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- Ritm susținut al 
investițiilor la Parcul 
Științific și 
Tehnologic din Siret. 
Adrian Popoiu: 
„Este o investiție 
unică în județ și în 
întreaga regiune” 
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- Investiția în Parcul Științific și Tehnologic de la Siret se derulează într-
un  ritm susținut, a anunțat primarul Adrian Popoiu. ”Alături de 
Consiliul Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
sprijinim profesionalizarea resursei umane din județ și dezvoltarea 
educației superioare prin derularea unei investiții unice în județ și în 
întreaga regiune. Parcul Științific și Tehnologic este o investiție derulată 
într-un parteneriat al cărui lider este Primăria Siret cu finanțare din 
fonduri europene nerambursabile din POR 2014-2020 și cofinanțare din 
bugetul local al primăriei și CJ Suceava. Lucrările sunt în derulare, având 
un ritm susținut, iar CJ Suceava sprijină permanent Primăria Siret 
pentru a duce la bun sfârșit acest proiect până la finalul acestui an”, a 
declarat Popoiu. Consiliul Județean, a spus Popoiu, a contribuit cu suma 
de 2,19 milioane de lei la investițiile privind Parcul Științific și Tehnologic 
de la Siret. 
„Pe partea de execuție lucrări progresul este estimat la aproximativ 50%. 
S-a aplicat tencuiala decorativă pe exteriorul clădirii, se aduc curând în 
șantier panourile sandwich pentru închiderea corpului 2, se lucrează la 
interioare corp 1, în curând va fi instalat liftul. Estimăm finalizarea 
lucrărilor în această toamnă. 
Pe partea de furnizare dotări s-au încheiat contractele de furnizare 
echipamente IT cu livrare în lunile aprilie-mai (calculatoare, servere, 
imprimante, plotter, software etc.), s-a încheiat contractul privind 
furnizarea unei platforme de inovare/linii de simulare producție 
(furnizor Bosch Rexroth). Estimăm livrarea până în toamnă. Am lansat 
licitația de furnizare dotări pentru FABLAB (imprimantă 3D, scanner 
3D, CNC-uri etc.). Estimăm semnarea contractului de furnizare în lunile 
mai-iunie, cu livrare până în toamna. Lansăm licitația pentru furnizarea 
mobilierului în perioada următoare”, a explicat primarul. 
Parcul Științific și Tehnologic este un spațiu în care își vor desfășura 
activitatea studenți, cadre didactice universitare, reprezentanți ai unor 
firme interesate să colaboreze cu mediul academic pentru 
profesionalizarea resursei umane din zonă. „Cu acest obiectiv, creștem 
atractivitatea orașului pentru investitori și contribuim împreună cu 
partenerii noștri la creșterea competitivității mediului de afaceri în 
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regiune. Acest proiect va conduce și la creșterea atractivității liceului 
nostru, dat fiind că în Siret va exista o legătură directă cu mediul 
universitar. Mulțumim Consiliului Județean Suceava și Universității 
„Ștefan cel Mare” că au acceptat să deruleze acest proiect în parteneriat 
cu Primăria Siret aici, în localitatea noastră, contribuind astfel și la 
dezvoltarea comunității locale”, a mai spus Adrian Popoiu. 

- Conferință 
organizată cu ocazia 
„Zilei Internaționale 
a Pădurilor” 

