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Culegerea ciupercilor din pădure este o activitate despre care se 

poate spune că este tradiţională în judeţul Suceava. Mii de 

suceveni care consideră că pot diferenţia ciupercile comestibile 

de cele necomestibile şi de cele toxice merg în păduri ”la bureţi”, 

hribii, ghebele şi gălbiorii fiind ingrediente care toamna sunt pe 

mesele din marea majoritate a bucătăriilor bucovinene.  

 

Mai mult decât atât, printre culegători sunt foarte multe persoane 

neavizate, inclusiv copii, iar ciupercile culese de acestea ajung la 

vânzare. „Ciupercile se culeg obligatoriu întregi, cu pălărie şi 

picior, tocmai pentru a putea fi mai bine identificate. Dacă sunt 

fragmentate, printre acestea se pot strecura şi fragmente de 

ciuperci toxice şi astfel tot ceea ce se găteşte devine toxic. 

Culegătorii trebuie să fie persoane avizate, care recoltează doar 

speciile pe care le cunosc foarte bine”, a afirmat conf. univ. 

Grudnicki. 

 

Ghid de identificare a ciupercilor, disponibil de anul viitor la 

USV 

Universitarul sucevean a mai spus că lucrează la un ghid de 

identificare a principalelor specii de ciuperci, care va fi pus atât 

la dispoziţia inspectorilor din instituţiile de control, cât şi a 

culegătorilor de ciuperci de pădure. 

Peste aspectele care vizează securitatea alimentară, menţionăm 



că în conformitate cu Legea nr. 171 din 16 iulie 2010 privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, recoltarea din 

fondul forestier naţional a „produselor nelemnoase specifice”, 

respectiv faună de interes cinegetic, peşte din apele de munte, 

din crescătorii, bălţi şi iazuri din fondul forestier, fructe de 

pădure, seminţe forestiere, ciuperci comestibile din flora 

spontană, plante medicinale şi aromatice, răşină şi alte produse, 

fără acordul proprietarului şi/sau al ocolului silvic care asigură 

administrarea pădurii constituie contravenţie silvică şi se 

sancţioneazã cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei. Aşa 

cum am mai menţionat, Direcţia Silvică Suceava permite 

recoltarea a aproximativ 3 kg ciuperci/ zi/ persoană.  
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Ultima oră 

local 

 

Şcoala Familiei organizează, împreună cu Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV), conferinţa cu tema: „Educaţia copiilor între familie, 

şcoală şi comunitate”, eveniment ce vine în întâmpinarea 

părinţilor preocupaţi de educaţia şi dezvoltarea psiho-emoţională 

a propriilor copii. Întâlnirea-dezbatere va avea loc sâmbătă, 7 

octombrie, de la ora 11.00, în aula din corpul E al USV. Invitată 

este Oana Moşoiu, lector universitar doctor - Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. 

Oana Moşoiu coordonează cursuri de formare pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar şi este implicată în 

dezvoltare de programe educaţionale iniţiate de organizaţii 

nonguvernamentale din domeniul educaţiei. Este mamă a patru 

copii şi a dezvoltat, împreună cu o echipă de traineri şi alţi 

profesionişti, programul Şcoala Familiei, dedicat pregătirii 

părinţilor pentru creşterea şi educarea armonioasă a copiilor. 



Informaţiile ce vor fi prezentate sunt bazate pe studii ştiinţifice 

din domenii conexe: neuropsihologie, sociologie, pedagogie, 

bioetică, comunicare, iar modul de lucru va fi unul interactiv. 

Pentru detalii puteţi să îi contactaţi pe organizatori la e-mail 

suceava@scoala-familiei.ro sau tel. 0726 555 617. „Vă aşteptăm 

să (re)descoperiţi care sunt rolurile părinţilor în contextual 

societăţii actuale, sâmbătă, 7 octombrie 2017, începând cu ora 

11.00, în Aula din Corpul E al Universităţii «Ştefan cel Mare» 

din Suceava”, transmit organizatorii. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii din 

Suceava pregăteşte un spectacol inedit de muzică şi dans popular 

alături de Ansamblul Studenţesc „Arcanul” USV. Evenimentul 

este programat pentru miercuri, 11 octombrie, de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”. Intrarea studenţilor este 

liberă, iar pentru publicul larg preţul unui bilet este 10 lei. Detalii 

pe www.ccs-sv.ro. 
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În vara acestui an, a absolvit prima promoţie a masteratului de 

traductologie cu diplomă dublă din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava (USV), program lansat în anul 2015 în 

cadrul Facultăţii de Litere. 

Masteratul francofon „Teoria şi practica traducerii” le oferă 

absolvenţilor oportunitatea de a dobândi o diplomă dublă, a 

Universităţii sucevene, respectiv a Universităţii de Stat din 

Moldova, Chişinău. 



