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Sinteza articolului
De teama facturilor mari stingem becul când ieșim din cameră și setăm
temperatura din centrale la 18 grade pe perioada cât suntem plecați de
acasă. Sunt însă și alte modalități prin care putem economisi.
Cercetătorii Universității Ștefan cel Mare din Suceava ne-au ajutat, prin
câteva experimente, să descoperim cum risipim bani fără să ne dăm
seama.
Specialist cameră termoviziune: „Aici se vede, foarte bine, pierdere de
căldură prin centura clădirii. Temperatura peretelui dacă ne uităm e 3,2
grade Celsius, iar acolo unde geamul este deschis ia uitați-vă - 17 grade,
18 grade chiar”.
Angela Bertea, reporter Observator: „Cu o astfel de cameră de
termoviziune se analizează pe unde se pierde căldura, care sunt zonele
care pierd o cantitate mai mare de căldură și cum putem reduce aceste
pierderi”.
Specialist cameră termoviziune: „Pierderile de fapt se contorizează în
bani. Da? Plătim din buzunar să încălzim atmosfera”.
Numărul de pereți exteriori, tâmplăria de proastă calitate, zidurile
insuficient izolate ne scot bani din buzunar în fiecare iarnă.
Specialist cameră termoviziune: „În acest cadru se poate observa foarte
bine pierderea de căldură din clădire prin perete, nu doar prin suprafața
vitrată, prin geam. Se vede, ia uitați-vă, pe unde se pierde căldura, în zona
cu albastru. Deci nu sunt etanșe geamurile, e clar, nu se închid bine. Sigur
că ar fi și metode de reducere a acestor pierderi. Spre exemplu, la
ventilație s-ar putea folosi recuperatoare de căldură”.
Soluții pentru a preveni pierderile de căldură, în sezonul rece
Pavel Atănăsoae, profesor universitar USV: „Izolarea termică a pereților
exteriori, izolarea termică a planșeului superior spre pod sau spre terasă,
înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă energetic,
izolarea termică a planșeului inferior peste sol sau peste subsol”.
Și factura la curent poate fi redusă. În primul rând, nimic nu trebuie lăsat
inutil în priză.
Mihai Dimian, prorector USV: „Trebuie avut în vedere întreruperea
conexiunii atunci când nu le folosim de la încărcătoarele pentru
telefoane, pentru laptopuri până la echipamentele care ne am obișnuit să
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le lăsăm conectate. În perioada iernii, spre exemplu în trei luni de zile, se
poate ajunge la un cost suplimentar de 200-300 de lei în funcție de
numărul de echipamente utilizate”.
Facturi mai mici la energie electrică datorită becurilor cu led
O risipă zilnică este folosirea electrocasnicelor vechi și a becurilor clasice.
I-am rugat pe specialiști să simuleze costul pentru un apartament cu trei
camere și șapte surse de iluminat.
Radu Pentiuc, profesor universitar USV: „Șapte becuri cu incandescență.
La utilizarea anuală, din calculul nostru a rezultat o valoare care este de
460 de lei. Utilizând în același apartament tot șapte lămpi, dar cu led, cu
puterea de 14 wați, față de 100 de wați, la lampa cu incandescență, a
rezultat o economie de 306 lei pe an”.
Ionuț a reușit să-și reducă facturile apelând la tehnologie. Un termostat
smart pornește centrala cu 15 minute înainte ca el să ajungă acasă și o
oprește în momentul în care pleacă la muncă. În casă are doar becuri led,
controlabile de la distanță.
Ionuț: „Datorită gadget-urilor smart, mai exact senzorului smart de la
centrala termică, am economisit 50 de lei la fiecare factură, iar cu alte
echipamente smart pe partea electrică am avut o reducere de vreo 10%”.
Orice tehnologie smart sau echipament modern costă, însă, cu siguranță,
vă veți recupera investiția din facturi mai mici.
[…] Autoritățile locale sucevene au conferit titlul de cetățean de onoare
al municipiului Suceava medicilor Monica Terteliu și Roxana Filip, două
proiecte de hotărâre ale Consiliului Local fiind inițiate în acest sens de
primarul Ion Lungu și incluse ieri pe ordinea de zi a ultimei ședințe din
2021 a Consiliului Local.
