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Sinteza articolului
Un proiect realizat în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
s-a clasat pe primul loc în cadrul unei competiții naționale pentru
finanțare a excelenței. Domeniul în care s-a obținut performanța este
Bioeconomie, denumirea proiectului lansat pentru obținerea finanțării
fiind „Proiect de dezvoltare instituțională a Universității Ștefan cel Mare
din Suceava, pentru creșterea performanțelor și a capacității de
cercetare, dezvoltare și inovare interdisciplinară în domeniul
Bioeconomie”.
Proiectul a fost destinat Programului I – Dezvoltarea sistemului national
de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională
pentru proiecte de tipul „Proiecte de dezvoltare instituțională – proiecte
de finanțare a excelenței în CDI” din cadrul Planului Național de
Cercetare – Dezvoltare și Inovare pe perioada 2015-2020. Rezultatele
intermediare ale evaluărilor au plasat proiectul universității sucevene pe
primul loc, cu 92,84 puncte, acest fapt asigurând o finanțare de 6,4
milioane de lei pentru următorii 3 ani.
La Palatul Național al Românilor din Cernăuți au fost lansate două cărți:
„Cernăuți. Obiecte pierdute” și „Ștefan cel Mare din poveștile tatei”.
Autorii au redat file de istorie, dar și informații inedite despre
personalitățile marcante ale Bucovinei, notează TVR Moldova.
În cartea „Cernăuți. Obiecte pierdute”, prorectorul Universității „Ștefan
cel Mare” din Suceava a reunit cele mai importante evenimente ale
orașului, inspirate dintr-o revistă emblematică a timpului.
„Conține text și imagine despre Cernăuții eterni, Cernăuții din 19231926, primii ani după unirea cu România. Textele sunt din „Glasul
Bucovinei” și vorbesc despre viața de zi și de noapte a Cernăuților”, a
precizat prorectorul Mircea Diaconu.
Autorul cărții „Ștefan cel Mare din poveștile tatei” și-a dedicat lucrarea
evenimentelor petrecute, anul acesta, la Mănăstirea Putna. Iar alegerea
datei de lansare nu a fost deloc întâmplătoare.
„E deosebită această zi, dacă ne gândim că la 12 noiembrie 1997,
președintele de atunci al României a semnat decretul privind

deschiderea consulatului general al României la Cernăuți”, a precizat
publicista Maria Toacă.
În cadrul evenimentului cultural, Consulatul General al României la
Cernăuți a oferit o donație impresionantă Societății pentru Cultura și
Literatura Română în Bucovina.
„Mă bucur ca în această zi, din partea Camerei Notarilor Publici
București, să aducem un cadou atât de important, Societății pentru
Cultură și Literatură Română în Bucovina. Această tehnică IT, necesară
pentru desfășurarea activității”, a subliniat consulul general al României
la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu.
Sărbătoarea de la Cernăuți s-a încheiat cu un spectacol de romanțe,
interpretate de artiști consacrați din nordul Bucovinei.

