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- Antreprenoriatul și 
formarea academică, 
în atenția 
Consorțiului 
NEOLAiA 
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 Cele șapte universități europene care fac parte din consorțiul NEOLAiA, 
printre care și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au organizat 
o reuniune, sub coordonarea Universității din Jaén, în cadrul căreia au 
fost abordate diverse inițiative legate de antreprenoriat, precum și 
punerea în aplicare a activităților care urmează să fie dezvoltate în lunile 
următoare. 
„Organizăm o întâlnire lunară dedicată fiecăruia dintre pachetele de 
lucru – proiectul cuprinde în total opt pachete, alături de alte aspecte 
care vor fi abordate, legate de predare, mobilitate, cercetare...” explică 
Sebastián Bruque, prorector cu Activitatea de Internaționalizare de la 
Universitatea din Jaén. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava coordonează activitățile 
legate de antreprenoriat, care includ formarea viitorilor antreprenori, un 
sistem de sprijin pentru studenții antreprenori, un curs de vară (SUMMA 
Entrepreneurship), care va servi la recunoașterea și susținerea celor mai 
inovatoare proiecte, precum și la crearea de sinergii între studenții din 
diferite țări ale Consorțiului. 
În ceea ce privește restul activităților pe care grupul le va organiza în 
lunile următoare, iese în evidență „Focus Academy”, o versiune 
prescurtată a uneia dintre activitățile legate de predare, în care fiecare 
universitate parteneră va realiza un curs legat de una dintre axele 
tematice cheie ale Consorțiului. Activitățile vor începe, de asemenea, să 
fie dezvoltate în domeniile de cercetare și programe extracurriculare. 
Consorțiul NEOLAiA (cuvânt care înseamnă „tineret” în limba greacă) 
este format din Universitatea din Jaén, Universitatea Bielefeld 
(Germania), Universitatea din Ostrava (Republica Cehă), Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava (România), Colegiul de Stat Siauliai 
(Lituania), Universitatea din Orebro (Suedia) și Universitatea din 
Salerno (Italia). Acestea sunt universități europene tinere, de dimensiuni 
medii sau mici, care sunt dedicate mediului lor social și economic și au o 
poziție proeminentă în clasamente, în special cele care analizează 
poziționarea universităților tinere, cum ar fi „The Young Universities”. În 
total, au peste 110.000 de studenți, 68 de facultăți și școli, și mai mult de 
350 programe de licență și 250 programe de masterat. 
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Consorțiul universitar NEOLAiA, al cărui motto este „Tinere universități 
care dezvoltă tinerele talente ale Europei” (Young universities 
empowering regionally rooted European talents), este realizat în jurul 
unor pachete de lucru care definesc domeniile de interes ale alianței: 
management, mobilitate, predare, antreprenoriat, cercetare, transfer, 
diversitate, multiculturalism și multilingvism, precum și sustenabilitatea 
acțiunilor proiectului. Scopul este de a genera o structură a resurselor 
care să faciliteze sinergiile în aspectele menționate mai sus și să 
îmbunătățească poziția și eficacitatea universităților care alcătuiesc 
Consorțiul, pe termen mediu și lung. În paralel cu organizarea 
activităților, grupul lucrează deja la prezentarea proiectului pentru a 
atrage finanțare în anul 2022. 

- „Pădurea de Mâine” 
crește între Târgu 
Ocna și Slănic 
Moldova 
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- Ultimul șantier pregătit în acest an în proiectul „Pădurea de Mâine”, 
dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri alături de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de compania HS Timber 
Group, care deține și fabrica HS Baco Panels din Comănești, este pe 
dealurile dintre Târgu Ocna și Slănic Moldova. Acolo a fost o pășune, 
reintrodusă […] Articolul „Pădurea de Mâine” crește între Târgu Ocna și 
Slănic Moldova apare prima dată în Deșteptarea- Ziarul Bacăului. 
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Ce am fi dac-am ști… 
Mic „compendiu” al 
Poliției Locale, pe 
înțelesul tuturor 
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- Dacă în alte municipii din țară activitatea Poliției Locale este considerată 
necesară și apreciată, în Focșani mințile odihnite consideră că acest 
organism de control ar trebui să dispară, din rațiuni care frizează 
ridicolul. Majoritatea penelistă din Consiliul Local Focșani a scos din 
puțul gândirii o propunere prin care arată că pe luna viitoare așa, 
funcțiile publice de polițist local grad superior, polițist local grad 
principal și polițist local asistent trebuie să dispară. În oglindă, în 
Suceava – deși este conducere PNL, rolul polițiștilor locali în comunitate 
este apreciat, mai ales de un an încoace, ca fiind vital în combaterea 
efectelor pandemiei. Nu mai vorbim de faptul că în cadrul Facultății de 
Drept și Administrație Publică de la Universitatea Ștefan cel Mare există 
specializarea „Poliția locală”, iar Primăria municipiului Suceava are un 
parteneriat cu unitatea de învățământ. Însă, din păcate, la Focșani se 
merge doar pe principiul dezbinării, indiferent cât și cum se încalcă legea 
de către consilierii PNL. 
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- Lucrările 
cercetătorilor USV, 
cele mai bine cotate 
la Salonul „Cadet 
INOVA’ 21” 

