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Sinteza articolului 

- Responsabilitatea 
socială a 
universităților din 
România 

dcbusiness.ro 
17.05.21 

- C News Media Group, trust media din care fac parte DCNews TV, 
DCNews, DCMedical, DCBusiness, StiriDiaspora.ro, Spectacola.ro și 
DefenseRomania.ro, va organiza în data de 21.05.2021, în intervalul orar 
11:00 - 14:00 conferința: „Responsabilitatea socială a universităților din 
România”. 
Evenimentul se va desfășura în cadrul Universității de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București, Clădirea Corp A - 
Rectorat, Aula P. S. Aurelian, parter, B-dul Mărăști nr. 59, Sector 1 
(intrarea din B-dul Mărăști), începând cu ora 11.00. 
Conferința va fi transmisă LIVE pe platformele: DC NewsTV, DCNews și 
DCBusiness, dar și paginile de Facebook și canalele YoutTube ale 
acestora, în intervalul orar 11:00 – 14:00. 
Listă invitați 
(…)Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, Rector Universitatea Ștefan cel 
Mare Suceava(…) 

- Campanii de 
identificare a 
persoanelor cu 
obezitate și 
predispuse la diabet 

crainou.ro 
17.05.21 

- În perioada următoare, o clinică mobilă se va deplasa prin Suceava, 
Ilișești, Moara și Șcheia 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 
Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-
Frankivsk, Ucraina, derulează un proiect transfrontalier de educare a 
cadrelor medicale și a populației generale cu privire la factorii de risc 
asociați cu obezitatea și diabetul, de consiliere nutrițională prin 
promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase și a unui stil de viață mai 
activ, precum și de screening la fața locului și feedback personalizat 
asupra stării de sănătate. Potrivit prof. univ. dr. Mihai Covașă, manager 
de proiect, în perioada următoare, cele două clinici mobile din cadrul 
proiectului vor fi puse la dispoziția cetățenilor în cadrul unor campanii 
publice de identificare a persoanelor cu obezitate și a persoanelor 
predispuse sau diagnosticate cu diabet. 
„În cadrul acestei inițiative, adulții, tinerii, dar și copiii vor avea acces la 
educație și consiliere nutrițională din partea specialiștilor” arată prof. 
univ. dr. Mihai Covașă. Campaniile se vor desfășura în 8 localități 
stabilite în cadrul proiectului, respectiv în Suceava, Ilișești, Moara și 



Șcheia, în România, și Burshtyn, Stectseva, Pijlo și Tysmenychany din 
Ivano-Frankivsk, Ucraina. 
Proiectul „Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint 
Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)” a 
început în luna iunie 2020, având o valoare totală de 329.200 de euro 
(aprox. 1,58 de milioane de lei). El este finanțat de Uniunea Europeană 
prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, 
prioritatea „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la 
sănătate”. 

- Prof.univ. dr. Liviu 
George Maha este 
noul președinte al 
Societății pentru 
Cultura și Literatura 
Română în Bucovina 

newsbucovina.ro 
17.05.21 

- Sâmbătă, 15 mai 2021, în Sala de Festivități a Bibliotecii Municipale 
Rădăuți, a avut loc Adunarea Generală a Societății pentru Cultura și 
Literatura Română în Bucovina, convocată în scopul alegerii noii 
conduceri, stabilirii obiectivelor de activitate pe următoarea perioadă și 
revitalizării Societății, cu antrenarea mai largă a oamenilor de cultură în 
scopul valorificării eficiente a tezaurului cultural al Bucovinei, astfel încât 
bogata zestre spirituală a provinciei să nu se piardă, ci să fie amplificată 
și transmisă generațiilor viitoare. Adunarea s-a derulat în format mixt, o 
serie de membri aflându-se în sală, iar o altă parte participând la lucrări 
prin platforme on-line. Lucrările adunării generale au fost conduse de 
prof. dr. Marian Olaru, directorul Institutului „Bucovina” al Academiei 
Române, întrunirea debutând cu intonarea imnului de stat și cu un 
moment de reculegere în memoria membrilor societății trecuți la cele 
veșnice în perioada raportată. 
Prezent la eveniment, primarul municipiului Rădăuți, domnul Bogdan 
Loghin, în discursul său de salut, a promis că va sprijini cu drag 
Societatea și va fi întotdeauna alături de noul comitet în proiectele de 
viitor ale Societății. Din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a 
rostit un emoționant cuvânt de salut Sfinția Sa, preot Constantin Oprea. 
De asemenea, au salutat adunarea prof. univ. dr. Ștefan Purici și prof. 
univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorectori al Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, poetul Arcadie Suceveanu, președinte al Uniunii Scriitorilor 
din Moldova, dr. Gabriel Cărăbuș, director al Bibliotecii Bucovinei „I. G. 
Sbiera” din Suceava, și prof. dr. Adrian Puiu, director al Colegiului 
Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți. [...] 
Adunarea s-a încheiat cu alegerea președintelui de onoare al Societății, 
în persoana scriitorului Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova și a unei noi conduceri a Societății. 
Președinte executiv a fost ales prof. univ. dr. Liviu-George Maha, iar 
Consiliul Director este format din 15 membri, după cum urmează: Mălina 

