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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Investiţii de 4 
milioane de euro 
prin PNRR, pentru 
digitalizarea 
Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din 
Suceava 

monitorulsv.ro 
26.07.22 

- Un proiect în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro pentru 
digitalizarea instituţiei a fost câștigat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava (USV). Confirmarea acestui proiect de amploare s-a făcut 
prin intermediul unei scrisori de aprobare a grantului finanţat prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), transmisă de 
Ministerul Educaţiei. 
Proiectul include dezvoltarea a 22 de laboratoare didactice în anumite 
arii ale unor domenii 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 
computaţională, știința datelor și digitalizarea afacerilor, media digitală, 
tehnologii digitale de analiză a patrimoniului natural și cultural. În 
același timp fondurile vor fi folosite în investiţii majore pentru 
modernizarea reţelei principale de comunicaţii de date, în îmbunătăţirea 
accesului wireless la Internet în campus şi cablarea structurată cu fibră 
optică, extinderea capacităţii centrelor de calcul şi stocare a datelor 
pentru susținerea activităților didactice și gestiunea școlarității, în 
implementarea unei noi platformei software pentru gestionarea 
şcolarităţii, la dezvoltarea unui dispecerat integrat de securitate la nivelul 
campusului, formarea competențelor digitale și a competențelor de 
antreprenoriat digital în rândul studenţilor şi personalului USV.   
Proiectul cu titlul „USV DIGITAL – Universitate digitalizată, Studenți 
conectați la profesii emergente, Viitor durabil” a fost câştigat în cadrul 
Componentei C15 a PNRR: Educație / Reforma 5: Adoptarea cadrului 
legislativ pentru digitalizarea educației / Investiția 16: Digitalizarea 
universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale 
viitorului. 
Realizarea şi depunerea proiectului USV DIGITAL a fost posibilă prin 
implicarea masivă a mai mult de 30 de persoane din mediul academic 
sucevean şi al industriei IT din regiune, sub coordonarea rectorului USV, 
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25.07.22 prof.univ.dr.ing. Valentin Popa și a managerului de proiect, prof.univ.dr. 
Mihai Dimian. Strategia de digitalizare a USV pentru perioada 2022 - 
2027 urmărește o transformare de anvergură, prin ample procese de 
digitizare şi digitalizare a USV, integrate într-o nouă cultură 
organizaţională care să permită o îmbunătățire semnificativă atât la 
nivelul activităţilor educaţionale şi de cercetare, cât și al celor 
administrative şi antreprenoriale. Investiţiile masive în infrastructura 
digitală şi dezvoltarea competenţelor digitale avansate ale personalului 
şi studenţilor USV, ce vor fi derulate atât prin proiectul USV DIGITAL, 
în următorii 3 ani, cât şi prin alte proiecte aflate în derulare sau depuse 
în diverse competiţii, oferă sprijinul necesar atingerii obiectivelor 
propuse în cadrul Strategiei, însă implicarea întregii comunităţi 
academice este cea care poate asigura îndeplinirea obiectivelor propuse 
şi capitalizarea deplină a beneficiilor acestei transformări digitale.     
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Radu Lupașcu MILSET Expo 
Sciences Europe a 
adunat 100 de tineri 
inventatori de pe 4 
continente, în cadrul 
USV 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește, în perioada 24 – 
30 iulie 2022,  MILSET Expo Sciences Europe, o expoziție internațională 
de știință şi 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 sunt prezenți în aceste zile reprezentanți din Algeria, Belgia, 
Bulgaria, Elveția, Franța, Italia, Coreea de Sud, Luxemburg, Mexic, 
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25.07.22 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 a avut loc luni, 25 iulie, începând cu ora 17:00, la 
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava. 
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- USV, conferință 
online în cadrul unui 
proiect referitor la 
combaterea 
abandonului școlar 

