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Radu Lupașcu Proiectul „BIO SAFE 
LAB” pentru analiza 
calității și siguranței 
alimentelor, un 
mare câștig pentru 
protecția 
consumatorului 
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- Lansarea proiectului „BIO SAFE LAB - Laborator de cercetare 
Interdisciplinară pentru analiza Calității, Siguranței și Identificarea 
Falsificării Alimentelor în cadrul Clusterului Regional Inovativ de 
Bioeconomie Suceava-Botoșani” a avut loc vineri, în cadrul unei 
conferințe de presă organizată la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. Proiectul a fost semnat în cadrul unui contract de finanțare 
semnat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în 
domeniul de specializare inteligentă Bioeconomie a Clusterului Regional 
Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, prin dezvoltarea unui 
laborator de cercetare interdisciplinară pentru analiza calității, 
siguranței și identificare a falsificării alimentelor și prin diversificarea 
ofertei de servicii prestate la nivelul clusterului. Valoarea totală a 
proiectului este de 4.379.531,57 lei din care valoarea totală eligibilă este 
de 4.094.005,05 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este 
1.511.224,08 lei, iar 285.526,52 reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv 
TVA. 
Asociere într-un proiect benefic consumatorului de produse alimentare 
Despre punerea în practică a proiectului și modul de asociere în acesta a 
vorbit prof.univ.dr. Mihai Dimian, Președintele Asociației Clusterului 
Regional Inovativ Suceava-Botoșani: 
„Acesta este un proiect de infrastructură, 85 la sută din finalizare fiind 
pentru dezvoltarea de laboratoare, mai multe componente de laboratoare 
pentru analize fizico-chimice, microbiologice, de biologie moleculară, 
precum și o componentă modernă de analiză genetică. El vine în sprijinul 
industriei alimentare și în sprijinul protecției cetățeanului. Acest proiect 
se orientează către calitatea și securitatea alimentară în primul rând, dar 
privind spre viitor, aceste echipamente vor putea fi utilizate și în zona 
sănătății umane, dorindu-ne să devenim un centru de analize genetice 
pentru România. 
Această asociație pe care o reprezint aici în calitate de președinte al 
consiliului director este formată din USV, ca mediu de cercetare, din 12 
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agenți economici care vor fi primii beneficiari, în total fiind circa 30 de 
agenți economici care vor beneficia de analizele efectuate de acest 
laborator. Asocierea e formată și din autoritățile publice, Primăria 
Suceava, C.J. Suceava, Primăria Botoșani, precum și Camerele de Comerț 
din cele două județe.” 
Directorul de proiect pentru elaborarea documentației este prof. univ. dr. 
ing. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară, care a 
făcut o prezentare mai apropiată de domeniu a activității proiectului și a 
rezultatelor pe care acesta le are în vedere: „Acest proiect se va desfășura 
pe parcursul a 14 luni, cea mai importantă activitate care se va desfășura 
cel mai mult de-a lungul anului viitor fiind cea de achiziție echipamente. 
20.000 de euro vor fi investiții private, suportate de către membrii 
cluster-ului, iar 30 de întreprinderi vor beneficia de facilitățile pe care le 
vom dezvolta în cadrul acestui laborator. În total vor fi 74 de echipamente 
pe cele trei componente, 20 de echipamente pe cercetare microbiologică, 
34 de echipamente pe cercetare fizico-chimică și alte 20 de echipamente 
pe cercetare biologie moleculară și analize genetice, fiind probabil 
singurul laborator de acest tip din Regiunea Nord-Est, pentru anumite 
analize chiar din țară.” [...] 

D.P. Undă verde de la 
Ministerul Educației 
pentru înființarea 
Spitalului Clinic 
Universitar de 
Urgențe Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
04.11.22 

