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Sinteza articolului 

- Universitatea 
Suceava organizează 
cursuri de învățare a 
limbii romane 
pentru refugiații din 
Ucraina 

ziare.com 
22.03.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat, marți, că 
organizează cursuri de învățare a limbii române pentru refugiații din 
Ucraina. 
Cursurile se vor desfășura zilnic (2h/grupă) în zilele lucrătoare în una 
dintre sălile USV. 
Doritorii se pot înscrie până la data de 25 martie 2022  pe adresa de e-
mail ioana.balauta@usm.ro 
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- Webinarul 
„Ferestrele 
imprevizibilului”, 
organizat de 
Biblioteca USV, 
Centrul de Reușită 
Universitară al USV 
și Alianța Franceză 
din Suceava 

suceavalive.ro 
23.03.22 

- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Centrul de Reușită 
Universitară al USV și Alianța Franceză din Suceava, în colaborare cu 
Ambasada Franței în Republica Moldova, Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din 
Chișinău și Direcția Județeană de Cultură Suceava, organizează 
webinarul internațional „Ferestrele imprevizibilului”, în cadrul 
proiectului Spațiul interuniversitar ca spațiu de dezbateri interculturale, 
coordonat de profesor univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU și profesor 
univ. dr. habilitat Elena PRUS. 
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22.03.22 Joi, 24 martie 2022, de la ora 14.00, Sala de lectură din Corpul E al 
Bibliotecii USV va găzdui manifestarea intitulată „Ferestrele 
imprevizibilului”, ce va include în program: 
- Vernisajul expoziției de artă plastică „Imprevizibilul”, a artistului 
plastic Cezar SECRIERU; 
-Dubla prezentare de carte a autoarei Elena PRUS : La Parisienne 
romanesque: mythe et modernité (Côte-Saint-Luc, Québec-Canada: 
Editura Peisaj, 2022, 263 p.) și Nobelul pentru literatură ca patrimoniu 
geocultural (Iași: Cartea Românească Educațional, Colecția „Eseuri”, 
2019, 123 p.). 
La această întâlnire vor participa: Maria NEAGU, atașat de cooperare la 
Ambasada Franței din Republica Moldova, Mircea A. DIACONU, 
prorector USV, Elena-Brândușa STEICIUC, USV, Efstratia OKTAPODA, 
Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Dorina BUTUCIOC, Asociația 
Internațională a Criticilor de Teatru, Tatiana CIOCOI, Universitatea de 
Stat din Moldova, Nicolae LEAHU, Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălți, Maria PILCHIN, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din 
Chișinău, Victoria FONARI, Universitatea de Stat din Moldova. 
Moderatoarea întâlnirii va fi Sanda-Maria ARDELEANU, directoarea 
Bibliotecii USV. […] 
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- Manifestarea 
științifică 
„Perspective asupra 
științei, cercetării și 
inovației tehnologice 
în industria 
alimentară din 
România”, la USV 

suceavalive.ro 
23.03.22 

- În data de 19 martie 2022, Facultatea de Inginerie Alimentară a organizat 
manifestarea științifică „Perspective asupra științei, cercetării și inovației 
tehnologice în industria alimentară din România”, în colaborare cu 
Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul „Vasile Lovinescu” 
Fălticeni, în cadrul proiectului de cercetare Pro-USV-Biom. Evenimentul 
s-a bucurat de prezența a peste 100 de participanți, provenind de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul „Alexandru cel 
Bun” Gura Humorului, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, Liceul 
„Natanael” Suceava, Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung 
Moldovenesc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul 
Tehnic „Petru Mușat” și Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor. 
În cadrul lucrărilor, au fost prezentate direcțiile de cercetare ale 
proiectului, axate pe domeniul bioeconomie, după cum urmează: 
„Materii prime neconvenționale pentru industria de panificație” – prof. 
univ. dr. ing. Adriana DABIJA, „Înlocuitori de lapte din surse vegetale: 
compuși bioactivi, procese de obținere și categorii de produse” – șef 
lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC, „Posibilități de utilizare a 
leguminoaselor germinate in panificație” – prof. univ. dr. ing. Georgiana 
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CODINĂ, „IFS Food Standard: între necesitate și obligativitate pentru 
promovarea produselor românești de calitate!” – conf. univ. dr. ing. 
Gabriela CONSTANTINESCU și șef lucrări dr. ing. Amelia BUCULEI, și 
„Alimentele viitorului” – prof. univ. dr. ing. Mircea OROIAN. 
A doua parte a evenimentului a constat în organizarea cercului pedagogic 
al profesorilor care predau discipline din domeniile Industrie alimentară, 
Agricultură și Protecția mediului, coordonat de către  prof. Monica Crețu 
de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni. Lucrările cercului au cuprins: 
„Cadrul normativ de organizare și desfășurare a examenelor de 
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului 
profesional și tehnic” – prof. Elena BALAN, „Bune practici în utilizarea 
metodelor interactive în procesul de predare-învățare-evaluare” – prof 
Mariana SPÎNU, „Exemple de bune practici în aplicarea standardelor de 
evaluare asociate unităților de rezultate ale învățării” – prof. Anca-
Cristina ORLESCHI. […] 

