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Sinteza articolului 

- Reprezentanții USV 
s-au întâlnit cu 
delegațiile 
universităților din 
Consorțiul 
NEOLAiA 

edumanager.ro 
25.10.22 

- În luna septembrie a.c., reprezentanții Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava s-au întâlnit cu delegațiile universităților din 
Consorțiul NEOLAiA – Universitatea Jaen (Spania), Universitatea 
Bielefeld (Germania), Universitatea din Ostrava (Republica Cehă), 
Universitatea Salerno (Italia), Universitatea de Stat de Științe Aplicate 
Siauliai (Lituania), Universitatea din Tours (Franța), Universitatea 
Örebro (Suedia) și Universitatea din Nicosia (Cipru), la Örebro, Suedia, 
pentru a discuta despre viitoarele colaborări în domeniul cercetării și al 
educației. 
Întâlnirea a avut drept scop consolidarea relațiilor existente, precum și 
încheierea de noi colaborări în domeniul medicinei și al științei între 
universitățile partenere NEOLAiA. Reprezentanți ai facultăților de 
medicină din cadrul universităților prezente la întâlnire au lucrat la 
planul strategic privind modul în care partenerii alianței vor colabora în 
domeniile menționate. Mai mult, accentul a fost pus pe inițierea unor 
proiecte de cercetare comune, înființarea de noi programe de studiu, dar 
și pe discuții privind mobilitățile academice pentru studenți și cadre 
didactice în interiorul consorțiului. 
Din partea USV, la întâlnirea de lucru au participat prof. univ. dr. Mihai 
Dimian, prorector cu activitatea științifică, conf. univ. dr. Andrei 
LOBIUC, prodecanul Facultății de Medicină Științe Biologice, și conf. 
univ. dr. Alexandru Nemțoi, directorul Departamentului de Științe 
Biomedicale. 
Partenerii au ajuns la acorduri concrete cu privire la modul de 
consolidare a colaborării în lunile și anii care vor urma. De asemenea, au 
fost întreprinse acțiuni în ceea ce privește organizarea de întâlniri 
tematice, în următoarele domenii: Educație și Evaluare medicală, Științe 
de bază, Sport și Activitate fizică, Științe ale sănătății, Medicină clinică și 
Tehnologie în Medicină și Sănătate. Partenerii au convenit să ia inițiativa 
de a lansa o serie de webinare NEOLAiA în domeniul medicinei și al 
sănătății. 
„Au fost întâlniri foarte utile și încurajatoare pentru dezvoltarea noii 
Facultăţi de Medicină şi Ştiinţe Biologice din cadrul USV, precum și 
pentru proiectele de cercetare internaţionale pe care le avem în vedere”, 
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a afirmat prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
Întâlnirea a fost organizată de către profesorii Elisabeth Hultgren-
Hörnquist și Dimitri Beeckman, responsabilii cu internaționalizarea de 
la Școala de Științe Medicale și Școala de Științe ale Sănătății din cadrul 
Universității Örebro. 

Florian 
Olteanu 

Proiectul „FOODie”, 
workshop final la 
Suceava 

ziarulmoldovei.ro 
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- Sala Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit 
Workshop-ul final al proiectului de cercetare PN-III-P2-2.1-PED-2019-
5092: „Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer 
spre societate”. 
Centrul RHea din cadrul Universității de Vest din Timișoara, coordonat 
de către doamna prof.univ.dr. Otiliia Hedeșan a imaginat acest proiect 
care să ofere o colecție digitală a tot ce înseamnă gastronomie în toate 
zonele României. Transferul spre societate se înscrie ca o acțiune logică 
și justă de ajustare și de completare dar și de valorificare a istoriei 
comunităților românești de toate nivelurile de la așezări izolate la mari 
aglomerări urbane, desigur, în cadrul cronologic al istoriei ca factor 
integrator. 
Cercetările FOODie au urmărit deplasările pe teren și studiul arhivelor, 
al surselor literare, istorice. Multe feluri de mâncare au fost reconstituite 
fidel cu ingredientele și modul de preparare autentic. Au existat 
interviuri cu păstrătorii tradițiilor, rețetelor, au fost studiate faimoasele 
caiete și carnete cu rețete. 
Au fost cercetate mai multe tipuri de arhive (fonduri documentare 
precum AFAR și MLR) s-au realizat filme documentare ample. 
Activitatea de diseminare a fost amplă. Au fost editate publicații 
științifice care au cotația cea mai înaltă, inclusiv ISI, echipa a participat 
cu un panel la Congresul Istoricilor Români de la Alba Iulia dar și la alte 
congrese. 
A existat pe Facebook, o permanentă interfață cu publicul, în sensul 
redării în timp real a momentelor „bucătăriei”, prezentării actorilor 
implicați și a rețetelor, de la produsele materiei prime până la produsul 
finit. 
Site-urile on line ecultfood.ro și hera.uvt.ro conțin diseminate activitățile 
proiectului. 