 Cum rezultatele acestui masterat sunt de lungă durată, 

reprezentanţii programului menţionează şi traducerile din 

domeniul ştiinţelor umaniste, care au fost lucrate de cele două 

echipe de masteranzi, sub coordonarea profesorilor lor, şi care 

urmează să fie publicate la Editura Demiurg din Iaşi, în colecţia 

„Intelectuali români de expresie franceză”, coordonată de 

profesor univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu. Este vorba despre 

volumul semnat de George Bengescu, „Bibliografie franco-

română” (de la începutul secolului al XIX-lea până în zilele 

noastre), traducere realizată sub coordonarea prof. univ. dr. 

Elena-Brânduşa Steiciuc, şi despre volumul semnat de Paul 

Miclău, „Traducerea poetică”, cu o versiune în limba română 

coordonată de prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu şi conf. 

univ. dr. Raluca Nicoleta Balaţchi. 

  

Mărturii 

Masteranzii de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), prin 

vocea absolventei Mihaela Răileanu, au transmis un mesaj cu 

privire la experienţa celor doi ani de studiu, pe care îl redăm in 

extenso, sub genericul „2 ani de masterat, 2 universităţi, 2 ţări şi 

2 diplome sau cum să obţii o diplomă europeană studiind în 

Moldova”: „Iulie 2015. După 3 ani de muncă intensă, de nopţi 

nedormite şi mii de pagini citite, recitite şi scrise, o nouă 

promoţie de traducători a absolvit Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova. 

Traducători care ştiau foarte bine că mai aveau nevoie de încă 2 

ani de «şlefuire» pentru a putea concura pe piaţa muncii. Decizia 

ne aparţinea – un masterat acasă sau unul peste hotare? O 

diplomă de acasă sau una europeană? Sau poate... ambele?”. 

Mihaela Răileanu, absolventă a primei promoţii a masteratului cu 

dublă diplomă USM-USV, a mai arătat că 2015 a fost anul în 



care un nou proiect francofon a fost lansat în baza unui 

parteneriat semnat între Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

din cadrul USM şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 

din cadrul USV. Proiectul prevedea crearea unui program de 

masterat cu dublă diplomă, care le-ar fi permis studenţilor 

francofoni de la Chişinău să urmeze cursurile programului 

„Teoria şi practica traducerii”, propus de USV, şi studenţilor de 

la Suceava să fie pregătiţi în cadrul programului „Traducere şi 

interpretare de conferinţe”, propus de USM. La final, cei care ar 

fi decis să răspundă provocării ar fi obţinut două diplome: una de 

la USM şi alta de la USV. 

„Iulie 2017. În una dintre aulele Universităţii din Suceava, 19 

studente din Republica Moldova şi din România au reuşit să 

susţină cu succes examenul de disertaţie şi au devenit, oficial, 

prima promoţie care a tăiat panglica unui proiect frumos, căruia 

îi doresc să aibă continuitate şi să ofere cât mai multe 

oportunităţi viitorilor masteranzi. Doresc, pe această cale, să le 

mulţumesc tuturor persoanelor care au contribuit la crearea unui 

program de masterat ce deschide noi orizonturi pentru tinerii 

francofoni din Republica Moldova şi din România şi 

Departamentului de Traducere, Interpretare şi Lingvistică 

Aplicată din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a 

USM, pentru că ne-a fost alături şi ne-a susţinut în efortul de a 

deveni mai buni. Succesul acestei prime promoţii este meritul 

dumneavoastră!”, a mai transmis Mihaela Răileanu.  
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Compania de prelucrare a lemnului Holzindustrie Schweighofer 

va acorda, în anul universitar 2017-2018, 24 de burse lunare 

studenţilor cu rezultate remarcabile în domeniul silviculturii şi 

ingineriei lemnului. Fiecare bursă are o valoare totală de 8.000 



 

 

 

 

 

 

în valoare de 

8.000 de lei 

fiecare, pentru 

studenţii de la 

Silvicultură 

 

 

 

de lei pentru întregul an universitar. 

Bursele Holzindustrie Schweighofer sunt repartizate în mod egal 

la: Facultatea de Silvicultură - Universitatea ,,Ştefan cel Mare” 

din Suceava (şase burse), Facultatea de Ingineria Lemnului - 

Universitatea ,,Transilvania” din Braşov (şase burse), Facultatea 

de Silvicultură şi Exploatări Forestiere - Universitatea 

,,Transilvania” din Braşov (şase burse), Facultatea de 

Horticultură, Secţia Silvicultură - Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (şase burse). 

Câştigătorii burselor sunt desemnaţi de reprezentanţii facultăţilor 

în urma unor concursuri ce cuprind probe teoretice şi practice 

organizate de universităţile partenere. Anunţurile despre 

program, metodologie şi bibliografie se regăsesc la secretariatele 

facultăţilor. 

