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Oana Șlemco O universitate din 
România imprimă 
hrana viitorului. 
„Mâncarea poate fi 
personalizată” 
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Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava s-a dotat cu o imprimantă 3D și cercetătorii ne-au arătat ce poate 
să facă. Această tehnologie este atât de avansată încât îi permite 
utilizatorului aflat la birou să își pregătească desertul preferat acasă. 
Totul cu ajutorul unui soft.  
Imprimanta 3 D pentru crearea produselor alimentare este o noutate în 
țara noastră. Nu și în țările din vestul Europei, unde este folosită de ani 
de zile în grădinițe și cămine de bătrâni pentru că ajută la personalizarea 
meniurilor.  
Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava s-a dotat cu astfel de imprimantă folosită în scop științific.  
Echipamentul este ușor de utilizat. Mai întâi se încarcă imprimanta cu o 
pastă. În cazul de față, ciocolată.  
„Facem o pralină de ciocolată, goală în interior, care poate fi umplută 
ulterior. Este o ciocolată obișnuită. Procentul de cacao este foarte 
important pentru realizarea curgerii. Cu cât este mai mare procentul de 
cacao cu atât temperatura trebuie să fie mai mare pentru a putea ajunge 
la un anumit grad de curgere. Acești parametri pot fi setați ușor. 
Avantajele folosirii imprimantei 3 D sunt multiple. De exemplu sunt copii 
care nu mănâncă broccoli. Poate fi realizat un piure de broccoli, pus în 
imprimantă și făcut sub formă de dinozaur. Sunt Centre în Germania, în 
care sunt cazați bătrâni cu diferite afecțiuni, iar cu ajutorul imprimantei 
3D mâncarea acestora poate fi personalizată”, ne-a declarat doctorandul 
Ovidiu Procopeț.[…] 
USV este a doua instituție academică din România care s-a dotat cu o 
imprimantă 3D pentru alimente.[…] 
Anul trecut, domnul rector Valentin Popa a dat un interviu în care spunea 
că orice copil din ziua de astăzi își dorește o imprimantă 3D. După ce am 
citit interviul, m-am dus la domnul rector și i-am spus că și copilul Mircea 
Oroian vrea o imprimantă 3 D. Domnul rector a aprobat o achiziție de 
acest tip. Ne-am dorit o imprimantă 3 D pentru că cercetarea desfășurată 
în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară este conectată la realitățile 
internaționale. „Vrem să transpunem ideile noastre de produse 
alimentare noi, fundamentate științific, prin intermediul unei tehnologii 
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a viitorului”, a declarat prof.univ.dr.ing. Mircea Oroian, decanul 
Facultății de Inginerie Alimentară. 

_________
_ 

Primăria și USV 
rămân alături de 
handbal 
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Sport Antrenorul echipei de handbal CSU Suceava, Adrian Chiruț, si directorul 
Sorin Rață au participat joi la o întâlnire cu primarul Ion Lungu și cu 
rectorul Universității din Suceava, Valentin Popa. Cu acest prilej, 
handbaliștii au primit asigurări că vor fi susținuți și în acest an de către 
municipalitate și universitate. 
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Corina 
Matlinschi 

Noile tulpini de 
Covid pot păcăli 
testele. Specialiștii 
internaționali 
recomandă o analiză 
mai complexă 
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Sănătate Dacă nu știm, înseamnă că nu există. Asta ar putea fi explicația pentru 
numărul mic de infectări din ultima vreme. Testăm în orb sau ignorăm 
noile tulpini ale virusului care pot fi depistate doar prin analize mai 
complexe și mai scumpe: secvențierea genomică. Oficialii europeni se 
uită cu mirarea la relaxarea noastră și avertizează: depistați mutațiile, 
altfel vă paște o nouă carantină.[…] 
Raed Arafat, șef DSU: Există bineînțeles un procent de fals negativ. Dacă 
sunt simptomatici, sfatul este să facă un test PCR. 
Adrian Gagheș, microbiolog: Nu este suficient să am un test negativ. 
Acest teste trebuie interpretate într-un context de date clinice, 
epidemiologice, de istoricul pacientului. 
Testele pot ieși negative în perioada de incubație sau sunt teste care nu 
detectează mai multe gene din virus. Testele actuale detectează, în 
general, doar două gene din patru. Dacă virusul a suferit mutații, e posibil 
să nu le identifice deloc.[…] 
Mihai Dimian, profesor universitar la Universitatea din Suceava: Noi 
avem 100.000 de teste pozitive pe lună. UE ne solicită să avem 5% dintre 
aceste teste pozitive secvențiate. Deci ar trebui cam pe lună să avem 
aproximativ 5000 de probe secvențiate. Capacitatea de secvențiere a 
României este limitată, cam 1000 de probe secvențiate pe lună, în 
momentul de față, însă și costurile sunt destul de mari. Cam 1000 de ron 
proba. Deci 1000 de probe ar însemna un milion de lei partea de 
consumabile. 
Doar în trei laboratoare din România se poate face acum 
secvențierea.[…] 