svnews.ro 
17.05.21 
suceava-smartpress.ro 
17.05.21 
radioas.ro 
18.05.21 



Anițoaei (secretar general), Corvin Bejenariu, Marian Olaru, Adrian-
Nicolae Popescu (vicepreședinți), Mircea Irimescu, Ștefan Purici, Ștefan 
Hostiuc, Eugen Patraș, Luca Ciubotaru, Gabriel Chiraș, Constantin 
Oprea, Iulian Halip, Florin Crețu, Gabriel Cărăbuș. 

- Comuna 
Dumbrăvița a 
câștigat 63 de 
hectare de pădure în 
ultimii patru ani. 
Numai anul acesta 
au fost plantați peste 
45.000 de puieți 

bizbrasov.ro 
17.05.21 

- Fundația Pădurea de Mâine continuă în 2021 împădurirea terenurilor de 
pe raza comunei Dumbrăvița, unde se naște o nouă pădure de goruni, 
frasini și paltini de munte. În total, între 2018 și 2021 au fost plantate 39 
de hectare de teren cu ajutorul Fundației, iar toate suprafețele plantate 
sunt îngrijite până la instalarea stării de masiv – până ce pădurea se 
poate dezvolta fără ajutorul oamenilor.[...] 
Prin programul de reîmpădurire, Fundația Pădurea de Mâine vine în 
sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de 
regenerare, care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este 
dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. 

satumareonline.ro 
17.05.21 
newsbv.ro 
17.05.21 

- La Chișinău – 
Conferința Științifică 
Internațională 
„Istoricul Nicolae 
Iorga. 150 de ani de 
la naștere” 

ziuaconstanta.ro 
17.05.21 

- Manifestarea desfășurată în sistem on-line (orele 09.00-14.00), a fost 
girată de către Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie 
(Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), respectiv Institutul Cultural 
Român „Mihai Eminescu” la Chișinău. 
La reuniune au participat oameni de știință de la Chișinău (inclusiv 
membri ai Academiei de Științe a Moldovei), precum și istorici și 
cercetători din centre universitare din Țară – Alba Iulia, București, 
Constanța, Iași, Oradea, Suceava, Comitetul Științific al Conferinței fiind 
compus din personalități recunoscute ale Istoriografiei moldave – 
Gheorghe Cojocaru, dr. habil., directorul Institutului de Istorie (MECC), 
Andrei Eșanu, academician, Institutul de Istorie (MECC), Demir 
Dragnev, dr. habil., membru corespondent al AȘM, Institutul de Istorie 
(MECC), Silvia Corlăteanu-Granciuc, dr., secretarul științific al 
Institutului de Istorie (MECC), Igor Cereteu, dr. habil., cercetător 
științific principal, Institutul de Istorie (MECC), Ion Gumenâi, dr. habil., 
cercetător științific principal, Institutul de Istorie (MECC) –, respectiv și 
trei slujitori ai lui Clio din România – Ștefan PURICI, prof. univ., dr., 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Gabriel Moisa, prof. univ., 
dr., Universitatea din Oradea, Stoica Lascu, prof. univ., dr., m.a. 
Academia Oamenilor de Știință din România.[...] 

