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Dan Pricope Centru de cercetare, 
dezvoltare și inovare 
în inteligența 
ambientală și 
securitate 
cibernetică la USV 

obiectivdesuceava.ro 
11.11.22 

- Universitatea „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava continuă un mai vechi 
demers vehiculat mai demult pe diverse canale cu privire la un centru 
care să aibă că specific siguranța cibernetică. 
Stadiul proiectului este relativ dezvoltat, dacă avem în vedere că recent a 
fost organizată o licitație pentru lucrări la obiectivul „Centru de cercetare, 
dezvoltare și inovare în inteligența ambientală și securitate cibernetică – 
IASeC” la Universitatea ȘTEFAN CEL MARE. Asta înseamnă că există 
finanțare serioasă asigurată pentru lucrări. 
Iar dacă avem în vedere suma estimată de aproape 16,5 milioane lei fără 
TVA înseamnă că este o intenție cât se poate de serioasă și un efort pe 
măsură. Mai ales că nu „prețul cel mai scăzut” este criteriul de atribuire, 
ci „cel mai bun raport calitate – preț” unde 10% din punctaj este legat de 
perioada de garanție care nu poate fi sub 36 de luni. Componenta 
financiară are o pondere de 60% din punctajul ofertei, dar și aici este de 
menționat că ofertele cu o perioadă de execuție se peste 24 de luni vor fi 
considerate neconforme iar asta ar duce automat la descalificarea 
ofertantului din licitație. 
Cu toate că licitația este amplă iar suma pe măsură, o singură ofertă a fost 
depusă a unei asocieri de firme având că lider o societate din zona 
Humorului. Având în vedere că perioada de garanție a ofertei este de 4 
luni, e de așteptat ca până atunci să fie analizată și parcurse toate etapele 
unor eventuale clarificări și, în fericitul caz că oferta este conformă, 
atunci lucrările vor începe la primăvară. 
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- PUTNA în dublă 
sărbătoare: Cupluri 
de aur aniversate, 
Titlul de Cetățean de 
Onoare acordat prof. 
univ. dr. habil. 
Florin PINTESCU 

suceava-smartpress.ro 
14.11.22 

- Evenimente de suflet s-au desfășurat ieri la Putna, sub organizarea 
administrației locale a comunei Putna, condusă de inimosul primar 
Gheorghe Coroamă. Printre noianele de demersuri administrative care 
ocupă cea mai mare parte a timpului, consilierii locali, viceprimarul 
și  primarul comunei Putna își fac timp întotdeauna pentru evenimente 
culturale și sociale care fac cinste și animă viața comunei. 
Putna a fost în sărbătoare de două ori, ieri. O dată pentru cele 14 cupluri 
care de 50 de ani își petrec bucuriile și nevoile vieții dimpreună, iar a 
doua oară pentru a fi alături de un fiu al comunei, care face cinste locului 
din care își trage originile – profesorul universitar doctor habilitat Florin 
PINTESCU – decanul facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea 



„Ștefan cel Mare” Suceava, căruia, în semn de recunoaștere pentru 
activitatea academică și promovarea continuă a comunei Putna, i s-a 
acordat titlul de CETĂȚEAN DE ONARE AL COMUNEI PUTNA. 
O recunoaștere și o sărbătorire a meritelor acestora, a tuturor deopotrivă, 
pentru tot ce au realizat și reprezintă pentru comuna Putna cu cele două 
sate care o compun: Putna Și Gura Putnei. 
Momentele de suflet și festivitățile au început la Biserica din Putna, care 
a fost în straie de sărbătoare și încărcată de emoțiile celor prezenți, 
cuplurile de aur și familiile acestora (doar 6 cupluri fiind prezente fizic, 
pentru ceilalți administrația oferind darurile la domiciliile acestora). 
Iar mai apoi, evenimentele au continuat la Pensiunea Dorina, unde a avut 
loc decernarea titlului de Cetățean de Onoare fiului comunei,  profe-
sorului dr. habil. Florin Pintescu. 
Tot aici a avut loc și o masă festivă în cinstea sărbătoriților zilei, presărată 
cu momente artistice, cântecul și voia bună fiind întreținute de o altă 
mare emblemă a Putnei, interpreta Alexandra Dan. [...] 

