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Sinteza articolului 

- Istoricul Florin 
Pintescu le va vorbi 
elevilor de la 
„Eminescu” despre 
Unirea Principatelor 
Române: Dacă 
marile momente ale 
istoriei cad într-un 
fel de uitare, în 
general, nu este bine 
pentru viitorul nici 
unei țări 

radiotop.ro 
17.01.23 

- Joi, 19 ianuarie, începând cu ora 12.00, Aula Colegiului Național <Mihai 
Eminescu> din Suceava va găzdui simpozionul cu tema <24 ianuarie – 
164 de ani de la Unirea Principatelor Române>. Moderatorii 
evenimentului vor fi decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul 
Universității <Ștefan cel Mare>, profesorul universitar doctor Florin 
Pintescu, și inspectorul școlar de istorie, profesorul doctor Daniel 
Hrenciuc. Profesorul Pintescu a declarat, la Radio Top: „Întâlnirea cu 
elevii mă bucură. În plus, îl cunosc pe Daniel. Suntem prieteni de 21 de 
ani și ne-am gândit să marcăm momentul 24 ianuarie. Marți, pe 24 
ianuarie nu se poate pentru că luni și marți sunt zile libere și copiii nu vin 
la școală. Dacă marile momente ale istoriei cad într-un fel de uitare, în 
general, nu este bine pentru viitorul nici unei țări, al nici unei etnii”. 
Istoricul a mai spus: „Alegem să vorbim cu elevii, deoarece tinerii 
reprezintă continuitatea oricărui popor”. 

- Conferința „Ce 
înseamnă să fii 
antreprenor?”, la 
Casa de Cultură 
„Platon Pardău” din 
Vatra Dornei 

suceavalive.ro 
18.01.23 

- Vineri, 20 ianuarie, începând cu ora 18:00, la Casa de Cultură „Platon 
Pardău” din Vatra Dornei va avea loc conferința publică cu titlul „Ce 
înseamnă să fii antreprenor?” 
În cadrul acesteia, Alexandra Ungureanu, împreună cu Andrei Leancă, în 
calitate de moderatori și invitații acestora: Carmen Năstase, decan al 
Facultății de Economie, Administrație și Afaceri de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Marius Alexa, reprezentant de marcă pentru 
antreprenoriatul din Nord-Estul țării și CEO ARHIPELAGO, Sergiu 
Ignătescu, fondatorul francizelor „Cafe Ines”, dar și al unui invitat 
surpriză, au ca scop descrețirea frunților și rezolvarea enigmei „Ce 
înseamnă să fii antreprenor?” 
Pentru acest eveniment se organizează și un concurs în care se pun la 
bătaie două cursuri gratuite de manager în cadrul Profesional Academy. 
Sâmbătă, 21 ianuarie, focusul se mută pe cei ce au deja o experiență în 
ale afacerilor, dar și pe reprezentanții O.N.G-urilor și U.A.T-urilor din 
Bazinul Dornelor. Pentru aceștia, organizatorii vin cu lansarea „Clubului 
Afaceri.ro Țara Dornelor”. 
În intervalul orar 10:00-13:00, în Sala Oglinzilor din incinta Primăriei 
Vatra Dornei, se vor ține prezentările unor proiecte, dar și oameni, ce 
aduc un real beneficiu comunității și sunt un model de bune practici. 



Totodată, vor fi prezentate și obiectivele Clubului Afaceri.ro Țara 
Dornelor pentru viitor, dar în special pentru anul 2023. [...] 

Florin 
Ștefănescu 

Rezultate deosebite 
ale elevilor băcăuani 
la Tabăra de Fizică și 
Astronomie 

desteptarea.ro 
18.01.23 

- În perioada 3-7 Ianuarie 2023  la Voroneț, județul Suceava, s-a 
desfășurat Tabăra Națională de Fizică , Astronomie și Astrofizică „Marin 
Dacian Bica”, organizată de ISJ Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, Societatea Științifică „Cygnus” – centru UNESCO , în 
parteneriat cu Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. 
Aproximativ 200 de elevi de toate vârstele, împreună cu profesorii lor, 
veniți din toate județele țării, au lucrat împreună în cele 12 ateliere 
organizate în cadrul taberei – Astroclub, Prejuniori începători și 
avansați, Juniori începători și avansați, Seniori începători și avansați. 
Elevii au avut de rezolvat probleme complexe, au făcut observații 
astronomice cu ajutorul telescoapelor și lunetelor, au realizat lucrări 
practice de laborator și prelucrări de date experimentale și au avut parte 
și de momente de neuitat, în cadrul taberei fiind organizate și drumeții, 
excursii și vizite la mânăstiri și diverse alte obiective turistice din zona 
Bucovinei. 
La finalul taberei de pregătire, au fost organizate două concursuri 
naționale, de  fizică și  astronomie – astrofizică care au constat în trei 
probe. Tabăra și competițiile sunt înscrise în calendarul Ministerului 
Educației în acest an școlar. [...] 