- Parcul Păcii va uni 
România și Ucraina. 
Va cuprinde păduri 
din țara noastră și 
din țara vecină 

stiri-covid19.eu 
22.03.22 

- România și Ucraina ar putea fi unite printr-un Parc Național al Păcii, care 
să cuprindă păduri, atât din țara noastră, cât și din țara vecină. 
Solidaritatea pentru Ucraina va continua și după război, prin acest 
proiect. 
Ideea unui Parc Național al Păcii vine din partea societății civile și a 
oamenilor de știință din zona Sucevei. 
Marcel Mîndrescu, geograf la Universitatea din Suceava: „Avem cea mai 
bună legătură carpatică cu Ucraina, și cu Serbia, dar aici și ca mod de 
locuire se continuă. E similitudine între cele două granițe. Ar fi un prim 
pas de colaborare cu Ucraina în domeniul mediului, adică mi se pare o 
chestie foarte bună. 
Populația este asemănătoare, dacă vrem să discutăm cu cei de peste 
graniță se vor înțelege foarte bine, pentru că aici este o populație huțulă 
vorbitoare de ucraineană, un mixt cu Slovacă și așa mai departe. Practic, 
noi cu Ucraina împărțim cel mai bine mediul carpatic, ca relief, dacă 
trecem granița, relieful e la fel, pădurea e la fel, oamenii sunt aceiași, au 
aceleași tradiții, au aceleași îndeletniciri.” 
Gabriel Păun, președinte Agent Green: „Un parc național înseamnă 
oportunități, înseamnă că oamenii locului vor avea șansa de a pune în 
valoare tradiția și natura într-un fel în care vor prosperă. Cred că un parc 
național între Ucraina și România va fi o poveste ce va face înconjurul 
lumii. 
Pentru ca Parcul Național al Păcii să devină realitate, este nevoie de 
voință din partea oamenilor de știință, dar și de voință politică. 
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Autoritățile județene spun că agreează acest proiect. Ar putea ajuta și 
comunitatea locală prin dezvoltarea turismului”. 
Gabriel Păun, președinte Agent Green: „Ne-am gândit ca pe lângă parc, 
să facem traseul păcii. Acest traseu va urma întreg lanțul carpatic, Cehia, 
Polonia, Ucraina, va trece pe aici în România și se va termina în Serbia”. 

Jupanu Au crescut prețurile, 
crește și presiunea 
socială 

jupanu.ro 
23.03.22 

- „În Europa se observă o creștere a prețurilor produselor agroalimentare 
mai accentuată decât în Statele Unite. Noi suntem mai aproape de 
conflictul ruso-ucrainean comparativ cu SUA. Statele Unite au și o 
industrie agroalimentară foarte puternică, foarte subvenționată. 
Americanii vând cereale în Mexic la un preț mai mic decât pot produce 
mexicanii. Asta nu pentru că agricultura americană este atât de 
performantă, ci pentru că subvențiile sunt atât de mari încât lor le 
convine să dea marfa la un preț mai scăzut decât mexicanii. În Europa, 
de la est la vest, sunt creșteri consistente de preț la produsele alimentare. 
Acum este un conglomerat de creșteri, pentru că și carburantul se 
regăsește în prețul final. În prețul final se mai regăsesc gazul metan, 
materia primă… Va fi și o presiune socială, fiindcă toate prețurile au 
urcat, iar noi suntem acum într-o perioadă de sezon rece, când și 
cheltuielile cu încălzirea sunt mai mari. Probabil că lumea va dori să 
câștige mai mulți bani ca să-și poată susține cheltuielile”. Profesorul 
universitar doctor Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie 
Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare”. 

 


