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__________ OSF Global Services în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava și Grupul de inițiativă – Fundația Comunitară 

Bucovina organizează, în data de 13 decembrie, premierea 

concursului OSF – USV Hackathon, ediția a V-a. 

Cele 10 echipe de studenți ale Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor se vor reuni în amfiteatrul din corpul E, 

începând cu orele 16:00 pentru a-și prezenta soluțiile digitale 

realizate. 

OSF – USV Hackathon este un eveniment în care tradiția se 

împletește cu inovația, iar anul acesta am propus realizarea unei 

platforme care să îmbunătățească viața comunității și să sprijine 

inițiativele sociale. 

OSF Global a dat startul competiției prin prezentarea temei de 

concurs pe data de 9 decembrie, iar cele zece echipe înscrise în 

concurs, Flashback, Bugs Hunters, Winter is Coming, Republic of 

Kekistan, Batbørek, WarCode, HLB, CLUNIX, Give HOPE și 

Kingpins, au fost invitate să creeze soluții digitale prin care să se 

promoveze cauze sociale, să se raporteze evenimente comunitare 

și, deopotrivă, să se ofere comunității opțiuni pentru a susține cauze 

prin donații sau voluntariat. 
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Miza importantă a acestui concurs este că aplicația câștigătoare va 

fi administrată de către Grupul de inițiativă al Fundației 

Comunitare Bucovina. 

În cursul acestei săptămâni, studenții au alocat ore de programare 

intensivă în scopul dezvoltării proiectului propus, iar mentorii OSF 

au venit în sprijinul echipelor prin acordarea de suport dedicat. 

„OSF – USV Hackathon & GIFCB, ediția a V-a, este un proiect 

prin care ne propunem ca împreună, cu ajutorul tehnologiei, să 

contribuim în societatea locală prin întâlnirea și alinierea resurselor 

disponibile cu necesitățile aferente comunității. Ne așteptăm ca 

cele mai motivate echipe să livreze produse viabile și astfel să 

avem un aport în comunitate”, a declarat Alexandru Guriuc, 

Mobile Division Director. 

„Conștientizarea, schimbarea și progresul reprezintă un efort 

comun pe care îl proiectăm în planul colectiv. Această ediție a 

concursului ne conectează la reperele și cerințele din comunitate și 

deopotrivă încurajează și cultivă gândirea creativă și spiritul 

inovativ al studenților cu pregătire specifică, completându-l cu 

noțiuni de leadership sau management”. 

Parteneriatul OSF Global și GI Fundația Comunitară Bucovina s-a 

concretizat odată cu lansarea evenimentului de tip maraton OSF 

Start Bucovina, unde peste 160 de alergători au susținut cauzele 

Grupului de Inițiativă pentru Fundația Comunitară Bucovina. 

Participanții la eveniment au fost atât din Suceava, cât și din alte 

orașe învecinate, respectiv din diaspora, sportivi profesioniști sau 

amatori. 



Maratonul sucevean OSF Start Bucovina a reușit să strângă de la 

donatorii suceveni suma de 8000 de lei. 
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__________   Conferința de lansare a proiectului noncompetitiv „Educație 

Timpurie Incluzivă și Calitate (E.T.I.C.)”, 

POCU/446/6/22/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.6, Cod Smis 

2014+: 128215, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, va 

avea loc la Sinaia, în perioada 12 – 14 decembrie 2019. 

Vor participa inspectori școlari pentru învățământ 

preșcolar/educație timpurie din toate județele țării și din municipiul 

București, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, 

instituțiilor centrale și ONG-urilor cu activitate relevantă în 

domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor. De asemenea, 

vor fi prezenți membri din echipele partenerilor: Universitatea 



Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea din Pitești, și Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava. 

Obiectivul general al proiectului, care se implementează în 

intervalul august 2019 – iulie 2021, îl reprezintă dezvoltarea 

cadrului operațional național în domeniul educației antepreșcolare, 

în vederea facilitării accesului la educație, în creșe și/sau grădinițe, 

al copiilor sub 3 ani. […] 
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(Interviu) 

 

Are 55 de ani și tot se ferește ca mama sa, ajunsă la venerabila 

vârstă de 83 de ani, să nu afle ce boacăne a făcut când era mic. 

Înseamnă că Valentin Popa, născut pe 12 iunie 1964, a făcut 

boacăne de boacăne, nu glumă. Mama rectorului Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Despina, a fost contabilă, iar tatăl, 

Neculai (care din păcate s-a stins din viață) a fost tehnician silvic. 

CV-ul lui Valentin Popa este prea stufos pentru a putea fi 

publicat, dar cei care sânt curioși să-l parcurgă o pot face cu 

ajutorul domnului ghid Google. A visat să se fac doctor și a 

devenit doctor inginer și nu a crezut că va ajunge ministru, dar a 

ajuns. Valentin Popa se află la cel de-al doilea mandat de rector al 

universității sucevene, însă actualul mandat fiind întrerupt de 

mandatul de ministru, îi permite acestuia să participe din nou la 

alegerile pentru importanta funcție, care vor avea loc anul viitor. 

Și o va face, după cum a declarat săptămâna trecută. 

[…] 

Dana 
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Local Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

declarat, ieri, că vrea să facă un „Festival al Kitsch-ului”, la care 

să prezinte un top „al celor mai oribile manifestări ale prostului 

gust” de la sărbătorile zilelor orașelor și comunelor din județ. 

Anunțul a fost făcut la o întâlnire cu studenții anului II 



prost gust de la 

zilele orașelor și 

comunelor 

Comunicare și Relații Publice, de la Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, în contextul unei discuții despre implicarea 

administrației județene în activitatea culturală. 

Flutur a subliniat importanța perpetuării culturii populare, arătând 

că ideea acestor sărbători este de păstrare a tradițiilor populare. 

Președintele CJ a afirmat că prezența produselor kitsch la un 

festival organizat de primărie este inacceptabilă și nu înțelege de 

ce astfel de manifestări sunt acoperite „de fum de la guvizi prăjiți 

pe grătar”, când sunt atâtea produse tradiționale locale. 

„O să facem un festival pe modelul <Zmeura de aur>, să-i dau pe 

câțiva de exemplu. Să dai amenzi e brutal, e mai academic să-i 

faci de rușine”, a spus Gheorghe Flutur. 

[…] 

 


