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Oana Nuțu Două medalii de aur, 
una de argint și una 
de bronz, obținute 
de cercetători USV 
la KIDE 2022, în 
Taiwan 

obiectivdesuceava.ro 
08.12.22 

- La această ediție a KIDE, invenția Sistem de siguranță termomecanic a 
fost cea mai apreciată de juriul internațional și a primit premiul special 
„The top of safety device award”, înmânat de către președintele WIIPA – 
Manli Hsieh. 
În perioada 1-3 decembrie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a participat la International Invention & Design EXPO – KIDE 
2022, în Kaohsiung, Taiwan, eveniment organizat de asociația World 
Invention Intellectual Property Associations (WIIPA). WIIPA este o 
organizație mondială non-profit, fondată în anul 2010, de Hsieh Hsin-
Ming, cu scopul de a promova invenția, inovația și drepturile de 
proprietate intelectuală și de a facilita cooperarea între diferite asociații, 
inventatori și universități din întreaga lume. 
La această ediție, au fost înscrise peste 500 de invenții, cu autori 
aparținând unor institute de cercetare și universități de renume din 
Croația, Taiwan, Polonia, România, Ucraina, Statele Unite ale Americii, 
Thailanda, Maroc etc. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu patru 
invenții, și anume Termocuplă tip ambreiaj, Sistem de siguranță 
termomecanic, Sistem de control al mișcării și Dispozitiv de semnalizare 
a defectelor în rețelele electrice. Membrii juriului internațional au 
premiat lucrările participante cu două medalii de aur, o medalie de argint 
și o medalie de bronz. Premiile au fost oferite de Neven Marković, 
președintele juriului internațional și vicepreședinte al WIIPA. 
Medalii de aur au fost acordate pentru Dispozitiv de semnalizare a 
defectelor în rețelele electrice – Ovidiu Magdin ȚANȚA, Mihaela PAVĂL, 
Laurențiu-Dan MILICI, Oana Vasilica GROSU, Eusebiu TOADER, Pavel 
ATĂNĂSOAE, Valentin POPA, și pentru Sistem de siguranță 
termomecanic -NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 
PENTIUC Gheorghe, SABADAȘ Anna, MILICI Mariana Rodica, BOBRIC 
Crenguța-Elena, IRIMIA Daniela, RAȚĂ Gabriela, OLARIU Elena-
Daniela. 
A obținut medalie de argint invenția Termocuplă tip ambreiaj – 
CERNUȘCĂ Dumitru, MILICI Laurențiu-Dan, NIȚAN Ilie, POIENAR 
Mihaela, PAȚA Sergiu, CENUȘĂ Mihai, BREABĂN Bogdan, POPA 
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Cezar-Dumitru, iar medalie de bronz invenția Sistem de control al 
mișcării – TOADER Eusebiu, MILICI Mariana Rodica, PAVĂL Mihaela, 
NIȚAN Ilie, BEJENAR Ciprian, UNGUREANU Constantin, LUPU Elena 
Daniela. 
USV a informat că, la această ediție a KIDE, invenția Sistem de siguranță 
termomecanic a fost cea mai apreciată de juriul internațional și a primit 
premiul special „The top of safety device award”, înmânat de către 
președintele WIIPA – Manli Hsieh.  

- Orașul Suceava a 
primit avizul de 
înființare a primei 
Organizații de 
Management al 
Destinației din țară 

stirisuceava.net 
07.12.22 

- Orașul Suceava a primit marți avizul de înființare a primei Organizații de 
Management al Destinației (OMD) dezvoltată pe plan local, a anunțat 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT). 
Organizația de Management al Destinației „Suceava - Orașul Cetății de 
Scaun” este formată din următorii membri fondatori: Consiliul Local al 
Municipiului Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Muzeul 
Național al Bucovinei, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, 
Complex Zamca, Mandachi Hotel&Spa, agenția de turism Eximtur, 
Shopping City Suceava și Iulius Mall. 
Documentația a fost transmisă către MAT sub semnătura președintelui 
noii entități, Ion Lungu, aceasta fiind ulterior analizată și validată de 
către „Comisia de avizare privind înființarea OMD-urilor în România”, în 
conformitate cu prevederile procedurii în vigoare, precizează sursa 
citată. 
Pentru înființarea unui OMD local, destinația trebuie să fie atestată ca 
stațiune turistică de interes local/național sau să existe minimum 100 de 
locuri de cazare în structurile de primire turistice clasificate. Printre 
criteriile minime obligatorii, se află și includerea a cel puțin un post de 
manager de destinație turistică în structura organizatorică. Referitor la 
strategia de dezvoltare și marketing turistic, precum și la planul de 
acțiune, acestea pot fi elaborate și adoptate în cel mult un an de zile de la 
primirea avizului. 
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Teodora 
Vasâlca 

