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Sinteza articolului 

- Echipa USV s-a 
clasat pe locul doi în 
cadrul competiției 
naționale 
studențești Energy 
Challenge cu 
proiectul ATLAS- o 
aplicație mobilă care 
să faciliteze 
interacțiunile 
studenților cu 
universitatea 

newsbucovina.ro 
08.04.22 

- Aflată la a VIII-a ediție, competiția studențească Energy Challenge, 
organizată de compania E.ON România, a ajuns la final. Și în acest an, 
proiectele și ideile inovatoare care au fost propuse au dovedit un interes 
foarte mare al participanților pentru e-mobility, energie verde, eficiență 
energetică și soluții inedite off-grid. 
Un student de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și In-
formatică Aplicată din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iași a câștigat marele premiu Energy Challenge 2022, în valoare de 
3.000 de euro. Juriul a decis că SMART este cel mai ino-vativ proiect 
dintre cele prezentate în cadrul competiției. Acest pro-iect a dezvoltat 
ideea unui invertor inteligent pentru panouri solare astfel încât surplusul 
de energie să fie folosit cu un randament ma-xim în topologia off-grid. 
Pe locul al doilea s-a clasat echipa Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calcula-
toarelor, cu proiectul ATLAS. Este vorba despre o aplicație mobilă de tip 
campus universitar, disponibilă pentru sistemele de operare Android, 
care să faciliteze interacțiunile studenților cu universitatea (avizier 
digital, orar, eliberare adeverințe, plată taxe etc.). Pentru această 
inițiativă, echipa a fost răsplătită cu o excursie în valoare de 500 de euro. 
Locul al treilea a fost ocupat de echipa Universității Tehnice de Con-
strucții București, Facultatea de Instalații, și Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca, Facultatea de Calculatoare, cu proiectul GREEN MAP, care a 
propus o aplicație mobilă prin care se facilitează accesul la oportunități 
de reducere a deșeurilor și a consumului energetic. Uti-lizatorii aplicației 
pot vizualiza evenimentele CSR (Responsabilitate Socială Corporatistă) 
organizate de către companii, pot localiza afa-cerile zero-waste și alte 
evenimente „verzi”. Proiectul a fost premiat cu vouchere eMAG în valoare 
de 1.000 lei. 
Marea finală a avut loc online și a reunit şase echipe de la universi-tățile 
Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Politehnică 
București, Gheorghe Asachi Iași și Carol Davila București. 
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- Cele mai importante 
universități din 
România, la Târgul 
de viitor! Deputatul 
Bogdan Ivan: Îl 
felicit pe Gabi Urs și 
pe voluntarii de la 
POV21! 

rasunetul.ro 
08.04.22 

- „Târgul de viitor” pentru elevii bistrițeni a adus astăzi la Bistrița cele mai 
importante universități din România. Și peste 1000 de elevi care pot să 
răspundă după ziua de astăzi la întrebarea: „Eu ce fac cu viața mea?” 
Tinerii au nevoie de o direcție clară și de oportunități, iar târgul de astăzi 
de la Liceul InfoEl aduce acasă la Bistrița aceste oportunități pentru 
tineri.  
Îl felicit pe Gabi Urs și pe inimoșii voluntari de la Asociația POV21 pentru 
organizarea foarte bună a acestui eveniment.  
Sunt tânăr și sunt un susținător al tinerilor și al oportunităților pentru 
tineri. Atât la nivel local cât și în Parlamentul României!  
Oportunitățile pentru elevii bistrițeni vin din partea următoarelor 
universități: 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Facultatea de Matematică 
și Informatică). 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - Extensia Năsăud 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi 
Universitatea de Vest Timișoara 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
Mult succes tuturor elevilor și un drum bun în viață! Sunt alături de voi 
și cred în voi! 
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- Despre politicieni, 
intelectuali și 
strategiile lor de 
„regăsire”, cu 
sociologul Dan 
Dascălu la „Povestea 
Vorbei”, 

suceava-smartpress.ro 
09.04.22 

- La emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de 
Televiziune Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca, care va fi 
difuzată începând cu seara zilei de astăzi, 9 aprilie  2022,   este invitat 
sociologul Dan Dascălu, conferențiar universitar doctor la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 Discuția va fi despre modul în care mulți politicieni schimbă tabăra ori 
își înființează noi partide, după ce declară că „nu se mai regăsesc” în 