_________
_ 

Finalizarea 
implementării 
proiectului – „Învață 
din practică!- 
INDIP” la USV 
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Educație Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Brașov, 
anunță finalizarea implementării proiectului „Învață din practică! 
INDIP” – Cod SMIS: 107439. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 
prioritară 6 „Educație și competențe” și s-a derulat pe o perioadă de 30 
de luni. 
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 Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP vizează 
dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor 
informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul 
universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial 
loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața 
muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 
studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și 
master). 
Grupul țintă este format din studenți înmatriculați la studii de licență și 
master din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație 
Publică și a Facultății de Istorie și Geografie, la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
Proiectul a avut în vedere realizarea de investiții în domeniul educației în 
vederea dobândirii de noi competențe prin: îmbunătățirea accesibilității, 
a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și 
crearea de medii de practică în cadrul universității, în parteneriat cu 
angajatorii.[…] 

Arhid. Vasile 
M. DEMCIUC 

Cuvânt de pomenire 
a Înaltpreasfințitului 
Părinte Mitropolit 
Bartolomeu Anania 
la 10 ani de la 
trecerea la cele 
veșnice 
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Ultima oră local Din inițiativa  și cu purtarea de grijă a Asociației Școlare Sucevene pentru 
Educație și Dezvoltare  de câțiva  ani, la Universitatea Ștefan cel Mare 
Suceava, se organizează o Sesiune de comunicări intitulată Valori 
naționale în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania  
manifestare  științifică menită să readucă în actualitate aspecte  din  
opera teologică, științifică și literară datorată celui care, născut acum 100 
de ani, a  lăsat o moștenire  culturală deosebită. 
În fiecare an după desfășurarea acestei Sesiuni de comunicări științifice 
s-a îndătinat a se face o Slujbă de pomenire a părintelui Mitropolit la 
Mănăstirea Dragomirna, ctitorie a unui mare mitropolit cărturar al 
Moldovei- Anastasie Crimca, mănăstire despre care Sf. Paisie 
Velicicovschi spunea într-o corespondență a sa de tine ….se cuvine să ne 
aducem aminte numai în zilele de sărbătoare, fiindcă tu ai fost pentru noi 
un rai al desfătării. 
Din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, precum și din încredințarea 
Domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin Popa, Rector - Universitatea 
Ștefan cel Mare Suceava, voi spune în câteva cuvinte la  acest moment 
solemn ceea  ce  simt, ca  unul care în urmă cu mai bine de trei decenii și 
jumătate l-am cunoscut, în vremea  când  dorea  să afle  cât  mai multe  
despre opera  manuscrisă a bunului său prieten,  părintele diacon Ion 
Luca, cunoscut dramaturg, doctor în Teologie și în Drept, înmormântat 
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la Vatra Dornei și a cărui bibliotecă este la Muzeul Bucovinei, informații 
care apoi au fost diortosite  în mod special în Rotonda plopilor 
aprinși.[…] 