- De Ziua Bucovinei, 
Muzeul și USV 
pregătesc o nouă 
ediție a 
simpozionului 
științific „Bucovina, 
file de istorie” 

radiotop.ro 
12.11.22 

- Pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, la Suceava se va desfășura o nouă 
ediție a simpozionului științific <Bucovina, file de istorie>. Evenimentul 
este organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Universitatea <Ștefan 
cel Mare>. Directorul instituției muzeale, Emil Ursu, a afirmat că vor fi 
mai multe secțiuni, între care cele vizând istoria modernă și istoria 
contemporană. El a menționat: „Nu putem vorbi de alte evenimente de 
Ziua Bucovinei la Muzeul de Istorie, având în vedere spațiul de care 
dispunem”. Din martie 2021, după incendiul de la Palatul Administrativ, 
Muzeul de Istorie găzduiește birourile Instituției Prefectului. Prefectura 
ar urma să se mute într-o altă clădire, dar nu se știe când. 

- Masa rotundă 
internațională 
Marte și moarte la 
Marea Neagră. Mai 
sunt posibile lebede 
negre ? 

agerpres.ro 
11.11.22 

- Asociația Casa Mării Negre/ Black Șea House Constanța organizează 
sâmbătă, 12 noiembrie 2022, intervalul orar 10.00-14.30, la Hotelul 
Ramada, Bulevardul Mamaia, zona Sat Vacanță, Sala Ovidius, etajul 8, 
Masa rotundă internațională "Marte și moarte la Marea Neagră. Mai sunt 
posibile lebede negre ?", la care vor participa experți din România, 
Ucraina, Turcia, Republica Moldova și Georgia, precum și experți din 
afara regiunii (Belarus / Polonia). 
Masa rotundă „Marte și moarte la Marea Neagră. Mai sunt posibile 
lebede negre ?” reprezintă totodată cel de-al 6-lea eveniment 
internațional organizat la Constanța de către Asociația Casa Mării Negre/ 
Black Sea House (a 6-a ediție a meselor rotunde cu lebede negre din 
Pontul hibrid), singurul think-tank geopolitic din România dedicat 
geopoliticii regiunii extinse a Mării Negre. 
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[…]7. Dr. Marin Gherman, director, Institutul de Studii Politice și Capital 
Social din Cernăuți, Ucraina, lector univ. Asociat, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, România, Evoluții și metamorfoze ale 
propagandei ruse în contextul războiului din Ucraina [...] 

Dan Pricope Clinica NORD 
deschisă la Suceava 
– o investiție de 2,5 
milioane de euro în 
terapia durerii    

obiectivdesuceava.ro 
14.11.22 

- O nouă clinică medicală și-a deschis porțile în municipiul Suceava. Este 
vorba despre Clinica Nord, parte din Grupul Medical Provita. Sediul se 
află pe strada Putna, nr.34 în cartierul zona blocurilor ANL din 
apropierea Gării Burdujeni. Evenimentul care a marcat deschiderea 
primului centru integrat de terapia durerii din țară a fost inaugurat la 
Suceava, vineri, 11 noiembrie, ora 11.00. 
Și nu întâmplător a fost aleasă această dată și această oră, precum și 
această locație. După cum a explicat în chiar debutul evenimentului 
fondatorul Centrului Medical Provita București, Ovidiu Nicolae Palea, se 
are în vedere și un proces de rebranding al ProVita. Iar simbolul a fost 
cel al Stelei Nordului care este un reper pentru orientare și tot așa pentru 
orientare în privința calității serviciilor medicale se dorește ca grupul 
Nord să se dezvolte și în alte zone ale țării. Ca atare, s-a preferat o locație 
din nord, opțiunea pentru Suceava – Bucovina fiind legată atât de 
colaborarea bună cu oamenii din zonă, cât și de încărcătura simbolistică 
semnificativă: Bucovina ca un ținut de legendă, situat în Nord. și nu a 
fost întâmplător, după cum spuneam, alegerea datei: „ziua de 11, a lunii 
a XI-a, ora 11:00”, ci tocmai pentru a se marca simbolic foarte bine 
debutul procesului de rebranding. [...] 
Așa cum am menționat în cele de mai sus, la evenimentul de inaugurare 
au participat – pe lângă Gheorghe Flutur, Andrei Baciu și Teodora 
Munteanu – autorități locale și județene, directori de instituții 
deconcentrate, reprezentanți ai Universității din Suceava între care 
menționăm pe prorectorul Mihai Dimian, colaboratori, medici din 
sistemul public și privat. 
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus 
printre altele că a avut în familie cazuri care s-au aflat în afecțiuni foarte 
dureroase, inclusiv în stadii terminale ale unor afecțiuni grave și de aceea 
a spus că înțelege pe deplin importanța unei astfel de investiții. Faptul că 
vine din mediul privat  nu pare să îl deranjeze pe Gheorghe Flutur, ci 
dimpotrivă el este de părere că genul acesta de investiție va aduce 
beneficii pentru Suceava. În acest sens a argumentat că deși în ultimii 12 
ani au fost investite la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” 
Suceava peste 85 de milioane de euro, încă mai sunt critici iar unele îi 
sunt aduse direct lui cu privire la fel de fel de inconveniente care țin de 
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dotare sau de conduita personalului. și de aceea, explică Gheorghe 
Flutur, mai sunt suceveni care optează pentru a face tratamentul la alte 
centre de referință cum ar fi Târgu Mureș și nu numai. Ca atare, din 
punctul lui de vedere, soluție ca pacientul să fie mulțumit este 
concurența. și poate ca un argument suplimentar în ceea ce privește 
necesitatea investițiilor private, Gheorghe Flutur a mai menționat că 
încurajează realizarea unui spital de recuperare la Suceava, în parteneriat 
public-privat. 

