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Sinteza articolului 

N.B. USV participă într-
un proiect privind 
conservarea 
resurselor naturale 

www.crainou.ro 
17.09.20 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că face parte 
dintr-un proiect european (alături de parteneri din Ungaria, Slovacia și 
Ucraina) având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în 
regiunea transfrontalieră, în special conservarea resurselor naturale, 
acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării 
râurilor. 
 
Proiectul vizează crearea unui sistem inovativ de producere a energiei 
termice (Universitatea din Uzhhorod, Ucraina), a unui sistem inovativ de 
stocare a energiei (Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia), 
laboratoare de energie înființate pentru comunitățile din Nyiregyhaza, 
Suceava și Uzhhorod, care au în vedere soluții pentru monitorizarea 
energiei, dezvoltarea de concepte și soluții noi pentru comunitățile-
pilot. 
Bugetul total al proiectului este de peste 1,1 milioane de euro, bugetul 
USV fiind aproximativ 124.000 euro (600.000 lei). 

N.B. Patru medalii de aur 
și una de platină 
pentru cadre 
didactice și 
doctoranzi de la USV 

www.crainou.ro 
17.09.20 

Actualitate Delegația USV la cea de-a II-a ediție a salonului International Invention 
& Trade Expo ITE de la Londra s-a întors acasă cu patru medalii de aur și 
o medalie de platină. 
 
Potrivit USV, evenimentul a avut loc în perioada 10-11 septembrie a.c. 
și a reunit diferiți actori din lumea inovației, cercetării, dezvoltării și 
finanțării, acoperind domenii precum inginerie, medicină, tehnologia 
informației, biochimie, protecția mediului, energetică, echipamente 
industriale ș.a. 
 
Printre delegațiile din peste 20 de țări s-a numărat și cea a Universității 
„Ștefan cel Mare”, participând cadrele didactice și doctoranzii care 

www.pedagoteca.ro 
17.09.20 

www.informateca.ro 
17.09.20 



activează în cadrul Centrului de Inventică „Dorel Cernomazu” al 
Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 
 
Cea mai apreciată invenție, „Automatic ice remover device for aerial 
power lines”, propune o soluție de deschiciurare a liniilor electrice 
aeriene. Această invenție a primit două medalii, una de platină și una de 
aur. Autorii săi sunt Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Laurențiu Dan 
Milici, Adrian Graur, Constantin Ungureanu, Pavel Atănăsoae, Crenguța 
Elena Bobric, Cezar Dumitru Popa. 
 
Celelalte invenții participante au fost medaliate cu aur, după cum 
urmează: 
 
„Device for continuous skeletal traction”, autori: Mihai Cenușă, Mihaela 
Poienar, Laurențiu Dan Milici, Mihai Rață, Daniela Irimia, Radu Dumitru 
Pentiuc, Elena Daniela Lupu, Ciprian Afanasov; „Automatic command 
control system”, autori: Eusebiu Toader, Mihaela Poienar, Mariana 
Rodica Milici, Gabriela Rață, Cristina Prodan, Valentin Vlad, Ilie Nițan, 
Constantin Ungureanu; „System for monitoring the activity of a person 
in the office”, autori: Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Ilie Nițan, 
Constantin Ungureanu, Oana Vasilica Grosu, Marcel Pocriș, Eusebiu 
Vasile Toader, Dumitru Nicolae Medrihan. 

ro.aliment INGREDIENTS SHOW 
2020: Tematica si 
keynote speakeri la 
acesta data! 

www.roaliment.ro 
17.09.20 

Actualitate „Știința ingredientelor – de la inovare si planificare, la adaptare si 
alegere” 
ediția 4 a INGREDIENTS SHOW | 5-9 OCTOMBRIE | ONLINE ZOOM 
TEMATICA SI VORBITORI/INVITATII DIN CADRUL WEBINARIILOR 
TEHNICE 
[…] 
Valorificarea borhotului de malț în industria de panificație | Ancuța 
Chetrariu Universitatea Suceava 
 
