe de 
susținere a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Ucraina care 
studiază în România. Vizita la Distileriile Alexandrion Saber 1789 este 
legată și de această inițiativă.[...] 

- Echipa USV Suceava 
țintește un loc pe 
podiumul 
Campionatelor 
Europene 
Universitare 

crainou.ro 
22.07.22 

- La sfârșitul acestei săptămâni, în Polonia, la Lodz, se va desfășura 
Campionatul European Universitar de Handbal. Echipa Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava este din nou prezentă la competiție după 
ce a câștigat campionatul din România. De menționat faptul că formația 
USV a câștigat turneul și o dată a luat medalia de bronz. 
„Avem de această dată o echipă competitivă cu care sperăm să ne luptăm 
pentru medalii. Știm că vom avea adversari de calibru din Spania și 
Germania, dar noi ne vom apăra șansa așa cum am făcut-o de fiecare 
dată”, a spus prorectorul USV, Mihai Dimian. 
CSU din Suceava, care evoluează în primul eșalon valoric al handbalului 
românesc și unde joacă mai mulți componenți ai formației universitare a 
USV, a început pregătirile mai devreme și jucătorii sunt deja la o „turație” 
superioară. 
„În acest an, după ce am văzut înregistrările mai vechi din turneul 
universitar european, avem cel mai bun lot. Îmi doresc mult să ne vedem 
pe podiumul de premiere”, a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu. 
Deocamdată, nu sunt cunoscute adversarele formației sucevene, tragerea 
la sorți a grupelor urmând să aibă loc duminică, 24 iulie. 
„Suntem mai pregătiți decât în ocaziile anterioare, dar în același timp 
suntem conștienți de valoarea adversarilor noștri. Avem un moral bun și 
ne vom lupta pentru a ajunge în vârf”, a conchis și antrenorul Iulian 
Andrei. 
Din lotul echipei USV care va participa la europenele universitare fac 

gazetasv.ro 
21.07.22 



parte și „lunetistul” Adrian Tîrzioru, dar și portarul cu o mie de brațe, 
Darius Makaria, cei doi fiind la 100% din capacitate. Oricum, cel mai 
„periculos” jucător al echipei USV este extrema Cosmin Lupu. 
Lotul echipei USV este alcătuit din: Ionuț Andreescu, Adrian Tîrzioru, 
Claudiu Lăzurcă, Leonard Ștefan, George Mihalcea, Iulian Roșu, Darius 
Makaria, Pavel Loic, Cosmin Lupu, Alexandru Bologa, Adrian Urdă și 
Alexandru Dascălu. 

- Alianța Franceză 
Suceava: Cea de-a 
doua serie a Școlii de 
vară francofone s-a 
încheiat 

radiotop.ro 
22.07.22 

- La Suceava s-a încheiat a doua serie a celei de-a III-a ediții a Școlii de 
vară francofone, care a avut loc timp de aproximativ două săptămâni sub 
genericul „Descoperă limba franceză de la o vârstă fragedă”. Școala de 
vară este organizată de Alianța Franceză din Suceava și are drept 
parteneri Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel 
Mare”, filiala Asociației Române a Profesorilor Francofoni, Inspectoratul 
Școlar, Delegația Generală Valonia-Bruxelles la București, Agenția 
Universitară a Francofoniei, Muzeul Național al Bucovinei, Teatrul 
„Matei Vișniec”, Biblioteca „I.G.Sbiera” și un Institut din Franța. La 
acțiune au participat câteva zeci de copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 
ani, iar cursurile s-au ținut la Școala Gimnazială Nr. 1. Conform unui 
comunicat transmis de USV, programul zilnic a fost constituit din cursuri 
intensive de limba franceză cu durata a câte două ore, urmate de activități 
educative și de recreere derulate în diferite locații. Festivitatea de 
încheiere s-a desfășurat la Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde fiecare 
grupă de copii a prezentat un scurt program artistic în limba franceză. 
Ulterior s-au acordat diplome și premii. Cea de-a doua serie a Școlii de 
vară francofone a fost coordonată de profesoara Daniela Sandu, iar 
cursurile au fost animate de profesorii formatori Cristina Hetriuc și 
Mihaela Șerban. Inițiatoarele și coordonatoarele Școlii de vară sunt 
profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, președinte de 
onoare al Alianței Franceze din Suceava, și lectorul universitar doctor 
Mariana Șovea, directoarea Alianței Franceze. 
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Cornel-Dan 
Niculae 

Ucraina de azi 
justifică și aprobă 
asasinarea 
românilor de către 
Ucraina sovietică în 
1941 

infobrasov.net 
24.07.22 

- [...]În 2017, Rusia încolțită și acuzată de presa română pe acest subiect, 
s-a apărat trimițând la ce spun ucrainenii, dar ambasada Rusiei nu a 
„negat” tragedia românească de la Fântâna Albă din aprilie 1941, cum a 
titrat senzaționalist media ostilă ei din România, ci a numit-o tragedie în 
loc de „masacru” și a trimis la un articol ucrainean dușmănos și ostil 
românilor. Nu a spus nici că susține acest studiu, ci că îl „propune spre 
atenție”. Lipsiți de subtilitate sau înadins, mercenarii de presă și haterii 
anti-ruși, nu au înțeles, voit sau nu, că arătând spre propaganda 



ucraineană anti-românească, Rusia indică spre Ucraina (unde sunt arhi-
vele ce ascund adevărul), cei mai mulți înțelegând (doar) că Rusia 
„neagă”. 
Ucraineanul „Nicolai Rubanets, specialist independent ucrainean în 
istorie locală” este autorul articolului pe care ni-l arăta ambasada Rusiei. 
Sau Мykola Rubanets, născut în anul 1970, colonel în rezervă și membru 
în consiliul local Hliboca (2016-2020), cum au botezat ucrainenii orașul 
românesc bucovinean Adâncata, șef al „Serviciului informațional analitic 
în cadrul Direcției Teritoriale a Serviciului de protecție  judiciară în Regi-
unea Cernăuți” (2018-2020); director general interimar al Arhivelor Sta-
tului din Regiunea Cernăuți (din ianuarie 2021) și președinte al 
organizației regionale din Cernăuți a „Uniunii Ofițerilor din Ucraina”. 
Un securist ucrainean sadea, adică, care în materialul lui, pretinzând că 
s-a folosit de arhivele de la Cernăuți sau de la Kiev, care însă sunt secrete, 
a minimalizat spre ridicol numărul victimelor românești și a afirmat că 
operațiunea trecerii în România a miilor de bucovineni a fost organizată 
de Siguranța română, care ar purta răspunderea („Din materialele de 
arhivă aflăm că această acțiune de masă de a traversa frontiera a fost 
inițiată de serviciul de informații românesc de atunci”). Nu indică vreo 
cotă arhivistică sau un document anume, iar susținerile lui au fost 
demontate de profesorul Ștefan Purici de la Universitatea Ștefan cel Mare 
din Suceava în studiul său „Fântâna Albă 1941 – Între adevărul istoric și 
falsificarea trecutului” (2021)[...] 

 