- Impresionantă 
desfășurare de 
„forțe” la 
Universitatea 
„George Bacovia” 
din Bacău 

desteptarea.ro 
14.11.22 

- Vineri, 11 noiembrie 2022, s-a încheiat maratonul evenimentelor 
prilejuite de împlinirea celor 30 de ani de la înființarea Universității 
George Bacovia din Bacău, 30 de ani de excelență în educație 
universitară, cercetare științifică, implicare comunitară, parteneriate 
pentru dezvoltare și rezultate remarcabile la nivel național și 
internațional. 
Pe parcursul celor 5 zile, trăite cu intensitate de întreaga comunitate 
băcăuană și nu numai, activitățile organizate de Universitate au atras 
peste 1200 de participanți din țară și din străinătate, care s-au bucurat 
de tot ceea ce bacovienii și-au propus să „dăruiască” la ceas aniversar. 
Programul complex de evenimente a cuprins și desfășurarea a două 
conferințe: Conferința internațională „Economy Transdisciplinarity 
Cognition”, ajunsă la ediția a VIII-a, organizată în parteneriat 
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova și Conferința 
națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. 
Evoluție, tendințe, perspective”, ediția a VI-a. În plenul reunit al celor 
două conferințe, numerosul auditoriu s-a bucurat de două prezentări de 
excepție susținute de domnul Conf. univ. Dr. Titus Corlățean, specialist 
în drept internațional și relații internaționale, diplomat, fost ministru al 
Ministerului Justiției și al Ministerului Afacerilor Externe și dl. Prof. 
univ. Dr. Gheorghe Popa, membru fondator și președintele Asociației 
Criminaliștilor din România. 
În cadrul celor două conferințe au participat membri ai comunității 
academice din țară și din străinătate, specialiști, practicieni și cercetători, 
care au prezentat rezultate ale cercetării științifice și au propus soluții 
pentru depășirea provocărilor actuale. În programul celor două 
conferințe regăsim teme de cercetare de actualitate, ale căror rezultate au 
fost prezentate de cadre didactice și cercetători de la instituția gazdă și 
de la: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, 
Universitatea Harvard SUA, Universitatea Ecologică din București, 
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” din București, Universitatea de Vest din 



Timișoara, Universitatea din Pitești, Universitatea Danubius din Galați, 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Chișinău, 
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava [...] 

Alexandru 
Arușilor 

Cursuri gratuite de 
fake news pentru 
jurnaliști. Când 
încep și cine le predă 

paginademedia.ro 
14.11.22 

- Trei cursuri gratuite în lunile noiembrie și decembrie pentru jurnaliștii 
interesați să aprofundeze tehnicile de identificare și demontare a 
propagandei și manipulării prin fake news. Cursurile sunt organizate de 
Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români, împreună cu Asociația 
Alternative Sociale și Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Iași. 
„Știrile false descriu o realitate falsă. Cine le produce și de ce, care sunt 
publicul țintă și principalele narațiuni, mizele și consecințele, iată câteva 
din întrebările la care vom încerca să răspundem la aceste cursuri”, 
afirmă fondatorul Veridica.ro, jurnalistul Marian Voicu, care este unul 
dintre cei patru traineri ai cursurilor. 
Desfășurate online în trei perioade diferite, astfel încât să poată participa 
cât mai mulți jurnaliști la ele, cursurile sunt organizate în zilele de vineri, 
sâmbătă și duminică, în intervalele 18-20 noiembrie, 25-27 noiembrie și 
16-18 decembrie. 
Cine sunt trainerii cursurilor [...] 
Marin Gherman este doctor în științe politice, editor Veridica.ro, 
jurnalist Libertatea de la începutul invaziei Ruse în Ucraina, lector 
universitar asociat al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și 
director al Institutului de Studii Politice și capital Social. Este, de 
asemenea, președinte-fondator al Centrului Media BucPress –asociație a 
jurnaliștilor români din Ucraina. [...] 

 