- Ministerul Educației a dat avizul de înființare a Spitalului Clinic 
Universitar de Urgențe Suceava. Președintele Consiliului Județean 
Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut un anunț în acest sens la o conferință 
de presă care a avut loc vineri, 4 noiembrie, la Universitatea „Ștefan cel 
Mare”, după ce a avut loc o vizită la o sesiune de comunicări științifice a 
Facultății de Medicină. 
„Am văzut că tânăra Facultate de Medicină de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava are teme extrem de ambițioase. Am transmis un 
mesaj de susținere, de parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava, noi, administrația județului Suceava și avem câteva lucruri 
concrete pe care eu le-am subliniat în discursul meu parteneriatul între 
Consiliul Județean, Spitalul Județean Suceava, universitate în direcția 
transformării spitalului în spital clinic, înființarea Facultății de Medicină, 
mai exact construcția ei în incinta Spitalului Județean Suceava și de aici 
pașii care trebuie urmați pentru ca această facultate să se dezvolte și să 
vină și noi discipline, noi, specializări, pentru că aici va fi o pepinieră de 
cadre medicale de care are nevoie Suceava și nu numai”, a spus Gheorghe 
Flutur. 
Ulterior, răspunzând unor întrebări ,a făcut precizările cu privire la 
avizul legat de spitalul clinic în sensul că acesta a fost dat pe 31 octombrie. 
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„E vorba de șapte secții. E un lucru mare. Așteptăm și de la Ministerul 
Sănătății avizul și se închide cercul pe spital clinic”, a spus Gheorghe 
Flutur. 
Potrivit acestuia, au fost aprobate pentru spital clinic secțiile de 
Nefrologie, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Reumatologie, 
Chirurgie ortopedică infantilă, Chirurgie generală, Pediatrie, Ortopedie 
și traumatologie, Serviciul Județean de Medicină Legală și Laboratorul 
BK. 

Bogdan 
Diaconita 

AUDIO / Conferința 
internațională „Noi 
valențe ale medicinii 
moderne” la USV 

radioimpactfm.ro 
04.11.22 

- Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității Ștefan 
cel Mare Suceava organizează, în acest weekend, conferința cu 
participare internațională „Noi valențe ale medicinii moderne”. 
Manifestarea științifică reunește experți ce vor susține prelegeri și vor 
împărtăși cunoștințe, experiențe și noutăți, importante pentru lumea 
medicală și academică. 
Astăzi, în deschiderea lucrărilor, rectorul Facultății de Medicină Suceava 
MIHAI COVAȘĂ i-a salutat pe participanți, reamintindu-le că 
tehnologiile moderne “vor schimba din temelii actul medical și 
tratamentul clinic”. 
Conferința „Noi valențe ale medicinii moderne” se adresează tuturor 
specialiștilor, cercetătorilor și studenților interesați de ultimele inovații 
în domeniul medical și cel al științelor biologice. 
Domeniile congresului sunt Medicină/Nursing, Medicină Dentară și 
Tehnică Dentară, Fizioterapie, Nutriție și Dietetică, Biologie/Biochimie. 

- Creativitate, 
invenții, viitor, în 
creuzetul de ingineri 
de la USV la 
„Povestea Vorbei”, 
Televiziunea 
Intermedia, cu prof. 
univ dr. Dan Milici 
și doctorand 
Visarion Ifrim 

suceava-smartpress.ro 
04.11.22 

- La emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de 
Televiziune Intermedia Suceava, care va fi difuzată începând cu seara 
zilei de sâmbătă 29 octombrie 2022,  realizatorul  Neculai Roșca are 
alături pe prof. univ. dr. Dan Laurențiu Milici, decan al Facultății de 
inginerie electrică și știința calculatoarelor din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, alături fiind și tânărul doctorand Visarion 
Ifrim. 
O discuție convingătoare despre creativitate, despre invenții care ne-au 
schimbat, ne schimbă și ne vor schimbă viața, despre viitor. Dar și despre 
munca creativă din laboratoarele facultăților tehnice ale USV, unde 
cercetătorii suceveni,  de-acum recunoscuți în lume, își pun creierele la 
treabă pentru a contribui și ei la pașii viitori ai umanității în domeniul 
tehnologiei. 
Programul de difuzare al emisiunii ”Povestea Vorbei” este cel știut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 13.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10,  vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 



paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 

- 104 ani de la Unirea 
Bucovinei cu Țara, la 
Biblioteca 
Bucovinei. Cel mai 
probabil, invitat va fi 
profesorul de istorie 
Vlad Gafița. 
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- Pe 28 noiembrie, Biblioteca „I. G. Sbiera” din Suceava va derula un 
eveniment pentru a marca împlinirea a 104 ani de la Unirea Bucovinei cu 
România. Directorul Bibliotecii, Gabriel Cărăbuș, a afirmat, la Radio 
Top, că manifestarea va avea loc după-amiază, iar cel mai probabil va ține 
o prelegere profesorul de istorie Vlad Gafița, de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare”. El a adăugat că ora încă nu a fost stabilită, deoarece și alte 
instituții ale Consiliului Județean, dar și Primăria, ar urma să 
programeze acțiuni dedicate momentului. De asemenea, directorul 
Cărăbuș a spus că și unele școli vor marca Ziua Bucovinei. 

 


