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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Două echipe din 
USV s-au calificat în 
etapa finală a 
competiției 
„România fără 
dosar” 

monitorulsv.ro 
07.11.22 

- „România fără dosar” reprezintă o competiție studențească care are 
drept scop debirocratizarea României, iar prezența a 10 echipe 
studențești, reprezentând tot atâtea facultăți de la șapte universități din 
țară, arată interesul pentru încurajarea plăților electronice la toate 
categoriile sociale ale populației și încurajarea instituțiilor publice să se 
integreze cu platforma ghiseul.ro. A doua ediție a competiției studențești 
„România fără dosar” se desfășoară în perioada 31 octombrie – 9 
noiembrie 2022, studenții celor 10 echipe lucrând alături de 10 mentori-
deputați pentru crearea unor campanii de comunicare care să contribuie 
la încurajarea digitalizării și integrarea platformelor online. 
În cadrul concursului, Specializarea Media Digitală din cadrul Facultății 
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava s-a calificat în faza finală a competiţiei cu două echipe: Digi 
USV, formată din Alexandru Neamţu, Ecaterina Morăraş şi Emilia 
Vîntuleac, şi Media USV, formată din Daniela Căpusneac, Ioana Neamțu, 
Florina-Alina Pușcașu și Daniela Burac. Din juriul competiției face parte 
asist.univ.dr. Iulia Sîrghi-Covalciuc, de la Facultatea de Litere și Științe 
ale Comunicării din USV.   
Organizată de Universitatea din București și Camera Deputaților, 
competiția are drept scop accelerarea procesului de debirocratizare și de 
simplificare a proceselor administrative și aduce împreună mediul 
academic, actori politici și membri ai societății civile. Importanța unor 
astfel de demersuri a fost recunoscută și de ministrul Digitalizării, 
Sebastian Burduja, mentor în cadrul competiției la prima ediție. Acesta a 
susținut o sesiune online de debriefing cu studenții selectați pentru etapa 
finală și le-a explicat acestora așteptările echipei sale de la campaniile pe 
care le vor livra în săptămâna de lucru. Pe parcursul competiției studenții 
au  beneficiat de un workshop online cu Tudor Turcu, responsabil de 
comunicare în Autoritatea pentru Digitalizarea României, și de un 
training de Design Thinking oferit de Ascendis. Cele 10 echipe vor 
prezenta proiectele finale în fața juriului, la Parlamentul României, 
miercuri, 9 noiembrie, începând cu ora 12.00. 
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Ecaterina 
Vicol 

Suceava va avea 
Facultate de 
Medicină și spital 
clinic 

ziarulevenimentul.ro 
07.11.22 

- Instituția de învățământ va fi construită în curtea Spitalului Judeţean * 
unitatea medicală va deveni spital clinic, ceea ce va permite inclusiv 
activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică 
Ministerul Educaţiei şi-a dat avizul pentru transformarea Spitalului 
Judeţean în spital clinic, dar şi pentru construcţia sediului Facultăţii de 
Medicină în curtea unității medicale. Pentru spitalul clinic au fost 
aprobate secţiile de nefrologie, diabet zaharat, reumatologie, chirurgie 
ortopedică infantilă, Serviciul Judeţean de Medicină Legală, chirurgie 
generală, pediatrie, ortopedie şi traumotologie, plus laboratorul pentru 
depistarea tuberculozei. 
Conform legislației, un spital clinic trebuie să aibă în componenţă cel 
puţin două clinici în specialităţi diferite, care desfăşoară asistenţă 
medicală, activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi de 
educaţie medicală continuă. În acest sens, în septembrie, conducerile 
Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) și Universităţii „Ştefan cel Mare” 
au semnat, în septembrie, un protocol de colaborare în acest sens, în 
prezența șefului CJ, Gheorghe Flutur. „Am avut prima iniţiativă de 
transformare a acestui spital în spital clinic în 2010. A durat cam mult, 
dar va aduce mai multă atractivitate pentru Facultatea de Medicină de la 
Suceava şi un mare câştig pentru pacienţii care vin la spital pentru că va 
creşte complexitatea intervenţiilor şi va creşte gradul de pregătire a 
corpului medical de la Suceava, un corp medical de elită”, a spus Flutur 
la semnarea protocolului. SJU Suceava are 29 de secţii şi cinci 
compartimente, iar majoritatea şefilor de secţii sunt doctori în ştiinţă. 

Sebastian 
Gheorghiu 

Laborator de 
siguranță 
alimentară, primul 
proiect al 
Clusterului Regional 
Inovativ de 
Bioeconomie 
Suceava-Botoșani 

monitorulbt.ro 
07.11.22 

- Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani a lansat 
vineri, 4 noiembrie a.c., primul proiect pentru siguranță alimentară. Este 
vorba de „BIO SAFE LAB”, un proiect care presupune înființarea unui 
laborator de cercetare interdisciplinară pentru analiza calității, 
siguranței și identificarea falsificării alimentelor. Valoarea totală a 
proiectului este de 4.379.531,57 lei din care valoarea totală eligibilă este 
de 4.094.005,05 lei. Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul 
Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Cercetare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-
2020. 
Vor fi achiziţionate echipamente de zeci de mii de euro  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de 
cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul de specializare inteligentă 
Bioeconomie. „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”, a spus 
directorul de proiect pentru elaborarea documentației, prof. univ. dr. ing. 
Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani este în 
fapt o asociație formată din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, ca 
mediu de cercetare, din 12 agenți economici, care vor fi primii beneficiari, 
la care au aderat și din autoritățile publice din județele Botoșani și 
Suceava respectiv Primăria Suceava, Consiliul Județean (CJ) Suceava, 
Primăria Botoșani, CJ Botoșani precum și Camerele de Comerț din cele 
două județe. 
Laboratorul va fi folosit atât de agenții economici, cât și de consumatori, 
pentru verificarea calității produselor, mai ales că la produsele afumate 
au apărut mai multe arome, fiind folosit așa-zisul „fum lichid”, care ar fi 
periculos pentru sănătate. Totodată, laboratorul va putea face analize 
microbiologice. 