catholica.ro 
26.03.23 

-- 24.03.2023, Oradea (Catholica) - Marți, 21 martie 2023, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Pădurilor, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, în 
colaborare cu Ocolul Silvic „Sfânta Maria” Oradea, a organizat o 
conferință pe tema silviculturii, care a reunit, în Aula Magna a 
Seminarului greco-catolic din Oradea, o serie de specialiști, 
administratori de păduri, universitari și cercetători. 
Cei zece specialiști invitați care și-au susținut lucrările au fost: dr. ing. 
Enescu Mihai, Asociația EcoAsist, București; prof. univ. dr. ing. Laura 
Bouriaud, Facultatea de Silvicultură, Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava; prof. univ. dr. ing. Bogdan Popa, Facultatea de Silvicultură și 
Exploatări Forestiere Universitatea Transilvania din Brașov; prof. univ. 
dr. ing. Adrian Timofte, Facultatea de Protecția Mediului, Universitatea 
din Oradea; dr. ing. Budău Ruben, Facultatea de Protecția Mediului, 
Universitatea din Oradea; drd. ing. Mihai Gășpărel, Garda Forestieră 
Suceava; ing. Ramona Moisesc, S.C. Tornator Romania S.R.L.; ing. Horia 
Dărăștean, Garda Forestieră Oradea; ing. Suciu Teodor Ioan, Direcția 
Silvică Bihor; ing. Sergiu Florea, Forest Design Brașov; ing. Paul Daniel 
Dima, Porini Log Oy Finlanda. 
După cuvântul de început al Preasfinției Sale Virgil Bercea, Episcop 
greco-catolic de Oradea și gazda conferinței, în care a subliniat 
importanța bunei gestionări a creației lui Dumnezeu, evitarea distrugerii 
care aduce tulburare și suferință și atenția sporită pe care trebuie să o 
avem față de pădure care este o manifestare a frumosului iar frumosul 
înnobilează, a luat cuvântul Preasfinția Sa László Böcskei, Episcop 
romano-catolic de Oradea, și ing. Jenő Ferkő, șeful Ocolului Silvic Sfânta 
Maria. În continuare, au avut loc cele zece conferințe, moderatorul 
întâlnirii fiind dr. ing. Mihai Enescu, de la Asociația EcoAsist, București. 
Conținutul lucrărilor se pot găsi pe EGCO.ro în format PDF. În viitor, 
organizatorii doresc ca acest eveniment să devină o tradiție anuală, cu 
participanți și din alte țări, având deja confirmări de participare a unor 
reprezentanți din șapte țări. Le mulțumim tuturor și îl rugăm pe 
Dumnezeu să binecuvânteze munca și străduințele lor! (Biroul de presă 
al Eparhiei de Oradea) 



- Decanul Facultății 
de Inginerie 
Alimentară Suceava: 
Au fost multe cazuri 
în care agricultorii 
nu i-au anunțat pe 
apicultori că 
urmează să facă 
tratament cu 
pesticide și, de 
aceea, au murit 
foarte multe familii 
de albine 
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- Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor Mircea 
Oroian, susține că apicultorii pot avea probleme din cauza parazitului 
Varroa jacobsoni, dacă nu aplică tratamentele la timp. El a făcut 
declarația, la Radio Top, după ce apicultorii hunedoreni s-au plîns că 
parazitul Varroa le-a afectat populațiile de albine. Decanul a afirmat: 
„Varroa este prezent de mai mulți ani în România. Sînt ani în care e mai 
agresiv și afectează mai multe familii de albine. Însă, nu cred că doar 
acest parazit este o problemă, ci și pesticidele folosite în agricultură. Au 
fost multe cazuri în care agricultorii nu i-au anunțat pe apicultori că 
urmează să facă tratament cu pesticide și, de aceea, au murit foarte multe 
familii de albine. Apoi, e înghețul de primăvară”. Profesorul Oroian a 
completat: „Sînt abonat la informații de la un institut în domeniul 
apiculturii din București și ei au dezvoltat tot felul de soluții bio în care 
ameliorează starea albinelor parazitate de Varroa. Soluții sînt, dar 
probabil că nu toți apicultorii aplică tratamentul la timp”. Domnul 
Oroian are doctoratul în calitățile mierii de albine. 
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Dorin Luca Marin Gherman, 

lector universitar 

dr.: Inventivitatea 
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Federației Ruse este 

enormă 
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 Marin Gherman este lector universitar dr. la Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, unde predă relații internaționale. Acesta este, de 

asemenea, fondator și redactor-șef al Centrului Media BucPress, trust de 

presă de limbă română de la Cernăuți. Totodată, scrie pentru Libertatea 

și demontează narațiuni ale propagandei ruse pentru Veridica.ro. 

La un an de la începutul războiului pe scară largă declanșat de Rusia 

împotriva Ucrainei, acesta a acordat un interviu Observatorului militar 

despre cum funcționează propaganda rusă, care îi sunt narațiunile 

principale și alte subiecte de interes pentru cititorii noștri. 

