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Valentin Popa, 
rectorul USV: „Ca 
ministru, m-am 
simțit tot timpul ca 
într-un război” 

monitorulsv.ro 
21.03.23 

- Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” (USV) Suceava, Valentin Popa, 
este invitatul din această săptămână a podcastului „Interviurile 
Monitorul”. Și-a reamintit cu plăcere de anii de liceu, de perioada 
studenției, când organiza diverse evenimente împreună cu membrii 
grupului „Divertis”, dar ne-a vorbit și despre cel mai „cumplit” an din 
facultate, precum și despre profesorul care a reprezentat pentru el un 
„coșmar”. Valentin Popa a explicat de ce se ajunsese la un moment dat ca 
mita la examene să fie un fenomen de masă în facultățile din România și 
cum a fost depășită această situație. 
Rectorul USV a povestit și despre o perioadă mai puțin cunoscută din 
viața lui, cea în care a muncit un an și opt luni în Thailanda, dar și despre 
momentul în care și-a rupt ambele picioare, în urma unui accident auto. 
Din interviul pe care îl puteți viziona integral pe site-ul „Monitorului de 
Suceava”, dar și pe canalul de YouTube al ziarului nostru, mai aflați cum 
a găsit profesorul Valentin Popa bani în lucrarea predată de un student 
la examen, cum s-a încercat închiderea USV, dar și de ce consideră că 
perioada în care a fost ministru al Educației „e comparabilă cu perioada 
în care am fost în armată” și de ce s-a simțit tot timpul „ca într-un război”. 

- Studenții Facultății 
de Inginerie 
Alimentară, premiați 
în cadrul 
concursului 
GastroPan 

suceavalive.ro 
21.03.23 

- În perioada 17-19 martie, două echipe de studenți de la Facultatea de 
Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, programul de studiu Științe gastronomice, au participat la un 
concurs organizat cu ocazia ediției 2023 a GastroPan – cel mai important 
eveniment al anului dedicat industriilor de panificație, patiserie, 
cofetărie, gelaterie, morărit și HoReCa. Evenimentul s-a desfășurat la 
Brașov, la centrul Lux Divina, iar tema concursului studențesc a fost Love 
Food, Hate Waste – reutilizarea subproduselor în produse de panificație, 
patiserie. 
Studentul Silviu Cristian Federeac, coordonat de către drd. ing. Ovidiu 
Procopeț, a participat cu produsul „Tartă cu brânză de capră, adaos de 
pudră din coji de ceapă roșie și jeleu din sfeclă roșie și pectină”, iar 
studentele Petronela Florea, Daria Ursache și Lavinia Tarniță, 
coordonate de prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, au participat cu 
produsul „Saint Honore cu pudră de tescovină”. 
În urma jurizării, studentul Silviu Cristian Federeac a obținut premiul al 
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III-lea, iar studentele Petronela Florea, Daria Ursache și Lavinia Tarniță 
au obținut premiul al II-lea. Jurizarea a fost realizată de către experți din 
domeniul alimentar, reprezentanți ai unor importante companii de 
profil. 
Produsele realizate de către studenții suceveni au fost apreciate pentru 
îmbinarea echilibrată a factorilor nutritivi cu gusturile moderne, 
armonia cromatică și modalitatea de prezentare. 

Daniela 
Micuțariu 

Studenți suceveni pe 
podium în 
competiția „E.ON 
Energy Challenge” 