O.S. Proiecte ale Sucevei, 
prezentate de 
primarul Ion Lungu 
managerului 
misiunii „100 de 
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- Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la București, la 
sediul AMR, la întâlnirea cu  Patrick Child, directorul general adjunct al 
Directiei Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europene și manager al 
misiunii „100 de orașe inteligente si neutru climatic până în anul 2030”, 
proiect din care face parte și municipiul Suceava. 
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orașe inteligente si 
neutru climatic până 
in anul 2030” 

26.10.22 „Am prezentat stadiul în care se află orașul Suceava în vederea redactării 
Climate City Contract (CCC). I-am adus la cunostință domnului Patrick 
Child faptul că a fost încheiat Contractul de consultanță, despre formarea 
Grupului Local de lucru, care lucrează cu echipa de proiect pe 
următoarele domenii: mobilitate urbană, energie regenerabilă, eficiență 
energetică clădiri, iluminat public, managementul deșeurilor, 
managementul apei, spații publice, sisteme culturale, sociale, financiare, 
instituționale”, a declarat primarul Ion Lungu. 
Acesta a mai spus că municipiul Suceava intenționează să acceseze 
fonduri nerambursabile prin programul Horizon Europe, prin misiunea 
amintită – „100 de orase neutre din punct de vedere al impactului climei 
până în anul 2030”. 
În parteneriat cu Universitatea „Stefan cel Mare”, municipiul Suceava va 
depune aplicatia pentru „Orașe pilot“, valoarea grantului fiind de 
aproximativ jumătate de milion de euro. Proiectul pilot presupune 
acționarea în trei directii: 1) Sisteme de iluminat inteligente, 2) Sisteme 
de comunicații prin lumină(Li-Fi), 3) Comunicații vehiculare pe baza de 
lumină. 
„Dintre proiectele incluse în strategie, le menționăm cele pentru 
creșterea eficienței energetice, construire parc fotovoltaic, reabilitare 
rețele termice, extindere transport ecologic în zona metropolitană. La 
începutul lunii noiembrie vor fi organizate întâlniri cu membrii Grupului 
Local, strucurate pe domeniile arătate mai sus. Ne dorim sa pregătim cât 
mai profesionist Climate City Contract, care va cuprinde proiectele 
asumate de comunitate”, a declarat primarul Ion Lungu. 
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- Neculai Roșca, dublă 
lansare de carte la 
Biblioteca 
Bucovinei, pe 28 
octombrie 

radiotop.ro 
25.10.22 

- Vineri, 28 octombrie, începînd cu ora 15.00, jurnalistul Neculai Roșca, 
redactorul șef al publicaței online Suceava SmartPress, își va lansa cărțile 
„Umbre” și „Poveștile de luni”, la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”. 
Lucările vor fi prezentate de președintele Societății Scriitorilor 
Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, și de managerul bibliotecii, 
Gabriel Cărăbuș. Moderatorul evenimentului va fi profesorul Ovidiu 
Milici. Volumele au apărut la Editura „Iuni Smart” din Vicovu de Jos și 
au fost tipărite la Tipo Tonic Suceava. Pentru cartea „Umbre”, prefața 
este semnată de criticul literar și prorectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” Mircea A. Diaconu, în timp ce volumul „Poveștile de luni” este 
prefațat de poetul Alexandru Ovidiu Vintilă. 

Radu Lupașcu Eclipsă parțială de 
soare greu de 
observat la Suceava, 

monitorulsv.ro 
26.10.22 

- Eclipsa parțială de soare care a avut loc ieri, 25 octombrie, în jurul 
prânzului, a fost greu de urmărit la Suceava, unde plafonul de nori a 
afectat grav vizibilitatea. În așteptarea imaginilor cu discurile suprapuse 



din cauza plafonului 
de nori 

ale Soarelui și Lunii, pe terasa Observatorului Astronomic din municipiu 
s-au adunat mai mulți pasionați de astronomie, în speranța că vor reuși 
să vadă printr-un ochi limpezit de cer frumusețea fenomenului astral. 
[...] 
Pe terasa de observare l-am întâlnit pe Cezar Leșanu, angajat al 
Observatorului Astronomic din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, care ne-a vorbit despre fenomenul aflat în derulare: „La 
Suceava am avea cele mai bune condiții de observare sub aspectul 
procentului de acoperire al soarelui, însă condițiile meteo vor fi cele care 
vor defini de unde din țară s-a văzut cel mai bine această eclipsă parțială. 
Eclipsele de soare pot fi urmărite de obicei dintr-un anumit areal 
geografic al globului pământesc, spre deosebire de eclipsele de lună, care 
sunt văzute de jumătate din glob în acel moment. Eclipsele pot fi 
observate cu instrumente speciale, de la ochelarii de eclipsă până la 
telescoape dotate cu filtre speciale, pentru că deteriorarea retinei este în 
acest caz iremediabilă. Noi vom sta cu aparatele pregătite, în speranța că 
până la finalul ei, prevăzut în jurul orei 14.40, o breșă în stratul de nori 
ne va permite a vedea măcar parțial această eclipsă.” [...] 

 


