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Academia Română a organizat, săptămâna aceasta, ceremonia de 
acordare a premiilor instituției pentru anul 2018. În acest context, pe 
lista selectă a premianților se află valoroși universitari, istorici, 
cercetători și profesori din Iași. Este vorba despre conf. univ. dr. Dumitru 
Boghian, prof. dr. Sergiu Constantin Enea, cercetător științific dr. Marius 
Chelcu, conf. univ. dr. Ionuț Minea (Premiul „George Barițiu”), prof. 
univ. dr. Liviu Pilat (Premiul „Mihail Kogălniceanu”) și Mircea Platon, 
redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, pentru cooperarea 
fructuoasă cu Academia Română 
Pe lista Premiilor Academia Română, pentru anul 2018 (ceremonia a 
avut loc on-line săptămâna aceasta) se află valoroși universitari, istorici, 
cercetători și profesori din Iași. Este vorba despre conf. univ. dr. Dumitru 
Boghian, prof. dr. Sergiu Constantin Enea, cercetător științific dr. Marius 
Chelcu, conf. univ. dr. Ionuț Minea (Premiul „George Barițiu”), prof. 
univ. dr. Liviu Pilat (Premiul „Mihail Kogălniceanu”) și Mircea Platon, 
redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, pentru cooperarea 
fructuoasă cu Academia Română. 
Astfel, Academia Română a oferit premiul „George Barițiu” pentru 
lucrarea „Monografia orașului Târgu Frumos„. Aici, autori sunt: conf. 
univ. dr. Dumitru Boghian, arheolog și cadru didactic la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. Sergiu Constantin Enea, 
arheolog (a obținut doctoratul de la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași), cercetător științific dr. Marius Chelcu, Departamentul de 
Istorie medievală a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, conf. 
univ. dr. Ionuț Minea, Facultatea de Geografie și Geologie de la 
Universitatea „Cuza”. Aici, colaboratori sunt: Ion Alexa-Angheluș, Dan 
Fripis, Manuel Stănescu. 



De precizat că premianții au realizat un demers multilateral, de 
identificare, precizare și etalare a locului și rolului istoric al unei 
localități, cu comunitățile ei umane, în cadrul istoriei naționale. Acesta 
se înscrie în acțiunea de realizare a unei monografii geografico-istorice 
a orașului Târgu Frumos, care împlinește în 2018 venerabila vârstă de 
570 de ani de la atestarea sa documentară, la 5 octombrie 1448, și o 
jumătate de veac de la reatestarea sa ca localitate urbană (1968). 
Ținând cont de toate încercările monografice anterioare, fiecare cu 
importanța sa în cunoașterea, înțelegerea și reconstituirea evoluției 
istorice a localității, devenite, la rândul lor, surse documentare, autorii 
noii monografii a orașului Târgu Frumos și-au propus să ofere un produs 
științific care să cuprindă, integrat, geografia micro-regiunii și istoria 
acesteia din preistorie și până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război 
Mondial (1945). […] 

D.P.  Profesorul 
universitar Radu 
Pentiuc, candidat 
PNL pentru Senatul 
României 
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Local Profesorul universitar Radu Pentiuc este unul dintre candidaţii PNL la 
alegerile pentru Senatul României de duminică, 6 decembrie. Prezenţa 
sa la alegerile legislative este rezultatul unei munci îndelungate în plan 
profesional, precum şi politic, fiind salutată de numeroşi suceveni care 
îi urează să aibă har, lumină şi înţelepciune pe cărarea spre Senatul 
României.  
 
Cine este însă OMUL şi PROFESORUL Radu Pentiuc? 
A văzut lumina zilei pe data de 27 octombrie 1957 în comuna Mitocu 
Dragomirnei. „Mama, Valeria, de profesie învăţătoare mi-a sădit de mic 
educaţia, credinţa, respectul, de la care foarte probabil a moştenit 
spiritul pedagogic iar de la tatăl meu, Viorel Pentiuc – absolvent 
Facultatea de Electomecanică 1959 I.P.I. Iaşi, inginer-şef la Combinatul 
de Celuloză şi Hârtie Suceava (CCH) şi director tehnic la Întreprinderea 
de Fibre Artificiale Suceava (IFA), a cărui profesie am urmat-o, pot să vă 
spun că am moştenit înţelepciunea şi modul responsabil de a gândi. 
Tatăl meu a pus o puternică amprenta asupra personalităţii mele”, 
povesteşte cu o anumită nostalgie Radu Pentiuc. Cursurile primare şi 
gimnaziale le-a urmat la şcoala Generală Nr.1 din Suceava (1964-1972), 