Televiziunea 
Intermedia  

structurile politice care i-au promovat. Dar și despre intelectuali care își 
schimbă opiniile funcție de vremuri și oportunități.   
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel ştiut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 13.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10,  vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 
paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 

Alexandra 
Cruceru 

Fundația Pădurea de 
Mâine a anunțat 
atingerea 
obiectivului de un 
milion de puieți 
plantați: 'Nu ne 
oprim aici' 

stiripesurse.ro 
10.04.22 

- Fundația Pădurea de Mâine a anunțat atingerea obiectivului de un milion 
de puieți plantați. Alături de peste 300 de voluntari, Fundația Pădurea 
de Mâine a revenit sâmbătă în comuna Dumbrăvița pentru a cincea oară. 
„Cu mare încântare vă anunț că astăzi (n.red. sâmbătă), la Dumbrăvița, 
am atins obiectivul de 1.000.000 de puieți pe care Pădurea de Mâine și 
l-a propus încă de la început”, a declarat Mihail Caradaică, directorul 
executiv al Fundației Pădurea de Mâine. [...] 
Selecția suprafețelor și documentația tehnică pentru împăduriri a fost 
coordonată de specialiștii Facultății de Silvicultură de la Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava. Plantările au urmărit restabilirea tipului 
natural pădure din zonă și sunt urmate de cel puțin trei ani de îngrijire 
specifică, până la instalarea stării de masiv – până ce pădurea se poate 
dezvolta fără ajutorul oamenilor. 
„Cred că dacă dorim să schimbăm ceva și stă în puterea noastră, nu doar 
că ar trebui să o facem, ci suntem obligați să o facem,” a declarat Ciprian 
Palaghianu, decanul Facultății de Silvicultură a Universității Ștefan cel 
Mare din Suceava. 
„Din povestea primului milion de puieți plantați fac parte mii de 
persoane care au lăsat o amprentă pozitivă asupra mediului”, a spus 
Mihail Caradaică, directorul executiv al Fundației Pădurea de Mâine. 
„Este o mare onoare și o responsabilitate enormă pentru noi să scriem 
următorul capitol al acestei povești. Nu ne oprim aici, ajutăm și plantăm 
acolo unde este mai mare nevoie!”, a conchis acesta. 
Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește 
anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, 
și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii 
responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de 
Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, 
dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. 

ziarulprofit.ro 
10.04.22 

Ana Tepșanu Vacanțele life.hotnews.ro - Am vrut să aflu cum s-a schimbat raportarea românilor la vacanțe, după 



românilor, între 
pandemie și războiul 
din Ucraina. Ce 
trebuie să știm dacă 
vrem să ne facem 
planuri de plecare, 
de la experți și 
proprietari în turism  

10.04.22 pandemie și în toiul războiului din Ucraina, și cum se anunță 2022, atât 
în plan local, cât și internațional, așa că am stat de vorbă cu experți din 
domeniu și cu proprietari de afaceri în turism din România. 
În ultimii doi ani, turismul a fost puternic afectat de pandemie, iar atât 
companiile de travel, cât și oamenii au fost nevoiți să se adapteze la noile 
condiții. Odată cu ridicarea restricțiilor, s-a ivit și un sentiment de 
libertate în rândul doritorilor de vacanță, deoarece au putut circula fără 
probleme în afara țării.  
În România, mulți dintre cei care au ales concediile locale până acum, și-
au extins aria de interes. Planurile de viitor n-au durat mult și s-au 
schimbat din nou, atunci când a început războiul din Ucraina. 
Proximitatea țării noastre față de zona de conflict, cât și schimbările 
economice vizibile și creșterea prețurilor au contribuit la noi 
comportamente din partea consumatorilor. [...] 
În alt colț al României, în Suceava, Marcel Mîndrescu, profesor de 
geografie în cadrul Universității Suceava și proprietar al Cabanei 
Fluturica din Cârlibaba, este de părere că numărul turiștilor a scăzut, 
prin comparație cu 2021. Într-adevăr, adaugă el, sezonul de iarnă a fost 
unul profitabil, dar odată cu închiderea acestuia, lucrurile s-au schimbat.  
„Din experiența personală, perioada dintre încheierea sezonului de iarnă 
(cu posibilitatea practicării sporturilor de iarnă) și Paștele ortodox 
reprezintă perioada cu cea mai scăzută afluență a turiștilor. Anul acesta 
s-a suprapus și pe incertitudinile geopolitice și economice.” [...] 

comisaruldeprahova.ro 
10.04.22 

 