Primarul Ion Lungu a explicat că a vrut și anul trecut să inițieze un
proiect de hotărâre prin care să confere titlul de cetățean de onoare al
municipiului Suceava pentru dr. Monica Terteliu, însă la acea vreme a
fost refuzat de cadrul medical sucevean care ar fi invocat că sunt și alți
medici de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava care
merită acest lucru.
Ulterior, mai spre finele acestui an, președintele României, Klaus
Iohannis a conferit distincții unor medici suceveni, inclusiv pentru dr.
Monica Terteliu. Faptul că pe 1 Decembrie 2021, dr. Monica Terteliu a
fost decorată de către Klaus Iohannis, președintele României, cu Ordinul
„Meritul sanitar în grad de cavaler”, se pare că l-a determinat pe primarul
Ion Lungu să reia demersul.
În ceea ce o privește pe dr. Roxana Filip, primarul Ion Lungu a specificat
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că se numără printre medicii care „s-au sacrificat” anul trecut
implicându-se total în lupta cu coronavirusul și reușind să facă
performanță în ceea ce privește aparatele de testare PCR. Ea este medic
primar, șefa Laboratorului de „Biologie moleculară” a Spitalului
Județean „Sfântul Ion cel Nou” Suceava, șef de lucrări titular la
Facultatea de Medicină și științe Biologice a Universității „Ștefan cel
Mare” Suceava. Dr. Roxana Filip a fost reprezentanta SJU Suceava în
echipa de implementare a testării RT PCR și, de asemenea, a făcut parte
din cea a proiectului de secvențiere a genomului SARS-CoV-2 și de
analizare a circulației tulpinilor acestuia. „Meritele deosebite, ca om și
profesionist, s-au evidențiat la începutul pandemiei SARS-CoV-2, încă
din martie 2019, când, fără nicio ezitare, s-a implicat în dezvoltarea
Laboratorului <Biologie moleculară>, primul din județ confirmat prin
ordin de ministru. Acest lucru a permis cetățenilor orașului și județului
să beneficieze de rezultatul testării în aceeași zi, să poată urma
tratamentul adecvat infecției cu SARS-CoV-2 sau alte tratamente, pentru
pacienți oncologici, gravide ori la urgențe”, se subliniază în referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre, semnat de primarul Ion Lungu.[…]
Șapte profesori ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost
incluși într-un top al celor mai citați cercetători din lume. Clasamentul a
fost realizat de un colectiv de cercetători de la Universitatea Stanford
(SUA), împreună cu reprezentanți ai Editurii Elsevier.
Informația a apărut în variantă actualizată undeva la mijlocul lunii
octombrie, însă a necesitat o perioadă de verificare și identificare a
prezenței românești în acest clasament, care a fost alcătuit pe baza
numărului de citări din anul 2020 ale articolelor publicate și a altor
indicatori privind vizibilitatea internațională a cercetării în același an.
Informațiile au fost puse la dispoziție de baza de date Scopus, iar pentru
alcătuirea clasamentului au fost evaluate rezultatele a 7 milioane de
oameni de știință, ale căror publicații au fost grupate în 22 de domenii și
176 de sub-domenii. Modul de realizare a luat în calcul mai mulți
indicatori, cum ar fi indicele Hirsch, citările în baza de date Scopus,
numărul de coautori, alături de un indicator compus.
La nivel țării noastre în clasament se regăsesc 191 de autori, care sunt
afiliați la 30 de universități și la mai multe institute de cercetare. Cu cei
7 cercetători incluși în top, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
are o prezență remarcabilă, ocupând poziția 6 între universitățile
românești. Primele 3 poziții au fost ocupate de Universitatea Politehnică
din București, cu 14 autori, Universitatea București, cu 13 autori, și
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Universitatea Politehnică din Timișoara, cu 12 autori. Acest rezultat este
cu atât mai valoros dacă se raportează la faptul că în ultimii ani
personalul de cercetare din USV, deși a reprezentat doar 0,8% din totalul
la nivel național, a publicat mai mult de 1,30% din totalul articolelor
indexate la același nivel.