apoi cele preuniversitare la Liceul „{tefan cel Mare” Suceava, secţia 
reală (1972-1976). Din 1977 până în 1982 frecventează cursurile 
Facultăţii de Electrotehnică din cadrul Institutul Politehnic Iaşi, astăzi 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”. 
În general, cariera sa reflectă stabilitate. Un prim loc de muncă l-a avut 
ca inginer tehnolog la Întreprinderea de Maşini-Unelte Suceava (IMUS), 
mai întâi la Secţia mecano-energetică (1982-1984), a promovat inginer 
energetic şef al întregii întreprinderi (1984-1987) unde a coordonat 
diverse lucrări şi a desfăşurat activităţi de cercetare. În anii următori a 
avut importante realizări, precum sistemul intern de teleurmărire a 
energiei electrice cu computer şi sistem de achiziţii MIND, în colaborare 
cu IRE Suceava. A continuat să promoveze în cadrul întreprinderii în care 
s-a angajat, devenită între timp MES-SA Suceava, însă împlinirea 
profesională deplină a inginerului practician şi-a descoperit-o la catedră. 
Cadru didactic asociat (1988), apoi detaşat (1992), a devenit, prin 
concurs, şef de lucrări (1993) la Catedra de Electrotehnică de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Activitatea didactică s-a 
împletit cu partea de cercetare din timpul stagiului doctoral (1992-
1997), interval în care a beneficiat de stagii de cercetare în Portugalia şi 
Italia. În 1997 a susţinut, în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” Iaşi, teza de doctorat cu titlul „Cercetări privind motoarele 
liniare de inducţie în construcţie hibridă”. Devine, prin concurs, 
conferenţiar universitar (1998) în cadrul Catedrei de Electrotehnică a 
Facultăţii de Inginerie Electrică, titular al disciplinelor „Utilizarea 
energiei electrice” şi „Tracţiune electrică”. În 1999, i se acordă Diploma 
de Inginer european (EUR ING, Fédération Européenne d’Associations 
Nationales d’Ingénieurs – FEANI). Devine profesor universitar (2001) – 
disciplinele „Utilizarea energiei electrice”, „Alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor industriali” şi „Tracţiune electrică”. 
Preocupat de perfecţionarea profesională, a participat la cursuri 
postuniversitare şi stagii de specializare, în ţară şi în străinătate: Ohio – 
SUA, Lille – Franţa Gent – Belgia etc. [...] 



- Universitarul 
sucevean Oroian, 
într-un top mondial 

radiotop.ro 
03.12.20 

Educație Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Mircea Oroian, se numără printre cei mai 
citați oameni de știință, într-un top construit pe criteriul recunoașterii 
internaționale a cercetării. Decanul FIA a declarat pentru Radio Top: 
„Sînt extrem de încîntat că una dintre cele mai prestigioase baze de date 
din lume m-a plasat în primii 2% cei mai citați cercetători din lume. 
Clasamentul a fost creat de grupul editorial Elsevier, primul grup ca și 
importanță în domeniul științific în care-mi desfășor activitatea, iar 
pentru mine a fost un prilej de bucurie. Este încununarea celor 11 ani 
de muncă în cadrul USV. Au fost cuprinse 22 de domenii științifice și 176 
de subdomenii. Topul a fost făcut în principal pe domenii tehnice, 
agricultură, științe inginerești, tehnologii strategice, partea de 
informatică și IT. Au prins puțin și din istorie și filozofie, dar și din 
economie și științe sociale. Recunoșterea mea internațională se traduce 
prin citările publicate de diverși autori în baza de date Elsevier și 
subsecventa ei Scopus. Au luat în calcul cercetători care au publicat 
minim cinci articole în ultima perioadă. Și au făcut clasamentul în funcție 
de impactul lor în lumea științifică și de cît de relevante le-au considerat 
alți cercetători în cercetările lor”. Mircea Oroian a adăugat: „Pe mine m-
a măgulit plasarea în clasamentul mondial Elsevier din care fac parte cu 
onoare”. El a mai spus: „Acest rezultat este o recunoaștere a efortului 
pe care l-am depus începînd cu anul 2009 alături de colegii mei de la 
Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității «Ștefan cel Mare» și 
confirmă impactul cercetării în plan internațional”. 

Gabriel 
Toderașcu 

Adversar redutabil 
pentru CSU Suceava 

în runda a XII-a a 
Ligii Zimbrilor 

monitorulsv.ro 
03.12.20 

Handbal Etapa a XII-a a Ligii Naționale programează un nou examen dificil pentru 
CSU Suceava, formația antrenată de Adrian Chiruț urmând să se 
confrunte vineri, cu începere de la ora 13.45, cu una dintre fruntașele 
campionatului, Dobrogea Sud Constanța, în sala Rapid, din Capitală. 
„Ne așteptăm la un joc chiar mai greu decât precedentul, cu CSM 
București. Întâlnim o echipă puternică, experimentată, cu o linie de 9 
metri redutabilă, care și-a propus o clasare pe podium. La Constanța s-
a investit tot timpul mult în handbal și de aceea își permit să aducă la 
echipă jucători de mare valoare, cu salarii pe măsură. 