monitorulsv.ro 
20.03.23 

- Echipa Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a ocupat recent cel de-al 
treilea loc în finala concursului E.ON Energy Challenge, ediția 
2023.Sucevenii au impresionat juriul cu proiectul „DBS Energy 
Solutions”. Ei auprezentat un dispozitiv care poate întrerupe alimentarea 
consumatorilor neesențiali cu ajutorul unui releu integrat, direct printr-
o aplicație disponibilă pe telefonul mobil. Recompensa primită de echipa 
studențească din municipiul Suceavaeste un bilet la un festival la alegere, 
pentru fiecare membru, în valoare de până la 200 de euro. Anul trecut, 
echipa care a reprezentat Universitatea „Ștefan cel Mare”Suceava, 
„Atlas”, a ocupatlocul IIîn cadrul „E.ON Energy Challenge”, cu aplicația 
„UniCamp”, utilă pentru facultăți. 
Marea finală din acest an, la care s-au calificat  cinci echipe, din cele 16 
înscrise, a avut loc la sediul companiei E.ON din Târgu Mureș și a reunit 
echipe de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași), Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” (Iași), Universitatea Tehnică (Cluj-Napoca), 
Universitatea „Ștefan cel Mare” (Suceava) și Universitatea Transilvania 
(Brașov). Premiile totale au depășit 6.500 euro pentru primele trei 
clasate. 
Echipa Universității Transilvania din Brașov a fost desemnată 
câștigătoarea ediției din acest an și totodată a marelui premiu în valoare 
de 3.000 de euro, proiectul ArtByte fiind considerat cel mai inovativ 
dintre cele prezentate. Acesta vine în susținerea sectorului industrial și 
are în vedere integrarea tehnologiilor de realitate augmentată în fabrici. 
Pe locul al doilea s-a clasat echipa de la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași cu proiectul „Medenic”, un instrument software util pentru 
toate persoanele care doresc să apeleze la servicii medicale, aplicația 
oferind informațiile referitoare la pregătirea medicului, locație, servicii 
oferite, preț și feedback primit de la alți pacienți. Pentru această idee, 
echipa va fi răsplătită cu experiențe inedite la alegere, de la zborul cu 
parapanta, la un raliu pe un circuit profesionist, în valoare de 500 
euro/membru. 
Cele cinci echipe s-au confruntat în marea finală, unde și-au prezentat 
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proiectele la care au lucrat pe parcursul ultimelor luni, după ce au 
participat patru zile la traininguri și sesiuni de brainstorming intense, în 
cadrul Energy Challenge Academy. 
„E.ON Energy Challenge”a debutat în anul 2015 și, de atunci, a 
antrenatpeste  370 de studenți din diferite centre universitare din 
România. Proiectele prezentate pe parcursul acestor ani au oferit soluții 
inovative inedite, unele dintre acestea fiind implementate în cadrul 
companiei E.ON. 

- Marele istoric 
Dimitrie Onciul 
pomenit la 100 de 
ani de la trecerea la 
cele veșnice 

svnews.ro 
20.03.23 

- Cel pe care Nicolae Iorga îl numea „unul dintre pașnicii oameni de 
știință, închiși cu bucurie în cămăruța migălosului lor lucru”, Dimitrie 
Onciul, este comemorat în aceste zile la Straja, satul său natal, la 
Cernăuți, loc în care este înmormântat, și la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
La împlinirea unui secol de la mutarea în veșnicie a celui care a fost 
președinte al Academiei Române și director general al Arhivelor Statului, 
Dimitrie Onciul, în Duminica a treia din Sfântul și Marele Post, numită 
și Duminica Sfintei Cruci, 19 martie 2023, la Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din localitatea suceveană Straja a avut loc Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Slujba a fost oficiată de 
Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale, 
și de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor numeros de 
preoți și diaconi, în prezența credincioșilor îmbrăcați în costumul 
popular specific zonei. Din soborul slujitor au făcut parte și delegați ai 
Centrului Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar 
administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Ionel Constantin 
Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți. [...] 
Luni, 20 martie 2023, în ziua în care se împlinesc exact 100 de ani de la 
trecerea la Domnul, atât la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
cât și la școala care poartă numele marelui istoric, vor avea loc sesiuni de 
comunicări științifice prin care va fi prezentată nesfârșita dragoste de 
țară și de neam de care a dat dovadă istoricul, academicianul, profesorul 
și, nu în ultimul rând, omul Dimitrie Onciul. 
Alături de delegați ai Arhiepiscopiei, la cele două evenimente vor 
participa specialiști în domeniul istoriei de la Biblioteca Națională a 
României, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la Academia Oamenilor 
de Știință a României Iași, precum și de la Arhivele Naționale Iași. 
Evenimentele comemorative, organizate de Arhiepiscopia Sucevei și 
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Rădăuților în parteneriat cu Primăria Comunei Straja și cu 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni își propun, în semn de 
omagiu, să aducă la lumină personalitatea marcantă a unuia dintre cei 
care au contribuit cu înțelepciune și conștiință patriotică la conturarea 
istoriei poporului nostru. [...] 

