Revista presei – MARȚI, 14 DECEMBRIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Autor
Edi Neagu

Titlul articolului
Expo 2020 Dubai/
Ofertele
educaţionale a 11
universităţi din
România, prezentate
la Expoziţia
mondială

Publicația
newsweek.ro
14.12.21
agerpres.ro
13.12.21

Secțiunea/
Pagina
-

Sinteza articolului
Pavilionul României la Expo 2020 Dubai a găzduit luni Seminarul „Study
in Romania”, eveniment organizat de Consiliul Naţional al Rectorilor
pentru promovarea ofertei educaţionale naţionale adresate studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor din străinătate.
Seminarul s-a desfăşurat în prezenţa secretarului de stat pentru relaţii
interinstituţionale, Daniela Gîtman şi a comisarului general al Secţiunii
Române la Expo 2020, Ferdinand Nagy, conform paginii de Facebook a
Pavilionului României la Expoziţia mondială găzduită de Dubai.
Preşedintele interimar al Consiliului Naţional al Rectorilor, prof. dr. Ioan
Vasile Abrudan, a prezentat conceptul „Study in Romania”, sub umbrela
căruia sunt promovate peste 3.500 de programe educaţionale oferite de
100 de universităţi din România tinerilor din străinătate.
Participanţilor la seminar le-au fost prezentate ofertele educaţionale a 11
universităţi din România: Universitatea din Bucureşti, Universitatea
Transilvania din Braşov, instituţii de învăţământ care susţin programele
cultural artistice oferite de pavilionul naţional, Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, UAUIM Facultatea de
Arhitectură, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi
Tehnologieicină, UNATC I. L. Caragiale.
Secţiunea „Study in Romania” găzduită de pavilionul naţional cuprinde
oferte educaţionale din toate domeniile acoperite de universităţile
româneşti: ştiinţă, medicină, farmacie, arhitectură, tehnologie, arte,
agronomie, teatru şi film etc.
Tot luni, pavilionul naţional a găzduit vernisajul expoziţiei de fotografie
„Lumina României” realizată de arhitectului Teofil Mihăilescu, profesor
în cadrul Universităţii Transilvania Braşov. Expoziţia cuprinde 40 de
fotografii care surprind particularităţile identitare naţionale, atmosfera
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diversificată şi expresia vie a regiunilor ţării noastre, potrivit Agerpres.
Autorităţile locale vor conferi titlul de cetăţean de onoare al municipiului
Suceava dr. Monica Terteliu şi dr. Roxana Filip, două proiecte de
hotărâre în acest sens fiind pe ordinea de zi a ultimei şedinţe din 2021 a
Consiliului Local.
Dr. Monica Terteliu este şeful interimar al Secţiei Boli Infecţioase şi
coodonator în cadrul structurii de gestionare a Covid-19 de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.
„De la începutul pandemiei, s-a implicat în organizarea Secţiei Boli
Infecţioase, adaptat la situaţia epidemiologică a municipiului şi judeţului
Suceava, a redactat protocoalele de lucru şi i-a supervizat, prin
telemedicină, în condiţiile stării de urgenţă, pe colegii care au acoperit
turele sau secţiile în care erau internaţi pacienţii cu SARS-CoV-2” se
arată în susţinerea de motive a proiectului de hotărâre.
Pe 1 Decembrie 2021, dr. Monica Terteliu a fost decorată de Klaus
Iohannis, preşedintele României, cu Ordinul „Meritul sanitar în grad de
cavaler”, „pentru profesionalismul dăruirea, curajul şi solidaritatea
manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de Covid19, în ţara noastră”.
Dr. Roxana Filip este medic primar, şefa Laboratorului de Biologie
Moleculară a Spitalului Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, şef de
lucrări titular la Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice a
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. „Meritele deosebite, ca om şi
profesionist, s-au evidenţiat la începutul pandemiei SARS-CoV-2, încă
din martie 2019, când, fără nicio ezitare, s-a implicat în dezvoltarea
Laboratorului Biologie Moleculară, primul din judeţ confirmat prin
ordin de ministru. Acest lucru a permis cetăţenilor oraşului şi judeţului
să beneficieze de rezultatul testării în aceeaşi zi, să poată urma
tratamentul adecvat infecţiei cu SARS-CoV-2 sau alte tratamente, pentru
pacienţi oncologici, gravide ori la urgenţe” se subliniază în referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre, semnat de primarul Ion Lungu.
Dr. Roxana Filip a fost reprezentanta Spitalului Judeţean de Urgenţă
Suceava în echipa de implementare a testării RT-PCR şi, de asemenea, a
făcut parte din cea a proiectului de secvenţiere a genomului SARS-CoV2 şi de analizare a circulaţiei tulpinilor acestuia.
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Primăria Vama și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava sunt parteneri
într-un proiect transfrontalier pentru instruirea populației cu privire la
economisirea energiei. Primarul din Vama, Nicolai Baltag, a precizat că
este vorba despre proiectul New Energy Solutions in Carpathian area –
NESiCA, finanțat în cadrul programului ENI CBC 2014-2020 UngariaSlovacia-România-Ucraina, valoarea totală a acestuia fiind de 1,1
milioane de euro. Tot în cadrul acestui proiect au intrat în parteneriat și
localitățile Liteni și Șcheia.
Primarul din Vama, Nicolai Baltag, a precizat că prin acest proiect se
urmărește elaborarea unui plan de comunicare, realizarea de centre de
inovație energetică și laboratoare de eficiență energetică cu personal
calificat și echipament profesional aferent pentru audituri energetice,
dezvoltarea de planuri de eficiență energetică ca părți principale ale
proiectului „New Energy Solutions in Carpathian area”, stabilirea unui
sistem eficient de măsurare a consumului de energie în clădiri, precum
și formarea de oameni pricepuți și educați, cu cunoștințe despre
economisirea de energie.
Principalii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii din cele trei
comunități locale care au nevoie de cele mai bune practici și exemple de
economisire a energiei prin utilizarea energiei regenerabile, dar și prin
implementarea măsurilor de eficiență energetică în cazul clădirilor, toate
acestea fiind posibile, într-o primă etapă, prin programele de
conștientizare desfășurate în cadrul proiectului.