Am observat că jucătorii noștri au o problemă de atitudine atunci când 
întâlnesc adversari mai bine cotați. Aici trebuie să schimbăm ceva, să 
putem aborda la fel partidele din punct de vedere mental, indiferent de 
oponentul pe care-l avem în față. Avem nevoie și de un rezultat mare, 
care să ajute moralul tinerilor noștri jucători, dându-le mai mult curaj. 
În mod cert dobrogenii pornesc favoriți, însă noi mergem la Constanța 
deciși să ne jucăm șansa”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț, care a 
dorit să mulțumească pentru susținere Primăriei, Consiliului Local 
Suceava, conducerii Universității „Ștefan cel Mare”, precum și 
sponsorilor Trutzi și Arinvest Holding. […] 

- Peste 150 de 
studenți la licență, 
masterat și doctorat 
au participat la 
Conferința 
Studențească de 
Cercetare Aplicată în 
Științele Educației și 
Psihologie, 
organizată de USV 
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Social Facultatea de Știinte ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a organizat joi Conferința Studențească de Cercetare 
Aplicată în Științele Educației și Psihologie, Ediția a II-a. 
Potrivit USV, la conferință au participat 150 de studenți (licență, 
masterat și doctorat) din domeniile Științe ale Educației și Psihologie de 
la USV, Universitatea București, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea de Stat 
din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Republica Moldova. Din partea 
Universității sucevene, la conferință au participat absolvenți ai Facultății 
de Științe ale Educației de la Suceava, care au prezentat cercetările 
realizate pentru lucrările de licență și disertație. 
Sursa citată arată că, pe parcursul conferinței, au avut loc prezentări în 
plen susținute de profesori și cercetători de la mai multe universități din 
țară. Studiile prezentate au abordat teme de actualitate în cercetare: 
Consecințele pandemiei de Covid-19 asupra sănătății mintale – 
rezultate cantitative și calitative ale unui studiu internațional (Conf. 
univ. dr. Petruța Rusu, Lector univ. dr. Diana Duca, Masterand Cornelia 
Filip, Facultatea de Științe ale Educației, USV), Efectul benefic al 
interacțiunii sociale prin modularea activității cognitive si cerebrale 
spontane (Dr. Miralena Tomescu, Cercetător la Centrul Internațional de 
Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative, București și Lector 
univ. la Facultatea de Științe ale Educației, USV), Dezgustul și identitatea 
socială (Drd. Andreea Iuliana Luca, Laboratorul de Științe Cognitive 
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Clinice, Universitatea București) și Relația dintre intimitate și depresia 
postpartum. Rolul mediator al auto-eficacității maternale și rolul 
moderator al stresului profesional al partenerului (Drd. Ionela Bogdan, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, asist. univ. la Facultatea de Științe ale 
Educației, USV). 
Conferința a inclus și o dezbatere între studenți și absolvenți, axată pe 
realizarea cercetărilor din cadrul lucrărilor de licență și disertație. 
Studenții și profesorii participanți s-au bucurat de o după-amiază 
încărcată de informații cu privire la variabile, ipoteze, rezultate ale 
cercetărilor științifice din psihologie și educație și implicații practice ale 
cercetării.  
Conferința a fost organizată de conf. univ. dr. Petruța Rusu, prodecan, 
și conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan la Facultatea de Științe ale 
Educației, USV. 