radiotop.ro 
25.07.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis că joi, 28 iulie, 
începînd cu ora 10.00, în mediul online se va desfășura conferința 
intermediară a proiectului „Copii și tineri integrați pentru o lume mai 
bună”. Evenimentul va avea loc pe platforma Google Meet, la adresa 
meet.google.com/esz-isqp-awr. USV este promotor de proiect și are 
drept partener Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale 
– Incluziune, Responsabilitate Cooperatistă, Antreprenoriat Social 
(IRCAS) din Tulcea. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de peste 
1,2 milioane de euro, care este oferit de Norvegia în cadrul Programului 
Dezvoltare Locală. Obiectivul general îl reprezintă abordarea integrată și 
inovativă a unui grup țintă format din copii și tineri cu cerințe 
educaționale speciale, copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii, 
cadre didactice și părinți sau tutori ai copiilor aflați în situație de risc, 
precum și profesioniști și voluntari din sfera serviciilor sociale. Mai sînt 
vizați copiii și tinerii, dar și părinții ori tutorii lor care interacționează cu 
copiii și tinerii din grupul țintă principal, în vederea creșterii gradului de 
incluziune socială a copiilor din trei regiuni de dezvoltare din România. 
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Gabriel 
Toderașcu 

Victorie clară pentru 
echipa Universității 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava la debutul 
Campionatului 
European de 
handbal masculin 
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25.07.22 

- Echipa Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a început cu dreptul 
Campionatul European Universitar de handbal masculin de la Lodz 
(Polonia). Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei a 
învins clar, în primul meci al Grupei C, reprezentanta Israelului, Ben-
Gurion University Negev, cu scorul de 37-16 (21-7). 
În cel de-al doilea joc, campioana României își va măsura forțele cu 
Universitatea Granada (Spania), marți, cu începere de la ora 18.30, 
urmând ca în ultimul meci din faza grupelor să întâlnească echipa 
Universității Jan Evangelista Purkyne, din Cehia, miercuri, de la aceeași 
oră. USV Suceava mizează la Campionatul European Universitar pe 
următorii jucători: Darius Makaria, Ionuț Andreescu - Adrian Tîrzioru 
(căpitan), Claudiu Lăzurcă, Leonard Ștefan, George Mihalcea, Iulian 
Roșu, Pavel Loic, Cosmin Lupu, Alexandru Bologa, Adrian Urdă și 
Alexandru Dascălu. 
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Andreea 
Timofte 

„Proiecte de mediu”, 
organizate în Tabăra 
Muncel! Faza 
Națională a 
Concursului pentru 
elevi a fost 
organizată de ISJ 
Iași 

bzi.ro 
25.07.22 

- Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJ) a organizat recent, în Tabăra de 
la Muncel, ediția a XXII-a a Concursului Național „Proiecte de mediu” în 
învățământul preuniversitar. 
Comitetul de organizare a concursului a inclus profesori din cadrul 
Ministerului Educației Naționale și din cadrul ISJ Iași, precum și alți 
specialiști ce au contribuit la buna desfășurare. 
Concursul „Proiecte de mediu“, la Tabăra Muncel 
Concursul a cuprins două secțiuni: proiecte realizate de către elevi din 
învățământul gimnazial și proiecte realizate de către elevi din 
învățământul liceal. 
„Au participat copii din toată țara, câștigători ai concursului la nivel 
județean. În total, au fost prezentate și evaluate de către juriul stabilit 
prin decizia Inspectoratului Școlar Iași 33 de proiecte de mediu, dintre 
care 14 de nivel gimnazial și 19 de nivel liceal. Juriul a fost format din 
cinci profesori: Gogu Ghiorghiță, de la Universitatea «V. Alecsandri» 
Bacău (președintele juriului), Iulia Băra, de la Universitatea «Al. I. Cuza» 
Iași, Marius Grigore, de la Universitatea «Ștefan cel Mare» Suceava, 
Lorela Anda Caradan, de la ISJ Iași, precum și Dumitrița Picioruș, de la 
Agenția pentru Protecția Mediului din Iași”, a declarat Antonina Bliorț, 
purtătorul de cuvânt al Inspectortului Școlar Județean Iași. [...] 

- Simpozion aniversar 
- 20 de ani de 
cercetare științifică 
geografică 
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- La aniversarea a 20 de ani de cercetare științifică geografică, organizată 
la nivel de studii doctorale, Școala Doctorală de Geografie din cadrul 
Facultății de Geografie, Turism și Sport (FGTS) a Universității din 
Oradea, în parteneriat cu școlile doctorale de geografie din Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Ovidius din Constanța și 
Universitatea de Stat din Moldova din Chișinău, a organizat, în perioada 
21-23 iulie, Sesiunea anuală de comunicări științifice a studenților 
doctoranzi. Manifestarea științifică și activitățile de teren s-au desfășurat 
în stațiunea balneoclimatică Stâna de Vale, la baza didactică Gaudeamus 
a Universității din Oradea.[…] 

 