 
Aș vrea să începem cronologic, pentru a sesiza, poate, niște evoluții. Care 
au fost narațiunile propagandei ruse în Ucraina înainte de război și cum 
au pregătit acestea terenul pentru invazia la scară largă? 
Narațiunile false, toxice au debutat în 2014. Ce-i drept, ele au avut niște 
rădăcini undeva prin 2010-2012, când au avut loc alegeri prezidențiale și 
parlamentare în Ucraina. Au fost tot mai accentuate și mai mult 
dezvoltate în direcția portretizării unor lideri politici ca fiind niște 
continuatori ai nazismului, ai radicalismului, extremismului, prezentării 
forțelor proeuropene ucrainene ca fiind, în primul rând, 
naționaliste/naziste. 



Apoi, după 2014, au apărut tot mai multe articole, reportaje la televiziuni 
și radio despre „genocidul”, „masacrul” împotriva rusofonilor din 
Donbas: „rusofonii suferă”, „rusofonii n-au niciun drept”, „cei din vest 
vor să se răzbune pe cei din est”, „populația din estul țării este nucleul 
economic al Ucrainei, iar cei din vest pur și simplu se odihnesc, iar estul 
hrănește vestul”. Acestea au fost niște sloganuri electorale o perioadă de 
timp, inclusiv până la invazia asupra Ucrainei la scară largă. 
Clivajul est-vest a fost exploatat la maxim atât de presa de la Kremlin, cât 
și de presa controlată de Moscova pe teritoriul Ucrainei. Toate fisurile au 
fost folosite până în 2022, până la 24 februarie. Au fost multe altele care 
s-au suprapus peste aceste narațiuni antiucrainene. 
Direcția generală este transformarea acestor narațiuni locale în narațiuni 
anti-NATO, anti-UE, anti-Occident, în general antiamericanisme, 
împotriva a tot ceea ce nu corespunde cu viziunea Federației Ruse în 
sfera geopolitică. 
Se spunea că apropierea Ucrainei de Occident înseamnă sărăcirea 
populației, iar apropierea Ucrainei de Federația Rusă înseamnă 
revenirea la bogăția din fostul Imperiu Sovietic, că „ucrainenii mor de 
foame și vor consuma produse alimentare de o mai proastă calitate, copiii 
vor muri, situația economică se va înrăutăți și doar câțiva oligarhi aleși 
de UE vor avea de beneficiat în urma apropierii de Occident, iar Ucraina, 
fără Rusia, va muri, nu va exista ca stat”. 
După invadarea Ucrainei, aceste narațiuni fake și de dezinformare au 
devenit tot mai aproape de ceea ce numim propagandă de război. 
Propaganda de război este mult mai simplu construită și are ca scop să 
distrugă capacitățile inamicului de a se apăra, de a-l arăta tot mai slab și 
incapabil să se apere. 
Propaganda de război, în momentul de față, are două scopuri mari: de a 
convinge publicul intern din Federația Rusă că „Ucraina gata, gata pică 
și este la pământ”, că „femeile protestează în orașe pentru că bărbații sunt 
luați la război”, „totul este rău”, „clivajele abia sunt ținute sub control de 
către guvernul ucrainean și mai avem un pic să zdrobim acest stat, de 
aceea avem nevoie de sprijinul vostru”, „ucrainenii, de fapt, ne iubesc și 
noi îi iubim pe ucraineni, dar NATO s-a băgat și iată ce fac”, „nu ne mai 
luptăm cu Ucraina, ci cu NATO pe teritoriul Ucrainei”. 
În al doilea rând, Rusia mai încearcă să îi convingă și pe ucraineni, prin 
canale de Telegram, în special, și prin rețele de interacțiune socială, 
pentru că internetul este blocat în ceea ce privește posibilitatea accesării 
unor site-uri rusești [agenții de știri rusești, n.red.] pe teritoriul Ucrainei, 



că „Zelenski este un criminal, își ucide poporul”, „dacă Zelenski nu se 
împotrivea agresiunii Federației Ruse, atunci ar fi fost pace” și se 
încearcă semănarea neîncrederii în guvernul ucrainean. 
De la bombardarea infrastructurii energetice ucrainene până acum, 
Moscova a fost dominată de iluzia că poate ucrainenii vor ieși la proteste 
și vor cere negocieri de pace. Acestea au fost liniile principale. [...] 
 

 


