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- Universitatea Ștefan 
cel Mare din 
Suceava 
organizează, în 
perioada 22-24 
septembrie 2021, o 
serie de activități, 
workshop-uri, 
sesiuni de instruire, 
în cadrul a două 
proiecte 
transfrontaliere. 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 22-
24 septembrie 2021, o serie de activități, workshop-uri, sesiuni de 
instruire, în cadrul a două proiecte transfrontaliere. 
Primul proiect a fost implementat începând cu 12 aprilie 2020, cu titlul 
Cross-Border Cooperation Smart Energy – CBCSmartEnergy, din cadrul 
Joint Operational Programme Romania – Ukraine, ENI CBC – 
2SOFT/1.2/52, în parteneriatul: 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), care participă la acest 
proiect în calitate de coordonator, director de proiect: prof. univ. dr. ing. 
Radu-Dumitru PENTIUC, directorul Departamentului de Electrotehni-
că, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din USV, 
alături de: Universitatea Națională Uzhgorod (UzhNU) din Ucraina; 
Asociația Internațională pentru Dezvoltare Regională (IARDI) din 
Ucraina. 
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (prelungită cu 
încă 3 luni, până în ianuarie 2022), bugetul total al proiectului fiind de 
331.554.00 €, din care, alocat de Uniunea Europeană 298.398.6 €, 
bugetul USV fiind de 158.554.00 €. 
Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea utilizării noilor 
tehnologii și inovații în domeniul energiei regenerabile oferite prin 
promovarea și sprijinirea cercetărilor și inovațiilor într-un mod durabil 
în regiunile de frontieră ale Ucrainei și României. 
În același timp, se dorește crearea unei platforme solide pentru acțiuni și 
studii comune de cercetare, inclusiv achiziționarea de echipamente 
conexe performante, în domeniul energiei regenerabile și al eficienței 
resurselor. 
În cadrul celui de-al doilea proiect transfrontalier, New Energy Solutions 
in Carpathian area – NESiCA, care face parte din cadrul programului ENI 
CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 „Protecția 
mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”, 
partenerii sunt: 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, partener, director de 
proiect: șef lucrări dr. ing. Constantin UNGUREANU, de la Facultatea de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor; 
Regiunea Szabolcs-Szarmar-Bereg din Ungaria, partener; ONG-ul 
Centrul de Inițiative European din Ucraina, partener; Universitatea 
Tehnică din Kosice din Slovacia, partener; Universitatea din Nyíregyháza 
din Ungaria, partener; Universitatea Națională Uzhgorod din Ucraina, 
beneficiarul principal, coordonator, al proiectului. 
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, bugetul total al 
proiectului fiind de 1.104.707,30 €, din care alocat de Uniunea 
Europeană 994.236.56€, bugetul USV fiind de 124.313.72 €. 
Ca obiectiv general, proiectul asigură promovarea eficienței energetice și 
a surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în 
comunități, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile 
de frontieră ale celor patru state. Impactul pe termen mediu va duce la 
creșterea producției și a consumului de energie din surse de energie 
regenerabilă în comunități, iar pe termen lung, va conduce la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Astfel, se propune o abordare 
inovatoare bazată pe cooperarea dintre universități, comunități locale și 
ONG-uri. 
În data de 22.09.2021, în intervalul orar 10.00 – 11.30, se organizează 
festivitatea de deschidere a activităților celor două proiecte, precum și o 
conferință de presă, în Aula din corpul E al Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV), la care vor participa oficialități ale 
municipiului Suceava, cadre didactice și cercetători de la Universitatea 
Națională Uzhgorod (UzhNU) și Asociația Internațională pentru 
Dezvoltare Regională (IARDI) din Ucraina, precum și membrii 
comunităților locale, unități administrative teritoriale – UAT din județul 
Suceava, implicate și partenere în cele două proiecte. 
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- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, organizează, în perioada 
20-26 septembrie a.c., „Săptămâna  Eugeniu Coșeriu la USV”. 
Manifestarea este prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la nașterea celui 
mai mare lingvist român, Eugeniu Coșeriu”. Biblioteca USV va organiza 
expoziția de carte și periodice intitulată „Eugeniu Coșeriu – 100 de ani 
de la naștere”, al cărei vernisaj va avea loc azi, de la ora 11, în sala de 
lectură a Bibliotecii, din corpul E al Universității. Ea cuprinde volume de 
autor, acte ale unor manifestări științifice, anale ale unor universități, 
periodice din biblioteca personală a lingvistului Eugeniu Coșeriu. În 
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urmă cu 2 ani, Biblioteca USV a primit o importantă donație de publicații 
din partea „Arhivei Eugeniu Coșeriu” de la Universitatea din Tübingen 
Germania. Peste 5.000 de exemplare de periodice au îmbogățit fondul 
științific al bibliotecii universitare. Mai multe informații, în ediția de 
marți a ziarului. 