_________
_ 

Semiramida, tânăra 
de etnie romă care a 
învins prejudecățile. 
„Sunt pasionată de 
meseria de educator, 
iubesc copiii” 
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__________ […]Am crezut în visul meu“ Mirabela Pâslaru a visat mereu să devină 
educatoare. Din copilărie îi învăța pe ceilalți copii cântece, jocuri și mai 
apoi, la vârsta școlară, „le preda” română și matematică. „Eu am crezut 
în visul meu. Deși din fragedă copilărie am trecut prin tot ce trece un 
etnic rom asumat, rasism, umilință, discriminare. Trebuia să demonstrez 
constant că pot mai mult decât trebuia și să înlătur orice prejudecată, 
orice suspiciune. Unii abandonează poate lupta, dar eu asta am vrut să 
fac, asta am făcut”, spune Mirabela Pâslaru.   Absolventă a Liceului 
Pedagogic, la clasa de educatori și învățători, tânăra romă s-a înscris apoi 
la „Științele Educației”, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. S-
a format permanent, dorind să se pună la curent cu cele mai noi tendințe 
și practici educaționale. „În domeniul acesta trebuie să fii la curent cu tot 
ce este nou și mai ales în pas cu fiecare generație în parte, pentru a 
profesa eficient. Eu am fost întâi profesor de limba romani, apoi 
mediator și în ultimii trei ani m-am axat pe meseria de profesor pentru 
învățământul preșcolar”, explică Mirabela.    Educația, cheia succesului 
Tânăra educatoare este convinsă că oricine poate reuși, indiferent de 
etnie sau statut social, condiția principală fiind însă voința și suportul 
familiei. „Toți putem, avem nevoie de o mare dorință de a reuși, voință, 
dar și de suportul familiei. Fără susținerea familiei este foarte greu, 
aproape imposibil pentru un copil să reușească. Acolo sunt modelele pe 
care el le urmează, indiferent de etnie. Eu am avut oportunități, modele 
familiale pozitive. Am fost sprijinită de familie pentru a mă forma, pentru 
a înfrunta orice obstacol. A contat enorm”, spune educatoarea 
botoșăneancă. 

Jupanu Mirosul vinde 
pâinea 

www.jupanu.ro 
22.01.21 

Actualitate „În general, pâinea făcută în hipermarket este precoaptă în fabrică, apoi 
congelată și se depozitează la temperaturi, în medie, de minus 20 de 
grade. Ulterior ajunge la hipermarket. Producătorul dă o rețetă de 
coacere, câte minute și ce temperaturi să se utilizeze, iar mirosul te 
doboară. Cuptoarele sunt situate, de obicei, în zone din hipermarket 
unde tranzitul este mare, astfel încât mirosul să stimuleze orice papilă 
gustativă. Pâinea coaptă în hipermarket nu este periculoasă. Pâinea 
făcută clasic are un termen de valabilitate mai mare. În schimb, pâinea 
care este precoaptă, congelată și apoi coaptă în hipermarket se întărește 
foarte tare a doua zi. Amidonul suferă foarte mult în procesul de 
congelare. Există un trend foarte mare la nivel european către produse 



congelate. Au fost ani în care nu prea erau specialiști în industria 
alimentară în vestul Europei ori au fost probleme cu făina. În momentul 
în care ai o fabrică foarte mare tu îți permiți să ai și infrastructura de 
testare a făinii, astfel încât produsul care îți iese pe poartă să fie 
optimizat. Când ești mai mic, dacă ai făină de proastă calitate, nu reușești 
să obții și o calitate constantă”. Decanul Facultății de Inginerie 
Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mircea 
Oroian. 

Doina Cernica O aniversare 
Eminescu sub vortex 
polar 

www.crainou.ro 
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__________ Sub vortex polar („Vortex polar în România!”, scrie presa), suntem la ora 
11,00 a zilei de 15 ianuarie 2021 doar cinci – monahia Elena Simionovici, 
președinta de onoare a Societății Scriitorilor Bucovineni (SSB), 
stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Sfintei Mănăstiri Voroneț, 
Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele SSB, Isabel Vintilă și cu mine, la 
depunerea coroanei de flori – Tricolorul! – la monumentul sucevean, cu 
bustul lui Ion Cârdei, al lui Eminescu. Dar coroanele pe care le găsim deja 
încălzindu-i soclul ne vestesc alte omagii, mai matinale, între acestea al 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, instituție cu un bogat program 
al Zilei nașterii lui Eminescu și a Culturii Naționale. Știu, deoarece l-am 
cercetat când am fost nevoită doar să mulțumesc invitației prof. 
Gheorghe Cîrstian la lansarea volumului de poezii 
„CuțitulProaspătȘters” al fostului său elev, Vlad Berariu, volum prezentat 
la aceeași oră 11,00 de criticul literar Rodica Mureșan și de poeții Antonia 
Mihăilescu și Vlad Sibechi, într-o manifestare pe care o modera în 
ipostaza de coordonator al Casei de Poezie Light of ink, Lumină de 
cerneală, cred, în limba pe care o prefer. De altminteri, ziua întreagă va 
fi una a alegerilor pe cât de mâhnitoare prin renunțări, pe atât de 
îmbucurătoare prin mulțimea cinstirilor aduse lui Eminescu la 171 de ani 
de la venirea sa pe lume. […] 

 

 

 

 

 

 

 