Oana Nuțu Podiumul 
performanței, la 
Olimpiada 
Internațională de 
Astronomie și 
Ştiințele Spațiului 
pentru Juniori 2022 

obiectivdesuceava.ro 
08.11.22 

- Sandu Ilinca, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, a 
obținut Medalia de aur, fiind învingător absolut la proba teoretică, 
învingător absolut la proba de planetariu, învingător absolut OIASSJ 
2022. Fiecare dintre membrii lotului țării noastre și-a revendicat un loc 
pe podium. La această primă ediție a competiției, desfășurată în perioada 
31 octombrie – 7 noiembrie, au participat echipaje din Thailanda, 
Columbia, Cehia, Grecia, Nepal, Republica Moldova, Ucraina și 
România. 
Festivitatea de premiere a primei ediții a Olimpiadei Internaționale de 
Astronomie și Ştiințele Spațiului pentru Juniori (OIASSJ 2022), 
organizată la Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, a reconsacrat 
nu doar temeinicia pregătirii elevilor din loturile înscrise în competiție și 
performanțele lor, ci și oportunitatea unei astfel de olimpiade, în 
contextul noilor provocări și perspective ale științei și educației. 
La această primă ediție a competiției, desfășurată în perioada 31 
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07.11.22 octombrie – 7 noiembrie, organizată de Ministerul Educației, prin 
Inspectoratul Şcolar Județean Suceava, Primăria Câmpulung 
Moldovenesc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Colegiul 
Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Societatea Ştiințifică 
„Cygnus”, au participat echipaje din Thailanda, Columbia, Cehia, Grecia, 
Nepal, Republica Moldova, Ucraina și România. Concurenții au susținut 
două probe – cea teoretică (de 4 ore) și cea observațională, structurată, 
la rândul ei, în alte trei subprobe  – proba de Planetariu, proba hărții 
mute și proba de noapte, cu instrumente observaționale.  
La ceremonia de celebrare a performanțelor elevilor olimpici, 
desfășurată duminică, 6 noiembrie, la Hanul Bucovinei din Câmpulung 
Moldovenesc, a fost transmis și mesajul de felicitare pentru participanți 
și organizatori al Secretarului de Stat în Ministerul Educației Florian-
Ionel Lixandru, care a reiterat că reușita acestei prime ediții a olimpiadei 
este încă o dovadă a angajamentului puternic pe care Ministerul 
Educației din România și l-a asumat, ca parte a strategiei noastre pentru 
o educație de calitate. 
Prezent la festivitate, prof. Grigore Bocanci, inspector școlar general, li s-
a adresat tuturor elevilor participanți ca unor premianți ce fac onoare 
instituțiilor de învățământ, respectiv țărilor din care provin, ca unor 
tineri care pot influența mersul lumii în anii ce vin. 
Evidențiind efortul prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general 
adjunct, organizator al Olimpiadei Internaționale de Astronomie și 
Ştiințele Spațiului pentru Juniori, și aportul semnificativ la reușita 
întregului eveniment educațional, inspectorul școlar general pentru 
disciplinele matematică și astronomie în cadrul Ministerului Educației 
Elisabeta, Ana Naghi, a prezentat performanțele elevilor ce au 
reprezentat România în acest concurs și a remarcat rezultatele lor 
meritorii. [...] 
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- Simpozion dedicat 
marelui scriitor 
Mihail Sadoveanu,  
emblema orașului 
Pașcani 

newspascani.com 
07.11.22 

- Casa Municipală de Cultură din Pașcani a organizat sâmbătă, 5 
noiembrie, un simpozion în cinstea marelui prozator Mihail Sadoveanu. 
De altfel, instituția de cultură îi poartă numele, acesta fiind un motiv în 
plus de a-l sărbători pe scriitor. 
Pe 5 noiembrie s-au împlinit 142 de ani de la nașterea marelui clasic al 
literaturii române. Clasicismul lui Sadoveanu, alături de Slavici, Creangă 
și I.L. Caragiale constă în valoarea incontestabilă a operelor devenite în 
timp puncte de reper în maturizarea fenomenului literar românesc. 
Cadre didactice, elevi, oameni de cultură din municipiul nostru, iubitori 
ai literaturii române, au participat la evenimentul intitulat „Valori etice 



în opera sadoveniană”. 
În cadrul evenimentului au fost invitați de seamă, care au susținut 
prelegeri, de conf.univ.dr. Claudia Costin, conf.univ.dr. Daniela Petroșel, 
prof.univ.dr. Mircea Diaconu, lect.univ.dr. Ioan Fărmuș, de la Facultatea 
de Litere și Științele Comunicării a Universității Ștefan cel Mare din 
Suceava. 
Evenimentul a fost moderat de profesor de limba și literatura 
română,  Mariana Gurzun, director Liceul „Nicolae Iorga” din Pașcani. 

 


