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În volumul 99 al prestigioasei reviste „Soil Biology
and Biochemistry”, apărut pe data de 31 august
2016, a fost publicat articolul “Drivers of
earthworm incidence and abundance across
European forests”, între autorii căruia s-a numărat
şi universitarul sucevean, şef lucrări dr. ing.
Gabriel Dănilă, de la Facultatea de Silvicultură.

Recent, lucrarea a fost premiată cu suma de 10.000
de lei în cadrul Planului Naţional de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020,
al Consiliului Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior (CNFIS), transmit
reprezentanţii Universităţii „Ştefan cel Mare”.

________ Cercetătorul Gabriel
Dănilă din cadrul
Facultății de
Silvicultură din
Suceava, premiat de
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În volumul 99 al prestigioasei reviste „Soil
Biology and Biochemistry”, apărut pe data de 31
august 2016, a fost publicat articolul „Drivers of
earthworm incidence and abundance across
European forests”, între autorii căruia s-a numărat



Consiliul Național
pentru Finanțarea
Învățământului
Superior

și dr. ing. Gabriel Dănilă, membru al Facultății de
Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava.

Recent, lucrarea a fost premiată cu suma de 10.000
ron în cadrul Planului Național de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020
(PNCDI III), aprobat în Hotărârea Guvernului nr.
583/22.07.2015, prin Programe PNCDI III
coordonate de UEFISCDI: Programul 1,
Subprogramul 1.1. Resurse umane.
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Cocert extraordinar
de Crăciun cu
Orchestra
filarmonicii ”Mihail
Jora” din Bacău
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Casa de Cultură a Studenților Suceava organizează
astăzi, 6 decembrie, începând cu ora 19.00, un
concert extraordinar de Crăciun, susținut de
Orchestra filarmonicii "Mihail Jora" Bacău, sub
bagheta maestrului Valentin Doni, împreună cu
soliștii Gabriela Istoc și Paul Lungu.

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a
Sindicatelor Suceava, iar biletele se pot procura
online, de pe www.ccs-sv.rosau
www.biletesuceava.ro. Prețul unui bilet este de 40
de lei sau 20 de lei pentru studenți și elevi.

Magda Trupa Vama va Crai Nou Pg.3

Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava va
găzdui joi, 8 decembrie a.c., începând cu ora
19:00, o nouă ediție a Balului Bobocilor USV,



Axon concerta la Balul
Bobocilor USV 2016

intitulată “Hall of Fame” și organizată de Asociația
Studenților din Universitatea Suceava, în
parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților.

”Reflectoarele sunt aprinse, actorii sunt pe poziții
și…acțiune! Protagoniști sunt 10 perechi de boboci
ai Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava.
Frumoși, talentați și ambițioși, cu toții aspiră la
titlurile de Miss și Mister USV 2016. Fie că
interpretează personaje din desene animate sau din
producții cinematografice cunoscute, cu siguranță
se vor folosi de toate atuurile pentru a reuși să
câștige. Multe momente extraordinare, multă voie
bună și pentru ca evenimentul să fie unul de zile
mari, spectatorii vor lua parte la un concert
susținut de invitații serii: trupa Vama”, arată
organizatorii evenimentului.

Magda
Axon

Miercuri la USV

A V-a ediție a
conferinței ”Career
Advice for Students”
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Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea
Carierei (A ȘtI DC) organizează miercuri, 7
decembrie a.c., începând cu ora 18:00, în Aula
corpului E a Universității ”Ștefan cel Mare” din
Suceava, cea de-a V-a ediție a conferinței „Career
Advice for Students” cu tema „Follow The
Leaders”.

Potrivit organizatorilor, în cadrul conferinței,
antreprenori și manageri locali vor sta față în față
cu studenții USV preocupați de dezvoltarea



carierei. Invitații acestei ediții vor fi: Gheorghe
David – partner manager Assist Suceava, Dan
Jitareanu – director Grup Retail, Raiffeisen Bank
Bucovina regiunea Suceava; Dumitru Zaharia –
administrator Dizing Brusturi și Vasile Nistor –
manager General Life Tour Suceava.

_____

Cercetătorul Gabriel
Dănilă din cadrul
Facultății de
Silvicultură din
Suceava, premiat cu
10.000 de lei pentru
un studiu privind
rolul semnificativ al
râmelor
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Cercetătorul sucevean șef lucrări dr. ing. Gabriel
Dănilă, membru al Facultății de Silvicultură din
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din
Suceava, a fost premiat pentru un studiu privind
rolul râmelor în ecosistemele forestiere.

Potrivit unui comunicat al USV, în volumul 99 al
prestigioasei reviste Soil Biology and
Biochemistry, apărut pe data de 31 august 2016, a
fost publicat articolul “Drivers of earthworm
incidence and abundance across European forests”,
între autorii căruia s-a numărat și șef lucrări dr.
ing. Gabriel Dănilă, membru al Facultății de
Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava.

_________ Antreprenori și
manageri locali, față
în față cu studenții
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Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea
Carierei (A ȘtI DC) organizează miercuri, 7
decembrie a.c., începând cu ora 18:00, în Aula



USV preocupați de
dezvoltarea carierei

corpului E a Universității ”Ștefan cel Mare” din
Suceava, cea de-a V-a ediție a conferinței „Career
Advice for Students” cu tema „Follow The
Leaders”.

Potrivit organizatorilor, în cadrul conferinței,
antreprenori și manageri locali vor sta față în față
cu studenții USV preocupați de dezvoltarea
carierei. Invitații acestei ediții vor fi: Gheorghe
David – partner manager Assist Suceava, Dan
Jitareanu – director Grup Retail, Raiffeisen Bank
Bucovina regiunea Suceava; Dumitru Zaharia –
administrator Dizing Brusturi și Vasile Nistor –
manager General Life Tour Suceava.