Daniela 
MICUȚARIU 
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invitați la 
Parlamentul 
European de la 
Strasbourg 
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- Cinci tineri suceveni vor participa la începutul lunii octombrie la 
evenimentul european pentru tineret (EYE), care reunește la 
Parlamentul European de la Strasbourg mii de tineri din întreaga Uniune 
Europeană și nu numai, pentru a-și modela și împărtăși ideile cu privire 
la viitorul Europei. 
Este o ocazie unică pentru tinerii între 16 și 30 de ani de a interacționa 
personal și online, de a se inspira reciproc și de a face schimb de opinii 
cu experți, activiști, influențatori și decidenți, chiar în inima democrației 
europene. Sub sloganul „Viitorul este al nostru”, EYE 2021 va desfășura 
activități online, începând cu 4 octombrie, până la evenimentul principal 
din 8 și 9 octombrie 2021 din Strasbourg, care va consta atât în activități 
online, cât și fizice. 
Din România au fost invitate mai multe asociații care să participe fizic la 
eveniment, printre care și Asociația Beyond din Cluj. În urma unui proces 
de selecție, asociația va fi reprezentată de 11 tineri români, printre care 
se numără și cinci tineri din județul Suceava, respectiv: Lavinia Gherman 
(Fălticeni, studentă la Facultatea de Drept la Universitatea din 
București), Ștefan Sovea (Suceava, Student la Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava), David Matthew Pasat (Suceava, elev al Colegiului Național 
„Spiru Haret” Suceava), Ana-Maria Pora (Suceava, studentă la Facultatea 
de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” Iași) în calitate de participanți și Anamaria Lăzăruc, în calitate de 
lider de grup. Anamaria Lăzăruc  ne-a spus că grupul întreg este format 
atât din tineri cu mai multă experiență internațională și cu proiecte 
remarcabile în spate, cât și din tineri care sunt la început de drum și abia 
descoperă oportunitățile prin care pot deveni implicați în societate, dar 
care sunt dornici să contribuie la influențarea viitorului în bine. Dacă 
doriți să rămâneți la curent cu experiența din Strasbourg și cu celelalte 
proiecte ale asociației, puteți să urmăriți pagina de Facebook Asociația 
Beyond https://www.facebook.com/Asociatia-Beyond-1147715498869-
58. 

Mirela 
Butnariu 

Oana Ruxandra 
Hrișcă și Dan Jauca, 
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- „Umbre temporale” este expoziția ce reunește creațiile a doi pictori 
suceveni – Oana Ruxandra Hrișcă, lector univ. dr. la Universitatea 



vernisaj la Galeria 
de artă „Ion 
Irimescu” 

„Ștefan cel Mare” Suceava, membru al Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) 
din România, cu opt expoziții personale și peste 100 de participări  la 
expoziții de grup în  România și în străinătate,  și Dan Jauca,  profesor și 
membru UAP Suceava,  de asemenea  prezent în numeroase 
expoziții  naționale și internaționale – vernisată vineri,  17 septembrie, la 
Galeria de artă „Ion Irimescu” din Suceava. 
„Am încercat, în această expoziție –  în care expunem unele lucrări mai 
vechi, altele mai noi –, să aducem culoare în sufletele privitorilor și, 
poate, câteva teme de gândire” a spus  în scurtul său cuvânt introductiv 
Oana Ruxandra Hrișcă, care a ales să le citească celor prezenți dintr-o 
carte care îndeamnă la simplitate, a unui autor pe care îl prețuiește, 
Ernest Bernea. 
Tot scurtă a fost și intervenția tovarășului său de simeze, Dan Jaucă, care 
a  afirmat că-și dorește să lase lucrările să vorbească mai mult, lucrări 
care, a spus, „nu sunt răspunsuri, sunt întrebări, sunt rodul unor 
frământări mai mult sau mai puțin formale pe anumite subiecte care mă 
obsedează”. 
Lector univ. Florica Diaconescu  s-a referit mai mult la creațiile Oanei 
Ruxandra Hrișcă, remarcând maturizarea artistică a creatoarei, care „a 
găsit calea cea mai bună către desăvârșire”. Observând că artista a 
revenit”, preluând ceva din operele anterioare, la analiză, la analitic”, 
Florica Diaconescu a punctat și  apariția unui caracter de noutate, în 
privința alegerii motivelor, „care ne trimit la meditația asupra timpului 
acestuia, în fața căruia suntem extrem de fragili”. 
 „My wild love”, după The Doors, „I’l play the blues for you” (Albert King) 
și „One shade of blue” (Joe Rusi) au fost cele trei piese interpretate de 
Ana Creangă  la vernisajul expoziției  „Umbre temporale”, care va putea 
fi vizitată la Galeria de artă „Ion Irimescu” din Suceava până pe 10 
octombrie. 

 

 

 