Cei 7 membri ai comunității academice sucevene ale căror rezultate
remarcabile au condus la includerea lor în acest prestigios clasament
sunt: prof.univ.dr. Mircea Oroian (Facultatea de Inginerie Alimentară),
profesor asociat Ian S. Evans (Facultatea de Istorie și Geografie),
prof.univ.dr.ing. Radu-Daniel Vatavu (Facultatea de Inginerie Electrică
și Știința Calculatoarelor), prof.univ.dr. Mihai Covașă (Facultatea de
Medicină și Științe Biologice), șef lucr.dr.ing. Alexandru Lavric
(Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor),
conf.univ.dr. Oana Geman (Facultatea de Educație Fizică și Sport) și șef
lucrări dr.ing. Alin Mihai Căilean (Facultatea de Inginerie Electrică și
Știința Calculatoarelor). […]
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române
a publicat recent volumul al IV-lea (S-Ș) – dintr-o serie de cinci – din
România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea.
Coordonatorul tuturor celor cinci volume este profesorul Octavian
Roske, de la Universitatea din București. Enciclopedia este o cercetare
minuțioasă a instituțiilor Statului comunist, se analizează conceptele
fundamentale cu care a operat regimul, se prezintă locurile de detenție,
cu o prezentare a personalităților care au fost întemnițate sau au murit
acolo. De asemenea, se prezintă modul în care au fost înăbușite revoltele
anticomuniste și se prezintă liderii mișcărilor disidente. În acest
decembrie când ne reîntoarcem la căderea lui Ceaușescu și la prăbușirea
comunismului, am realizat un interviu cu profesorul Octavian Roske
despre importanța acestei lucrări în istoriografia românească. […]
Represiunea este un proiect al Institutului Național pentru Studiul
Totalitarismului al Academiei Române. Cu ce alte instituții ați colaborat,
au existat și persoane particulare (cercetători neafiliați) care au
contribuții în această lucrare?
Am crezut la început că vom putea face o enciclopedie a represiunii doar
cu cercetătorii de la INST. Pe măsură ce avansam cu redactarea
articolelor ne-am dat seama că acest lucru nu va fi posibil, mai ales că
spațiul rezervat inițial materialului adunat nu se mai reducea la un
volum. Am început să contactăm cercetători și specialiști din institute de
cercetare sau instituții specializate în studierea regimului comunist. Spre
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exemplu, am colaborat cu cercetători de la institute ale Academiei
Române, precum Institutul de Istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca,
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Institutul de Cercetări Socio-Umane
din Sibiu, Institutul de Filozofie și Psihologie „Constantin RădulescuMotru“, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C.
Brătianu“, cu experți de la Arhivele Naționale, specialiști de la Banca
Națională a României, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității, […] Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava,
Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Dunărea de Jos“ din
Galați, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“, […]
Am pornit în 2011, cu primul volum, de la 36 de autori, pentru ca la
volumul publicat anul acesta să ajungem la 102 de colaboratori. […]
Sâmbătă, 18 decembrie 2021, cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la
trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Veniamin Costachi, episcop al
Hușilor între anii 1792-1796, originar din satul Roșiești, județul Vaslui,
va avea loc, în localitatea sa natală, Simpozionul național „Mitropolit
Veniamin Costachi – 175 ani de la trecerea în eternitate”. Evenimentul
este organizat de Consiliul Județean Vaslui, Episcopia Hușilor, Biblioteca
Județeană „Nicolae Milescu Spătarul”, Muzeul Județean Vaslui și
Primăria și Consiliul Local Roșiești.
Manifestarea va debuta, la ora 9.30, cu Slujba Parastasului, la biserica
„Pogorârea Sfântului Duh”, din satul Roșiești.
Lucrările Simpozionului vor începe la ora 11.00, la „Centrul Cultural
Nicolae Bagdasar” din localitate.
Vor susține comunicări:
[…]
Arhid. lector dr. Vasile Demciuc, Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava: Mitropolitul Veniamin Costachi și Mănăstirea Slatina.