ziarelive.ro 
18.01.23 

- Decanul Facultății 
de Istorie din 
Suceava, doctorul în 
istorie Florin 
Pintescu, despre 
docudrama 
”Otomanii: 
Mahomed vs Vlad 
Țepeș”: Filmul 
conține și adevăr, și 
ficțiune, cam 60% la 
40%. Consider că 
filmul e de tipul win-
win 

radiotop.ro 
17.01.23 

- Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității <Ștefan 
cel Mare> Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, 
apreciază că docudrama <Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș > este un 
traseu către adevăr, dar și o negare a acestuia. Profesorul Pintescu a 
afirmat, la Radio Top: „Filmul conține și adevăr, și ficțiune, cam 60% la 
40%. Adevărul este dat de lupta reală între Mehmed al II-lea, proaspăt 
cuceritor al Constantinopolului, și Vlad Țepeș. Constantinopulul căzuse 
în 1453 și în 1462 începe războiul cu Vlad Țepeș. Vlad Țepeș a încercat să 
oprească trecerea Dunării de către turci și a atacat o tabără turcească cu 
unitățile sale de cavalerie. Însă, ienicerii debarcaseră anterior, au apucat 
să sape șanțuri, să pună tunuri și să respingă cavaleria română. Vlad 
Țepeș este *retranșat într-o tabără pe care Mehmed al II-lea o cucerește, 
dar domnitorului nu i se neagă geniul militar. Apoi, ideea că Vlad Țepeș 
vrea să-l ucidă pe sultan din cauză că în copilărie pierduse un duel cu 
acesta nu se poate susține din punct de vedere istoric. Duelul dintre cei 
doi este într-adevăr apoteotic și trebuia să fie cîștigat de către Vlad Țepeș. 
Interesant este că în film Vad Țepeș poartă două iatagane și că Mehmed, 
în loc să poarte el iatagan, poartă o sabie mai mult de tip european. 

centruldepresa.ro 
18.01.23 



Chestiunea cu pădurile de țepe este absolut reală. Faza din film când 
Mehmed spune că îl va învinge pe stăpânul țepilor și va continua drumul 
spre Europa e altfel în istorie, în sensul că Mehmed s-a speriat văzând 
pădurea de țepe și a zis că nu poate lua țara unui bărbat care face lucruri 
mai presus de fire și se slujește atât de bine de domnia și de supușii săi. 
Acesta este vrednic de mai mult”. 
Decanul Pintescu a completat: „Per ansamblu, într-un film gen 
<Otomanii>, și mai ales în societatea noastră aflată parcă într-o 
permanentă goană, după ce anume nu se poate spune cu exactitate, să 
complici pelicula cu detalii istorice, cu acuratețe istorică, este destul de 
complicat și filmul este clar că ar plictisi și nu ar mai fi vizionat. Consider 
că filmul e de tipul win-win. Mehmed este supralicitat, că-i film făcut de 
turci, dar nici Vlad Țepeș nu este prezentat într-o lumină cu totul și cu 
totul negativă. Din contră, chiar are puncte pozitive”. 

Calin Poenaru Holisun și Datacor 
intră în proiectul 
NetZeRoCities 

transilvaniabusiness.ro 
17.01.23 

- Universitatea Politehnica din București (UPB) a demarat proiectul 
„NetZeRoCities – Centrul Național de Competențe și Soluții pentru 
Dezvoltarea Orașelor Inteligente Neutre climatic. Acesta se derulează 
până în decembrie 2025. Centrul de excelență derulează cinci 
componente de cercetare-dezvoltare-inovare. 
Direcțiile urmărite sunt sisteme de guvernanță pentru orașe inteligente 
neutre climatic; energie sustenabilă, mediul înconjurător; clădiri 
inteligente, sustenabile; infrastructură și mecanisme de mobilitate 
inteligentă pentru neutralitatea climatică; Smart Campus. 
„Orașele lumii sunt responsabile de consumul a 65% din toată energia 
produsă pe plan mondial și produc la rândul lor 70% din emisiile de 
dioxid de carbon. Cu toții ne dorim un viitor sustenabil”, susțin 
reprezentanții Holisun. Testarea soluțiilor se va face în mediul real, într-
un Smart Campus al UPB și la nivelul partenerilor din Cluj-Napoca, Baia 
Mare, Suceava, Iași, București. 
Centrul este format pe experiența unui consorțiu de 12 parteneri din 
mediul de cercetare public și privat și va oferi expertiză pentru 
autoritățile locale, naționale sau internaționale în testarea și dezvoltarea 
de soluții pentru provocările climatice ale orașelor inteligente. 
Vor perdele verzi în jurul orașelor 
“Centrul va lucra cu organizații nonguvernamentale pentru a aduce vocea 
cetățeanului în proiectarea soluțiilor viitorului. Va lucra îndeaproape cu 
primăriile și entitățile guvernamentale pentru a alinia strategiile cu 
politicile publice în vigoare. Va promova alături de parteneri tehnologici 
soluții sustenabile, inteligente folosind noile tehnologii precum 



inteligența artificială, Big Data sau 5G. 
Acesta va implica actori din diverse domenii să conlucreze îndeaproape 
pentru a răspunde la întrebări reale. Cum motivăm mai bine folosirea 
transportului în comun? Se pot realiza perdele verzi în jurul orașelor? 
Cum folosim capacitatea imensa de calcul de care dispunem și inteligența 
artificială în creșterea calității vieții cetățenilor în propriile orașe? 
Centrul nostru luptă pentru dreptul generațiilor următoare la o viață 
sustenabilă, e o luptă pe care nu avem voie să o pierdem” a declarat 
Ciprian Dobre, coordonatorul NetZeRoCities. 
Soluții cu participarea directă a cetățenilor 
Proiectul este menit să adauge o dimensiune ecologică mediului urban. 
Soluțiile se vor realiza cu participarea directă a cetățenilor. Spre 
autoritățile locale se vor transfera soluții care să răspundă în mod direct 
nevoilor cetățenilor și să ducă la creșterea calității vieții. NetZeRoCities 
are un buget de 6 milioane de euro, din care 4,7 milioane  din Planul 
Național de Redresare și Reziliență. 
Consorțiul care coordonează NetZeRoCities este format din UPB, 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică București, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Universitatea Tehnică 
de Construcții București, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, 
Holisun, Beia Cercetare, Datacor, Inteligent Convergent Solutions, 
Building Technology Group R, Orange Romania și Robert Bosch. 

 