- Despre Terapii 
medicale și 
spirituale la 
începutul mileniului 

rasunetul.ro 
17.05.21 

- Cea de a XX-a ediție a Seminarului de Medicină și Teologie are loc marți, 
18 mai, în sistem online, pornind de la tema Terapii medicale și spirituale 
la începutul mileniului III: Complementaritate, dialog, unitate. 
Evenimentul este organizat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 



III, la a XX-a ediție a 
Seminarului de 
Medicină și 
Teologie! Vezi 
programul! 
Programul 
întreruperilor 
planificate de 
energie electrică 
pentru perioada: 14.
05.2021 - 24.05.
2021 

Vadului, Feleacului și Clujului, Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
cadrul Universității Babeș-Bolyai, Asociația Medicală Română, Filiala 
Bistrița-Năsăud, Centrul de Bioetică UBB  Cluj-Napoca, Societatea 
Română de Bioetică, Societatea Română de Istoria Medicinii, Societatea 
Națională de Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică, Biblioteca 
Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, Colegiul Consilierilor 
Juridici Bistrița-Năsăud. 
(…)  SALA A 
Terapii medico-spirituale: Complementaritate, dialog, unitate 
Link accesare sală: http://bit.do/bioetica2021_A 
Aurora Ciucă - Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. 

V.I. 
Adomnicăi 

Mai multe proiecte 
ale școlilor din 
Suceava ar putea 
obține finanțare prin 
PNRR sau POR 

crainou.ro 
17.05.21 

- Cinci școli propun reabilitări termice ale imobilelor, iar două colegii au 
în plan reabilitări de ateliere pentru învățământ dual >„Din păcate, 
lucrurile merg destul de greu, acestea nefiind destul de clare” susține 
Lungu, după întâlniri cu conducerile unităților de învățământ 
În municipiul Suceava, mai multe proiecte de infrastructură școlară ar 
putea fi promovate pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) și prin Programul Operațional Regional (POR) 2021-
2027, a transmis primarul Ion Lungu. „Am avut discuții cu conducerile 
școlilor și cea a Universității, în legătură cu proiectele pe care vrem să le 
promovăm, fie prin PNRR, fie prin POR. 
Din păcate, lucrurile merg destul de greu, acestea nefiind destul de clare” 
susține Lungu. Printre propunerile avansate în urma consultării se 
numără 6 proiecte de creștere a eficienței energetice a clădirilor cu 
destinație școlară, respectiv cele de la școlile gimnaziale nr. 3, nr.5, nr.6, 
nr.7, nr.9 și nr.10. Școala Gimnazială nr. 10 propune un proiect de 
mansardare, iar Școala Gimnazială nr.1 și Școala Gimnazială nr. 10 sunt 
interesate de construirea de săli de sport. „Evident că încercăm să 
promovăm aceste proiecte, fie prin POR, fie prin PNRR, după ce vom 
vedea exact cum se lămuresc lucrurile” subliniază Lungu. 
Primarul a mai evidențiat că au făcut propuneri de proiecte și două 
colegii naționale din reședința de județ. Este vorba despre Colegiul 
Național Tehnic „Samuil Isopescu” și Colegiul Național Tehnic 
„Alexandru Ioan Cuza”, care au în plan reabilitarea, modernizarea și 
adaptarea atelierelor pentru învățământ dual profesional. „Avem deja în 
lucru proiectele de învățământ profesional dual la colegiile Tehnic 
Alimentar și «Petru Mușat», proiecte pe care le sprijinim și în cazul 
celorlalte două colegii” a punctat Ion Lungu. În urmă cu o lună, primarul 



a avut întâlniri cu prof. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universității 
„Ștefan cel Mare”, precum și cu reprezentanți ai 12 unități de învățământ 
preuniversitar. Astfel, municipiul Suceava ar putea fi partener cu 
Universitatea „Ștefan cel Mare” în proiectul de amenajare a Campusului 
universitar de la Moara, care va fi promovat în cadrul PNRR, Pilonul III, 
„România educată. Învățământ dual, profesional și tehnic”, din Zona 
Urbană Funcțională făcând parte și comuna Moara. 

- Susținere publică 
teză de doctorat 
Codruț Olaru: 
„Particularitățile 
criminalității 
organizate în 
România”. 
UPDATE: Decizia 
CNATDCU. 
UPDATE: Precizări 
proc. Codruț Olaru 

juridice.ro 
17.05.21 

- Susținere publică teză de doctorat Codruț Olaru: „Particularitățile 
criminalității organizate în România”. UPDATE: Decizia CNATDCU. 
UPDATE: Precizări proc. Codruț Olaru (…) 
Referenți: 
– Prof. univ. dr. Constantin Mitrache (Universitatea din București); 
– prof. univ. dr. Anastasiu Crișu (Universitatea din București); 
– prof. univ. dr. Vasile Păvăleanu (Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava). 

 

 

 


