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Ultima Oră 

local 

 

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava pregăteşte un 

concert susţinut de trupa Fără Zahăr (Bobi Dumitraş - 

chitară acustică, voce şi Bobo Burlăceanu - chitară 

electrică, voce). Evenimentul va avea loc miercuri, 1 

noiembrie, de la ora 19.00, pe scena Auditoriumului 

„Joseph Schmidt”, din strada Universităţii, nr. 13. Preţul 

unui bilet este de 10 lei pentru studenţi, elevi şi 

pensionari, iar acestea se pot achiziţiona de la sediul Casei 

de Cultură a Studenţilor Suceava. Preţul unui bilet întreg 

este de 20 de lei (on-line de pe ccs-sv.ro şi 

biletesuceava.ro). „Fără Zahăr: un concept muzical dulce-

amărui care îmbină, pe acorduri simple, puţinele aspecte 

ale vieţii românului despre care încă se mai poate râde cu 

poftă. Folk alternativ, rock acustic, tot ce trebui”, transmit 

organizatorii. 
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Aplicaţie practică pentru 

studenţii de peste hotare de 

la USV 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

Ultima oră 

local 

În perioada 20-22 octombrie 2017, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava (USV) a organizat o aplicaţie 

practică pentru studenţii din cadrul programului Erasmus+ 

care studiază în acest semestru la Suceava. Programul 

http://www.monitorulsv.ro/


 

 

propus de organizatori a debutat cu deplasarea grupului în 

Rezervaţia geologică 12 Apostoli din Parcul Naţional 

Călimani (PNC), pe celebra poteca tematică, selectată de 

montaniarzi, ani la rând, printre cele mai frumoase din 

România, în compania ing. Basarab Bîrlădeanu, directorul 

Parcului. Din grupul USV au făcut parte studenţi din 

Spania, Turcia, Italia, Portugalia, Grecia şi Franţa, alături 

de lector univ. dr. Codruţ Şerban, ranger voluntar al PNC 

şi iniţiatorul parteneriatului dintre cele două instituţii. Pe 

lângă ocazia inedită de a afla poveştile zonei chiar în 

mijlocul naturii, studenţii au desfăşurat activităţi de 

igienizare şi educaţie montană sub coordonarea rangerilor 

PNC. Nu au lipsit nici activităţile ecvestre specifice 

turismului din Călimani, curajul participanţilor fiind 

răsplătit printr-un spectaculos foc de tabără organizat 

pentru oaspeţi la Centrul de vizitare al PNC. Aplicaţia 

practică a mai cuprins şi o plimbare cu hidrobicicletele pe 

Lacul Colibiţa, cu telescaunul în Vatra Dornei, precum şi 

o vizită la Muzeul Oului de la Vama, unde studenţii au 

asistat la demonstraţii de pictură pe ou oferite, cu mult 

profesionalism şi căldura specific bucovineană, de gazde. 
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Universitatea din Suceava 

organizează, în premieră, 

Târgul Internațional de 

Inventică și Educație 

Creativă pentru Tineret 
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Pg.2 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) 

organizează, la începutul lunii noiembrie, prima ediţie a 

Târgului Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă 

pentru Tineret, eveniment adresat elevilor şi studenţilor 

preocupaţi de cercetare, ştiinţă, inovaţie şi tehnologie. 

Standuri cu proiecte gândite şi proiectate de studenţii din 

cadrul mai multor universităţi vor fi amenajate în corpul E 

al Universităţii, lângă rectorat. Mai mult, târgul propune şi 



o serie de mese rotunde, conferinţe şi prezentări. 

Profesori invitaţi vor susţine seminarii de tipul TED, 

aceştia urmând să împărtăşească informaţii din domeniile 

de care sunt pasionaţi şi vor disemina idei care merită să 

fie răspândite pentru a-i inspira şi pe alţii. Amintim 

„Stimularea creativității” - moderatori conf. dr. Doina 

Schipor și conf. dr. ing. Ovidiu Schipor, „Creativitate și 

inteligență emoțională” - moderatori conf. dr. Adina 

Colomeischi și lect. dr. Liliana Bujor etc. 