- Listă: 49 de echipe 
intră în programul 
de pre-accelerare 
Innovation Labs 
2023 din București 
și Iași 

startupcafe.ro 
20.03.23 

- Weekendul trecut a debutat programul Innovation Labs 2023 cu două 
Hackathoane, desfășurate în paralel, în București și Iași, în urma cărora 
49 de echipe formate din startup-uri tehnice s-au calificat pentru 
programul de mentorat de 10 săptămâni. 
La Hackathoane au participat echipe din Brașov și Sibiu, dar și echipe 
invitate din Constanța - în cadrul evenimentului de la București, precum 
și echipe invitate din Suceava - în cadrul celui de la Iași. 
Acum, pe 25 și 26 martie 2023, urmează alte două Hackathoane 
Innovation Labs, care vor avea loc simultan în Cluj-Napoca și Timișoara. 
[...] 
Cele 110 echipe înscrise au participat pe 18 martie la prima etapă de 
admitere în Hackathon: o prezentare fulger de 1 minut a ideii în fața 
juriului și a publicului, urmată de votul publicului prezent la eveniment 
și deliberarea juriului. 
Pe baza opțiunilor juriului și a publicului participant, echipele cu 
potențial au intrat în etapa de dezvoltare și mentorat rapid din cadrul 
Hackathonului. [...] 
În cele șase orașe, programul se bucură de sprijinul constant oferit de 19 
universități de top din România: 
-în București: Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea 
din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea 
„Ovidius” din Constanța; 
-în Brașov: Universitatea Transilvania din Brașov; 
- în Cluj-Napoca: Universitatea Babeș–Bolyai, Universitatea Tehnică din 
Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 
din Cluj-Napoca și Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca; 
- în Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava; 
- în Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; 
-în Timișoara: Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de 
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Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea și Universitatea de Științele 
Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. 

- Bihor: Conferinţă 
silvică organizată de 
Episcopia Greco-
Catolică de Oradea 
cu ocazia Zilei 
Internaţionale a 
Pădurilor 

agerpres.ro 
20.03.23 

- „Este un eveniment, pe care aş dori să-l numesc o şezătoare silvică, în 
care încercăm să aducem la aceeaşi masă specialişti din domeniul silvic, 
profesori de la diverse facultăţi, din Bucureşti, Braşov, Suceava şi Oradea, 
administratori de păduri, specialişti din Finlanda şi Franţa, în care să 
dezbatem problemele silviculturii, ale legislaţiei, mai ales ţinând cont de 
faptul că acum se discută şi se încearcă elaborarea unui cod silvic în 
România, sub auspiciile facultăţilor din Suceava şi Braşov”, a declarat 
luni, pentru AGERPRES, organizatorul evenimentului, ing Ferkő Jenő, 
şeful Ocolului Silvic „Sfânta Maria”. 
Una dintre lucrările prezentate în cursul zilei va fi cea privind proiectul 
tehnic al noului cod silvic, prezentat de prof univ dr ing Bogdan Popa, de 
la Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere. 
„Noi avem o legislaţie extrem, extrem de complexă şi nu întotdeauna 
foarte clară. La finalul conferinţei, vom însuma o serie de propuneri 
rezultate din discuţiile ce vor avea loc”, a precizat inginerul Ferkő. 
Conferinţa este organizată de Episcopia Română Unită cu Roma, în 
colaborare cu Ocolul Silvic „Sfânta Maria” Oradea, fiind găzduită în aula 
Seminarului Teologic Greco-catolic din Oradea, str General Gheorghe 
Magheru, nr 25. Este prima ediţie ce se desfăşoară chiar de Ziua 
Internaţională a Pădurilor, 21 martie, după o altă conferinţă similară ce 
a avut loc în cursul anului trecut, în Palatul baroc, la iniţiativa episcopului 
romano-catolic Böcskei László. 
Astfel, mesajele de deschidere vor fi adresate celor 11 specialişti din ţară 
de către episcopii Virgil Bercea (greco-catolic) şi Böcskei László. 
Moderatorul întâlnirii va fi dr ing Mihai Enescu, de la Asociaţia EcoAsist, 
Bucureşti. 
Cei zece specialişti invitaţi care vor susţine lucrări sunt: prof univ dr ing 
Laura Bouriaud, Facultatea de Silvicultură, Universitatea Ştefan cel Mare 
din Suceava; prof univ dr ing Bogdan Popa, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere Universitatea Transilvania din Braşov; prof univ dr 
ing Adrian Timofte, Facultatea de Protecţia Mediului, Universitatea din 
Oradea; dr ing Budău Ruben, Facultatea de Protecţia Mediului, 
Universitatea din Oradea; drd ing Mihai Găşpărel, Garda Forestieră 
Suceava; ing Alexandru Niţulescu, S.C. Tornator Romania S.R.L.; ing 
Horia Dărăştean, Garda Forestieră Oradea; ing Teodor Suciu, Direcţia 
Silvică Bihor; ing Sergiu Florea, Forest Design Braşov şi ing Paul Daniel 