Dan Bănacu, director general Holzindustrie Schweighofer 

România, a menţionat că ,,viitorii profesionişti în industria 

lemnului au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea aptitudinilor 

pentru cercetare şi inovare, dar şi de recunoaştere a cunoştinţelor 

acumulate. Programul de burse derulat de compania noastră până 

acum a arătat rezultate remarcabile. Unii dintre foştii bursieri 

Schweighofer au continuat cariera în domeniul cercetării, iar alţii 

sunt deja angajaţi la companii de renume”. 
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Compania Holzindustrie Schweighofer, cel mai mare investitor 

greenfield din industria de prelucrare a lemnului din România şi 

partener al instituţiilor de învăţământ, va acorda, în anul 

universitar 2017 – 2018, 24 de burse lunare studenţilor cu 

rezultate remarcabile în domeniul silviculturii şi ingineriei 



burse acordate 

viitorilor 

specialiști în 

industria 

lemnului 

lemnului. Fiecare bursă are o valoare totală de 8.000 de lei 

pentru întregul an universitar. 

,,Viitorii profesionişti în industria lemnului au nevoie de sprijin 

pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru cercetare şi inovare dar şi 

de recunoaştere a cunoştinţelor acumulate. Programul  de burse, 

derulat de compania noastră până acum, a arătat rezultate 

remarcabile. Unii dintre foştii bursieri Schweighofer au continuat 

cariera în domeniul cercetării iar alţii sunt deja angajaţi la 

companii de renume. 

Tocmai de aceea, Holzindustrie Schweighofer a 

extins  programul de burse pentru studenţi. Dacă până acum am 

fost alături de studenţii din Suceava şi Braşov, anul acesta vom 

acorda burse şi studenţilor de la  Facultatea de Horticultură, 

Secţia Silvicultură din cadrul Universităţii de ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Pentru că astăzi este Ziua 

Mondială a Educaţiei dorim să felicităm profesorii  îndrumători 

ai foştilor dar şi viitorilor bursieri Schweighofer şi să le 

mulţumim pentru implicare şi pentru tot ceea ce fac pentru 

educaţia noilor generaţii”, a precizat Dan Bănacu, Director 

General Holzindustrie Schweighofer România. 
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Fără presiunea rezultatului, trupa antrenată de Adi Chiruț și 

Iulian Andrei a început fără trac confruntarea cu liderul neînvins 

al Ligii Zimbrilor la handbal masculin, iar după primele zece 

minute de joc conducea la o diferență de două goluri, după ce 

Tîrzioru marca pe contraatac pentru scorul de 3-5 și obliga banca 

gazdelor să solicite time-out. 

Dinamo – CSU Suceava s-a terminat 31-26, iar trupa antrenată 



de Adi Chiruț este acum cu gândul la meciul de șase puncte cu 

Focșani, programat săptămâna viitoare. 

CSU Suceava: C. Tcaciuc, Bobeică, – Sipka (7 goluri), Tîrzioru 

(6), Petrea (4), Ciubotariu (2), Costea (2), M. Sandu (2), I. 

Tcaciuc (1), Cotinghiu (1), Baican (1), Olariu. 
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Compania Holzindustrie Schweighofer, cel mai mare investitor 

greenfield din industria de prelucrare a lemnului din România şi 

partener al instituţiilor de învăţământ, va acorda, în anul 

universitar 2017 – 2018, 24 de burse lunare studenţilor cu 

rezultate remarcabile în domeniul silviculturii şi ingineriei 

lemnului. Fiecare bursă are o valoare totală de 8.000 de lei 

pentru întregul an universitar. 

,,Viitorii profesionişti în industria lemnului au nevoie de sprijin 

pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru cercetare şi inovare dar şi 

de recunoaştere a cunoştinţelor acumulate. Programul  de burse, 

derulat de compania noastră până acum, a arătat rezultate 

remarcabile. Unii dintre foştii bursieri Schweighofer au continuat 

cariera în domeniul cercetării iar alţii sunt deja angajaţi la 

companii de renume. 

Tocmai de aceea, Holzindustrie Schweighofer a 

extins  programul de burse pentru studenţi. Dacă până acum am 

fost alături de studenţii din Suceava şi Braşov, anul acesta vom 

acorda burse şi studenţilor de la  Facultatea de Horticultură, 

Secţia Silvicultură din cadrul Universităţii de ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Pentru că astăzi este Ziua 

Mondială a Educaţiei dorim să felicităm profesorii  îndrumători 

ai foştilor dar şi viitorilor bursieri Schweighofer şi să le 

mulţumim pentru implicare şi pentru tot ceea ce fac pentru 



educaţia noilor generaţii”, a precizat Dan Bănacu, Director 

General Holzindustrie Schweighofer România. 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează un spectacol inedit de muzică și 

dans popular susținut de Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV. 

 Potrivit organizatorilor, evenimentul va avea loc miercuri, 11 

octombrie a.c., de la ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” al USV. 
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