Materii prime neconvenționale pentru industria de panificație | Adriana 
Dabija Universitatea Suceava […] 



Radu Lupașcu Creația feminină 
franceză, pusă în 
valoare în cadrul 
Festivalului Filmului 
Francez la Suceava 

www.monitorulsv.ro 
17.09.20 

Local O nouă ediție a Festivalului Filmului Francez va avea loc în România în 
perioada 23 septembrie - 4 octombrie, cea de a 24-a ediție având loc 
atât în interior, cât și în aer liber. Pe lista orașelor în care vor avea loc 
proiecții de film franțuzesc se află din fericire și Suceava, 
coorganizatoare fiind Universitatea „Ștefan cel Mare”, vizionările având 
loc în perioada 30 septembrie - 4 octombrie  în interiorul sălii 
Auditorium „Joseph Schmidt”. 
 
Festivalul se desfășoară sub deviza „Le film français au feminin"/„Filmul 
francez la feminin" și propune publicului o selecție de filme cu totul 
specială, punând în valoare creația feminină din cinematografia 
franceză – actrițe și regizoare consacrate sau debutante, personaje 
feminine remarcabile. 
În secțiunea Panorama va fi proiectat în premieră în România ultimul 
film al celebrei actrițe Eva Green, „Proxima”, o poveste impresionantă 
despre depășirea propriilor limite, dar și a canoanelor sociale. Tot în 
categoria filmelor majore ale anului vor fi prezentate „Portrait de la 
jeune fille en feu” de Céline Sciamma, premiat pentru cel mai bun 
scenariu la Cannes 2019, un film de epocă despre o dragoste interzisă, 
și „La Bonne Épouse”, de Martin Provost, o comedie spumoasă despre 
stereotipurile epocii anilor ’60. 
 
Două dintre filmele din secțiunea Cahiers du Cinéma: vive les 
insoumuses! pun în lumina reflectoarelor importanța revoluției din 
1968 pentru istoria emancipării feminine. Filmul clasic „La fiancee du 
pirate” de Nelly Kaplan, lansat în 1969, o readuce pe ecrane pe marea 
actriță Bernadette Lafont, iar documentarul „Delphine et Carole” ne 
transpune în miezul feminismului anilor ’70. 
 
În secțiunea Focus Tinere Talente nu ratați filme de debut care s-au 
bucurat de succes în rândul criticilor de cinema și al publicului francez, 
ca „Un Divan a Tunis” cu Golshifteh Farahani, sau „Tu merites un 

www.cotidianul.ro 
16.09.20 



amour”, în care Hafsia Herzi este actriță principală, regizoare și 
scenaristă. 
 
Pentru a afla toate detaliile despre selecția de filme, consultați broșura 
festivalului: http://bit.ly/BrosuraFFF, programul proiecțiilor pe 
http://bit.ly/ProgramFFF, toate filmele fiind subtitrate în limba română. 
 
Programul festivalului organizat de Institutul Francez din România, cu 
proiecții la Suceava în perioada 30 septembrie - 4 octombrie, este 
următorul: 
 
Miercuri, 30 septembrie, ora 19:00 – „Tu merites un amour”, Hafsia 
Herzi (1h35) 
 
Joi, 1 octombrie, ora 19:00 – „Tout ce quil me reste de la revolution”, 
Judith Davis (1h28) + scurtmetraje de Alice Guy 
 
Vineri, 2 octombrie, ora 19:00 – „L'adieu a la nuit”, André Téchiné 
(1h28) 
 
Sâmbătă, 3 octombrie, ora 20:00 – „Rebelles”, Allan Maudauit (1h28) 
 
Duminică, 4 octombrie, ora 20:00 – „Un divan à tunis”, Manele Labidi 
(1h28). 

 

 

 

 

 

 