Dima, Porini Log Oy Finlanda. [...] 
Daniela 
Micuțariu 

Șapte filme franceze 
remarcabile, la 
Auditoriumul 
„Joseph Schmidt” al 
USV 

monitorulsv.ro 
21.03.23 

- La Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceavava avea loc, în perioada 23-26 martie 2023, ediţia a 27-a a 
Festivalul Filmului Francez din România. Evenimentul este organizat de 
Institutul Francez din România şi Alianţa Franceză din Suceava. Intrarea 
la film este gratuită, în limita locurilor disponibile. Festivalul se 
desfăşoară, în acest an, sub tema „Cinéma, mon amour/Cinema-ul, 
dragostea mea”, prin care organizatorii doresc să îşi arate sprijinul 
pentru cinematografele din România şi pentru dezvoltarea acestui 
domeniu, aflat de mulți ani într-o situație dificilă.  Pentru a marca cei 30 
de ani de când România este membru al Organizaţiei Internaţionale a 
Francofoniei, Festivalul Filmului Francez include în premierăsecțiunea 
Pépites francophones, o selecție de filme franceze prezentate la cele mai 
importante festivaluri internaționale. Pe lângă noutațile acestei ediții, 
festivalul își păstrează și secțiunile tradiționale: Panorama filmelor 
anului, Competiția tinerelor talente – lungmetraj și Competiția tinerelor 
talente – scurtmetraj.  
Ediţia de la Suceava cuprinde o selecţie de șapte filme franceze 
remarcabile, prezentate şi premiate la Premiile César, Festivalul de film 
de la Cannes şi la alte competiţii prestigioase, care vor fi prezentate 
conform următorului program: joi, ora 20.30, L’Innocent/Inocentul 
(2022), regia Louis Garrel, comedie Franţa; vineri, ora 18.00, Astrakan 
(2022), regia David Depesseville, dramă Franţa, 15+; vineri, ora 
20.30,Revoir Paris/ Amintiri din Paris (2022), regia Alice Winocour, 
dramă Franţa, 15+; sâmbătă, ora 18.00,Les enfants des autres/ Copiii 
celorlalţi (2022), regia Rebecca Zlotowski, dramă Franţa; sâmbătă, ora 
20.30,La nuit du 12/ Noaptea de 12 (2022), regia Dominik Moll, thriller, 
poliţist, Franţa; Duminică, ora 18.00,Au revoir le bonheur !/ La revedere, 
Fericire! (2021), regia Ken Scott, comedie Canada; duminică, ora 20.30, 
Le nouveau jouet/ Jucăria nouă (2022), regia James Huth, comedie 
Franţa. 
Partenerii Alianţei Franceze în desfăşurarea acestei ediţii a festivalului 
sunt Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a 
Studenţilor, Agenţia Universitară a Francofoniei şi Centrul de Reuşită 
Universitară. 
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C.P. „Cupa micilor 
înotători” 

crainou.ro 
20.03.23 

- În data de 16 martie a.c., în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava, s-a organizat concursul „Cupa micilor înotători”, la care au fost 
prezenţi copii de la Centrul Educaţional „Bambino” şi copii de la Clubul 
Universitar din Suceava. Concursul de înot a fost o modalitate excelentă 



pentru aceste grupe de mici înotători de a-şi demonstra abilităţile într-
un mediu competitiv, dar şi de a-şi dezvolta încrederea în sine şi de a 
socializa între ei. Fiecare participant la competiţie a fost răsplătit cu 
premii constând în diplome, medalii şi dulciuri. Concursul a fost 
organizat de conf. univ. dr. Elena Vizitiu, lect. univ. dr. Sorin Raţă, 
antrenor la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, Sorina Diaconescu, 
instructor de înot, Ioana Georgescu, educatoarea Cristina Andrei şi 
studenta Alexandra Ştefan (Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 
„Participarea la concursuri poate fi o motivaţie suplimentară pentru copii 
să practice mai mult sport şi să adopte un stil de viaţă sănătos”, a declarat 
conf. univ. dr. Vizitiu Elena, la finalul concursului. 

 