În culisele muncii 
unui 
paleoclimatolog: Ce 
putem afla despre 
istoria climei 
cercetând lacurile 
din România? 
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- Când clima se schimbă, sedimentele așezate de-a lungul anilor pe fundul 
lacurilor se schimbă la rândul lor și devin astfel o arhivă naturală a 
istoriei climatice. Acest mâl lipsit de însemnătate pentru cei mai mulți 
dintre noi le oferă cercetătorilor o privire în profunzime în trecutul 
climatic. Paleoclimatologii (paleo=vechi, clima=clima, logos=știință) 
descifrează mistere legate de cum au evoluat clima și mediul. Analizând 
tranziția incredibilă în caracteristicile sedimentelor lacustre, ei citesc 
nămolul ca pe o carte, ce spune o poveste care se întinde pe zeci, sute, mii 
sau chiar milioane de ani. În România, specialiștii în paleoclimatologie 



pot fi numărați pe degetele de la o mână, însă am stat de vorbă cu unul 
dintre ei și am aflat povestea fascinantă pe care o spun lacurile din țara 
noastră și nu numai. Oferă ele și indicii despre ce ne așteaptă? 
Mai mult decât mâl 
„Studiază trecutul pentru a înțelege viitorul”. Acesta este motto-ul care o 
conduce pe Aritina Haliuc, unul dintre oamenii de știință români care 
investighează sedimentele lacurilor pentru a găsi indicii despre 
schimbările climatice din trecut. Datele istorice ar trebui să contribuie la 
identificarea acțiunilor ce ar trebui întreprinse pentru a proteja 
moștenirea lăsată de natură. 
La aproape 35 de ani are un doctorat în Geografie la Universitatea din 
Suceava (2016), două postdoctorate la Universitatea Carol din Praga 
(2018) și la Universitatea din Bordeaux (Franța) (2020) și mai multe 
burse internaționale în domeniul paleoclimatologiei. În prezent, este 
cercetător la Universitatea din Suceava, unde conduce un proiect de 
cercetare finanțat din fonduri naționale. [...] 

Jupanu Oportunitatea pe 
care ai noștri nu au 
sesizat-o 
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- „Politicienii noștri de vârf, nu vorbesc de politicienii noștri de vârf din 
județ, ci de cei de vârf de la centru, nu prea s-au arătat dornici de o 
cooperare cu lumea germanică, deși Germania în anii 1990-1991 ne-a dat 
tot curentul electric. Asta fiindcă stăteam prost pe-atunci. Domnul Petre 
Roman mergea tot cu Franța și Spania, mergea tot pe linia aceasta de 
cooperare cu zona francofonă sau anglofonă, neglijând-se grozav zona 
germanofonă. Ucrainenii nu au făcut așa. Ucrainenii au sesizat imediat 
oportunitatea, motiv pentru care în Cernăuți, de vreo 15 ani, curățenia 
orașului este realizată de o firmă austriacă. Imediat s-au pliat pe pozițiile 
istoriografiei germane și austriece relative la Bucovina. De aceea, acum, 
în străinătate, istoriografia ucraineană legată de Bucovina are o greutate 
mai mare decât istoriografia română. S-a creat senzația că mai Bucovină 
e acolo. Ucrainenii au și avantajul grozav că Cernăuțiul, capitala fostului 
Ducat, este acolo, în Ucraina, nu în România. Pe scurt, liderii politicieni 
ucraineni au observat o oportunitate pe care liderii politici români nu au 
sesizat-o”. Profesorul universitar doctor Florin Pintescu, decanul 
Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel 
Mare” Suceava, de Ziua Bucovinei. 

Daniela 
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Gala de premiere 
„10 pentru folclor”, 
ediția a VII-a, a 
reunit pe aceeași 
scenă artiști din mai 

monitorulsv.ro 
08.12.22 

- Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a VII-a, desfășurată la 
începutul acestei săptămâni, pe 5 decembrie 2022, pe scena Teatrului 
„Matei Vișniec” Suceava, a reunit pe aceeași scenă artiști din mai multe 
zone ale țării, într-o „poveste autentică de iarnă”. 
În cadrul evenimentului, au fost anunțate orele opționale de folclor 



multe zone ale țării, 
într-o „poveste 
autentică de iarnă” 

introduse în anul școlar 2022-2023. De asemenea, organizatorii au pus 
în scenă un spectacol dedicat obiceiurilor și tradițiilor specifice 
sărbătorilor de iarnă, cu mascați și colindători din Bucovina, Moldova, 
Maramureș și Gorj. 
„Cu mintea către viitor și cu sufletul spre trecut”, după cum a apreciat 
prorectorul cu activitatea științifică din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, prof. univ. dr. Mihai Damian, sute de spectatorii au trăit 
preț de câteva ore un „prezent autentic”, în care s-au îmbinat armonios 
colindele, cântecele tradiționale de iarnă, obiceiurile de Anul Nou, cu 
muzica populară, cu muzica patriotică, cu folclorul care încă se păstrează 
nealterat în multe localități din județul Suceava și din țară. [...] 
Gala a fost deschisă de soprana Valentina Tablan Popescu și Corala 
„Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan ce Mare” Suceava, 
coordonată de pr. prof. Lucian Tablan Popescu, după care, reprezentatul 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în proiectul „10 pentru folclor”, 
preotul Mihai Cobziuc, a interpretat două colinde. Rând pe rând, în 
aplauzele publicului, au mai evoluat corurile Școlilor Gimnaziale „Miron 
Costin” Suceava (coordonat de prof. Adriana Caliniuc), Bosanci 
(coordonat de profesorii Tamara Bujorean și Georgiana Bivol), Grupul 
vocal instrumental „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din Vicovu de Sus 
(coordonat de profesorul Vasile Schipor), Ansamblul Studențesc 
„Arcanul” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, dar și cunoscuții 
interpreți de muzică populară Alexandra Negru, Iustina Irimia-Cenușă, 
Ancuța Corlațan, Marius Dochița, Beatrice Băndoiu, Leonard Zamă, 
Costinel Leonte, Maria Luiza Mih și „Ceterașii” din Maramureș. [...] 
Cea de-a VII-a ediție a Galei de premiere „10 pentru folclor” a fost 
organizată de Primăria municipiului Suceava, în parteneriat cu Asociația 
„10 pentru folclor”, și a fost susținută de Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava (co- organizator), Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și 
Casa de Cultură a Studenților Suceava. [...] 

 