Prof. univ. dr. ing. Dan Laurenţiu Milici a menţionat că 

vor fi studenţi invitaţi de la Universitatea Tehnică din Iaşi, 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din 

Baia Mare, Sibiu, Satu Mare, însă vor fi şi lucrări trimise 

din partea unor studenţi din Malaezia şi Republica 

Moldova. 

„Încercăm să-i atragem şi pe elevii de liceu şi nu doar în 

calitate de vizitatori ai târgului, ci să participe cu 

proiecte”, a mai completat Dan Laurenţiu Milici, prodecan 

al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, USV. Acesta a mai menţionat că un târg 

dedicat tinerilor cercetători este organizat de Ministerul 

Tineretului şi Sportului, la Romexpo, dar şi la Academia 

Forţelor Terestre de la Sibiu, însă particularitatea celui de 

la Suceava constă în faptul că accentul va fi pus pe partea 

educativă, respectiv dezbateri şi discuţii. 

Târgul de la USV are loc în perioada 2-4 noiembrie.  
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Asociația Administratorilor 

de Păduri și Universitatea 

Suceava, cu sprijinul 

Holzindustrie Schweighofer 

vor planta un milion de 

puieți 
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Asociația Administratorilor de Păduri (AAP) și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul 

Holzindustrie Schweighofer, vor ajuta proprietarii privați 

și administrațiile locale să regenereze suprafețe de pădure 

degradate din România, în următorii 7 ani, se arată într-un 

comunicat de presă. 

În data de 4 noiembrie va fi organizată o acțiune de 

plantare, în apropiere de localitatea Poiana Negrii, parte a 

proiectului Pădurea de Mâine. 

Proiectul „Pădurea de Mâine” va avea un puternic impact 

pozitiv asupra comunităților locale, implicându-le activ și 

contribuind în mod substanțial la conservarea resurselor 

forestiere, la prevenirea eroziunii, alunecărilor de teren și 

inundațiilor din zonele reîmpădurite, se arată în 

comunicat. 

Campania de reîmpădurire este deschisă oricărui 

proprietar privat de pădure și oricărei administrații locale, 

iar propunerile de suprafețe de plantare pot fi transmise 

prin www.padureademaine.ro, o platformă online în care 

potențialii solicitanți și orice parte interesată pot găsi 

informații despre proiect, metodologia și progresul 

acestuia. 

Managerul de proiect din cadrul  Holzindustrie 

Schweighofer România, Ionuț Apostol, a spus că trebuie 

să se planteze acum, astfel încât generațiile viitoare să 



aibă beneficiile ecologice, sociale și economice ale acestor 

păduri ce vor avea nevoie de zeci de ani să ajungă la 

maturitate. 

„Pădurea de Mâine va fi implementat în toate regiunile 

României iar plantarea va urmări restabilirea tipului 

natural de vegetație forestieră în zonele selectate”, a spus 

Ionuț Apostol. 
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Proiect ambițios: Asociația 

Administratorilor de Păduri 

și Universitatea Suceava cu 

sprijinul Holzindustrie 

Schweighofer vor planta în 

următorii șapte ani un 

milion de puieți în România 

pentru a regenera păduri 

degradate 
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Aplicație practică 

organizată de USV pentru 

studenţii străini care învaţă 

la Suceava în baza 

programului Erasmus+ 
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Educație 

 

În perioada 20-22 octombrie, studenții din Spania, Turcia, 

Italia, Portugalia, Grecia și Franța, care în acest semestru 

învață la Suceava, în baza programului Erasmus+, au 

participat la o aplicație practică organizată de 

Universitatea „Ștefan cel Mare”. Potrivit unui comunicat 

remis de USV, aplicația a cuprins deplasarea în Rezervația 

geologică 12 Apostoli din Parcul Național Călimani, 

activități ecvestre, dar și plimbări cu hidrobicicletele pe 

http://www.newsbucovina.ro/
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Lacul Colibița și cu telescaunul la Vatra Dornei. De 

asemenea, studenții au vizitat Muzeul Oului de la Vama. 

Acolo, ei au asistat la demonstrații de pictare a ouălor. 

 