Florin P. 
Amariei 

Industria lemnului, 
cifra de afaceri de 
peste 240 de 
miliarde de euro 

ideideafaceri.manager.ro 
02.12.20 

Actualitate 
 

Datele prezentate de Fordaq arata ca industria lemnului a ajuns la o cifra 
de afaceri de peste 240 de miliarde de euro la nivel european. 
Au fost expuse si demontate principalele neadevaruri care au deformat 
perceptia asupra sectorului forestier din Romania, dar si situatia in care 
Comisia Europeana a declansat pentru tara noastra procedura de 
infringement pe domeniul padurilor.[...] 
O analiza realizata de Laura Bouriaud de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare" Suceava arata ca, in urmatorii zece ani, dupa investitii de ordinul 
miliardelor de euro, Romania ar putea reusi sa branseze la incalzirea cu 
gaz doar 600.000 dintre cele 3,5 milioane locuinte care, in prezent, se 
incalzesc cu lemne, inlocuind o energie regenerabila cu energie din 
combustibili fosili. 
„Raportul cost/beneficiu ar trebui atent analizat pentru fiecare proiect, 
adesea doar 10% din populatie se racordeaza la reteaua de gaze datorita 
costurilor. Concomitent cu extinderea retelei de gaze, programele 
pentru eficienta energetica a utilizarii lemnului (prin sustinerea 
introducerii centralelor individuale pe lemn si a microcentralelor pe 
cogenerare acolo unde este posibil pentru institutii/ distributie locala) 
ar putea conduce la o mult mai buna eficienta energetica si cresterea 
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confortului pentru minim 1,8 milioane de locuinte, cu eforturi financiare 
incomparabil mai mici decat pentru extinderea retelei de gaze. Daca 
prin absurd Romania ar reusi sa inlocuiasca complet lemnul ca resursa 
energetica cu gazul, efectul s-ar simti in costuri de import al gazelor de 
3 miliarde de euro/an si pierderea a 60% din energia regenerabila 
produsa de Romania. Aceasta pierdere ar trebui sustinuta prin investitii 
in energie eoliana si solara. Uriasele eforturi financiare ale Romaniei, 
prin subventionarea masiva a energiei solare si eoliene, au condus la o 
pondere pentru aceste energii de 1/6 din energia obtinuta din biomasa 
lemnoasa. Din nou, raportul cost/beneficiu ar trebui analizat", noteaza 
sursa citata. [...] 

- Conferinţa 
Studenţească de 

Cercetare Aplicată 
în Ştiinţele Educaţiei 
şi Psihologie, la USV 
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 Joi, 26 noiembrie 2020, Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a organizat Conferinţa 
Studenţească de Cercetare Aplicată în Ştiinţele Educaţiei şi Psihologie, 
Ediţia a II-a. 
La conferinţă au participat 150 de studenţi (licenţă, masterat şi 
doctorat) din domeniile Ştiinţe ale Educaţiei şi Psihologie de la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Bucureşti, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova şi Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova. De 
asemenea, la conferinţă au participat absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe 
ale Educaţiei de la Suceava, care au prezentat cercetările realizate 
pentru lucrările de licenţă şi disertaţie. 
Pe parcursul conferinţei, au avut loc prezentări în plen susţinute de 
profesori şi cercetători de la mai multe universităţi din ţară. Studiile 
prezentate au abordat teme de actualitate în cercetare: Consecinţele 
pandemiei de Covid-19 asupra sănătăţii mintale - rezultate cantitative şi 
calitative ale unui studiu internaţional (Conf. univ. dr. Petruţa Rusu, 
Lector univ. dr. Diana Duca, Masterand Cornelia Filip, Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, USV), Efectul benefic al interacţiunii sociale prin 
modularea activităţii cognitive si cerebrale spontane (Dr. Miralena 
Tomescu, Cercetător la Centrul Internaţional de Cercetare şi Educaţie în 
Tehnologii Inovativ Creative, Bucureşti şi Lector univ. la Facultatea de 
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Ştiinţe ale Educaţiei, USV), Dezgustul şi identitatea socială (Drd. Andreea 
Iuliana Luca, Laboratorul de Ştiinţe Cognitive Clinice, Universitatea 
Bucureşti) şi Relaţia dintre intimitate şi depresia postpartum. Rolul 
mediator al auto-eficacităţii maternale şi rolul moderator al stresului 
profesional al partenerului (Drd. Ionela Bogdan, Universitatea „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, asist. univ. la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, USV). 
Conferinţa a inclus şi o dezbatere între studenţi şi absolvenţi, axată pe 
realizarea cercetărilor din cadrul lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 
Studenţii şi profesorii participanţi s-au bucurat de o după-amiază 
încărcată de informaţii cu privire la variabile, ipoteze, rezultate ale 
cercetărilor ştiinţifice din psihologie şi educaţie şi implicaţii practice ale 
cercetării. 
Conferinţa a fost organizată de conf. univ. dr. Petruţa Rusu, prodecan, 
şi conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan la Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, USV. 

- Cum ar putea să 
arate sediul viitoarei 
Facultăți de 
Medicină 

intermediatv.ro 
02.12.20 

 Universitatea „Ștefan cel Mare” continuă demersurile pentru înființarea 
Facultății de Medicină. Noul sediu ar putea fi construit în parcarea din 
fața corpului E al instituției academice. Terenul respectiv este 
administrat de USV. Cum ar putea să arate noua clădire vă spunem chiar 
acum. 

- Decernarea titlului 
de Doctor Honoris 
Causa prof. univ. dr. 
Ovidiu Predescu de 
către Universitatea 
Ștefan cel Mare din 
Suceava 

juridice.ro 
01.12.20 

 Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Ovidiu 
Predescu de către Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. 

 

 

 

 