crainou.ro 
19.04.21 

- „Aceste rezultate vin să răsplătească preocuparea studenților și cadrelor 
didactice de punere în valoare a potențialului inovativ al USV” a declarat 
prof. dr. ing. Dan Milici, decan al FIESC Suceava 
În perioada 15 – 16 aprilie 2021, la Sibiu, s-a desfășurat Salonul 
Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești „Cadet 



INOVA’ 21”, organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu, sub patronajul Forumului Inventatorilor Români (FIR), al 
Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM), al 
Academiei de Științe Tehnice din România și al Asociației Inginerilor din 
România (AGIR). La manifestare au participat tineri cercetători și 
studenți doctoranzi ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor (FIESC) din Suceava, cu lucrări științifice și rezultate ale 
activității de cercetare obținute în cadrul Laboratorului de inventică și 
transfer tehnologic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). 
Reprezentanții USV au obținut Marele premiu al juriului – Cupa „Cadet 
INOVA’21”, premiul societăților comerciale „Cadet INOVA’21” și medalia 
de aur oferită de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru 
„Micropompă acționată cu nitinol”, având ca autori pe Eusebiu Toader, 
Anna Sabadas, Ciprian Bejenar, Mihaela Paval. Cercetătorii suceveni au 
luat medalia de aur a salonului și diploma de onoare a Institutului 
Român de Inventică Iași (IRIIS) pentru „Metodă și sistem pentru 
alimentarea consumatorilor electrici izolați”, autorii fiind Ciprian 
Bejenar, Alexei Pianih, Marcel Pocris, Artiom Moldovan. Totodată, 
pentru reprezentanții USV au fost acordate medalia de aur a salonului, 
„Award for outstanding technology from National Institute of R&D for 
Technical Physics Iași”, cât și premiul special „Prof. Ioan Curtu” al 
Academiei de Științe Tehnice din România, Filiala Brașov, pentru 
„Sistem de control automat”, având ca autori pe Eusebiu Toader, Ciprian 
Bejenar, Oana Vasilica Grosu, Ovidiu Magdin Tanta, Mihaela Paval. 
„Consider că lucrările cercetătorilor suceveni au fost cele mai bine cotate 
dintre toate cele peste 50 de titluri care au reușit să se califice la această 
ediție a Salonului. Aceste rezultate vin să răsplătească preocuparea 
studenților și cadrelor didactice de punere în valoare a potențialului 
inovativ al USV” a declarat prof. dr. ing. Dan Milici, membru al 
Comitetului Științific al Salonului Internațional al Inovării și Cercetării 
Științifice Studențești „Cadet INOVA’ 21”, decan al Facultății de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) Suceava. 

- ANUNȚ PUBLIC 
Universitatea din 
Pitești prin 
COLEGTER-UPIT 
lansează invitația 
participării 
companiilor în 
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- Universitatea din Pitești prin COLEGTER-UPIT lansează invitația 
participării companiilor în cadrul proiectului 
„Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului terțiar” 
Codul proiectului: SMIS 2014+: 121221 Universitatea din Pitești 
implementează în perioada 06 februarie  2018 – 05 august 2021 proiectul  
finanțat din fonduri europene având următoarele caracteristici: 
Codul proiectului: 121221 



cadrul proiectului 
„Inserția pe piața 
muncii - vectorul 
învățământului 
terțiar” 

Titlul proiectului: „Inserția pe piața muncii - vectorul învățământului 
terțiar” 
Beneficiar: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – lider de 
parteneriat 
Parteneri: Universitatea din Pitești -P1, Universitatea de Vest din 
Timișoara -P2, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău -P3 
Manager proiect: COZIANU Ioana Andreea 

- Adrian Popoiu 
continuă să rămână 
în topul celor mai 
performanți și activi 
primari din județ 
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Administrație De altfel, cel mai probabil, tot în acest an vor începe lucrările pentru 
construcția parcul științific și tehnologic, o investiție derulată de către 
Primăria Siret împreună cu Consiliul Județean și Universitatea Ștefan cel 
Mare Suceava. 

 

 

 


