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20.000 de puieţi de brad, 

molid, frasin, paltin de 

munte şi anin negru vor fi 

plantaţi la Poieni-Solca, 

într-o acţiune organizată de 

Holzindustrie Schweighofer 
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Holzindustrie Schweighofer va organiza, la finele acestei 

săptămâni, o acţiune de plantare în localitatea Poieni-

Solca, parte a proiectului „Pădurea de Mâine”. În cadrul 

acestui proiect Asociaţia Administratorilor de Păduri 

(AAP) şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu 

sprijinul Holzindustrie Schweighofer, vor ajuta 

proprietarii privaţi şi administraţiile locale să regenereze 

suprafeţe de pădure degradate din România, în următorii 

şapte ani. Proiectul „Pădurea de Mâine” va avea un 

puternic impact pozitiv asupra comunităţilor locale, 

implicându-le activ şi contribuind în mod substanţial la 

conservarea resurselor forestiere, la prevenirea eroziunii, 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor din zonele 

reîmpădurite. La Poieni-Solca, pe o suprafaţă de 4,7 

hectare, s-au efectuat lucrări în anii ’90, iar divizarea într-

o multitudine de proprietăţi nu a permis gospodărirea 

corectă a pădurii. Aceasta este prima suprafaţă care va fi 

reîmpădurită în cadrul proiectului naţional „Pădurea de 

Mâine”, iar pe suprafaţa menţionată vor fi plantaţi peste 

20.000 puieţi de brad, molid, frasin, paltin de munte şi 

anin negru. La acţiunea de plantare vor participa angajaţi 

ai Holzindustrie Schweighofer, studenţi ai Universităţii 



„Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de 

Silvicultură, elevi de la Colegiul Tehnic Rădăuţi, asociaţii 

de profil, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi 

publice locale, localnici şi alţi voluntari. Pe lângă partea 

silviculturală şi de mediu, acţiunea are şi un caracter 

educativ, specialiştii Ocolului Silvic Solca prezentând 

participanţilor felul în care se plantează corect şi cum se 

îngrijeşte în mod durabil o pădure. 
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Universitatea a rezistat doar 

45 de minute în fața 

Odorheiului 
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Aseară, în etapa cu numărul nouă din Liga Națională de 

Handbal, echipa Universității Suceava a cedat cu scorul de 

26 – 31 în disputa de pe teren propriu, cu HC Odorhei. 

Studenții au jucat de la egal la egal cu experimentata 

echipă oaspete timp de 45 de minute, în ultimul sfert de 

oră nereușind să se mai concentreze la fel, atât în atac, cât 

și-n apărare. Miza celor trei puncte și-a pus amprenta pe 

jocul din teren încă de la fluierul de start, iar jocul a fost 

unul foarte echilibrat, fiecare gol cântărind destul de mult 

în economia jocului. Cele două echipe au mers cap la cap 

trei sferturi de meci, timp în care nimeni nu a reușit să se 

distanțeze la mai mult de două goluri. Prima parte a fost 

una cu momente bune pentru ambele echipe, dar și greșeli 

sau durități peste limita regulamentului, mai ales de partea 

oaspeților, sancționate de mai multe ori cu unități de 

măsură diferite, spre disperarea băncii sucevenilor și a 

spectatorilor din tribune. La pauză a fost 15 – 15 și se 

anunța o parte secundă la fel de intensă. În minutul 43, 



portarul oaspeților a scăpat mingea în poartă, dar arbitrii 

n-au dat gol și de la acea fază s-a rupt jocul universitarilor. 

Au urmat două ratări și câteva goluri luate extrem de ușor, 

iar Odorheiul s-a distanțat la șase goluri, pe fondul unei 

scăderi de ritm din partea studenților. Oaspeții au avut și 

opt goluri în minutul 58, când tabela arăta 31 – 23, dar 

sucevenii au avut o ultimă răbufnire și au închis tabela la 

31 – 26 pentru adversari. 
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Prima acțiune de 

reîmpădurire în cadrul 

proiectului național Pădurea 

de Mâine va fi la Poieni 

Solca unde se vor planta 

peste 20.000 puieți de brad, 

molid, frasin, paltin de 

munte și anin negru 
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Studenți, elevi și angajați ai Holzindustrie Schweighofer 

vor planta în data de 11 noiembrie peste 20.000 puieți de 

brad, molid, frasin, paltin de munte și anin negru pe o 

suprafață de 4,7 ha la marginea comunei Poieni-Solca în 

cadrul proiectului național Pădurea de Mâine. 

Potrivit unui comunicat al Holzindustrie Schweighofer, în 

11 noiembrie va fi organizată o acțiuned e plantare la 

marginea localității Poieni-Solca. 

Astfel, pe suprafața de 4,7 hectare în cauză s-au efectuat 

lucrări în anii ’90, iar divizarea într-o multitudine de 

proprietăți nu a permis gospodărirea corectă a pădurii. 

La acțiunea de plantare vor participa angajați ai 

Holzindustrie Schweighofer, studenți ai Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava – Facultatea de Silvicultură, 

elevi de la Colegiul Tehnic Rădăuți, asociații de profil, 

organizații non-guvernamentale, autorități publice locale, 

http://www.newsbucovina.ro/


localnici și alți voluntari, arată compania. 
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Tineri din ţară au prezentat 

proiecte de cercetare inedite 

la târgul Universităţii din 

Suceava 
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Cuceriţi de microbul cercetării şi pasionaţi de tehnică şi 

inovare, zeci de tineri din ţară au participat la prima ediţie 

a Târgului Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă 

pentru Tineret, cu proiecte interesante, menite să ne facă 

viaţa mai uşoară. 

Târgul este organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

şi se află la prima ediţie. 

Standuri cu proiecte gândite şi realizate de studenţii din 

cadrul mai multor universităţi, dar şi elevi, au fost 

amenajate în corpul E al Universităţii, lângă rectorat. Mai 

mult, târgul propune şi o serie de mese rotunde, conferinţe 

şi prezentări despre creativitate, inteligenţă emoţională, 

inovaţie etc. 

Conducerea Universităţii, alături de câţiva invitaţi, a 

vorbit despre eveniment, despre creativitate, despre 

brevetele obţinute, dar şi despre neajunsurile cercetării în 

România. 

„E o provocare să constatăm că, împotriva a tot ceea ce se 

spune, există o curiozitate pe care şcoala şi universitatea 

reuşesc să o stimuleze, să o provoace. Ne naştem curioşi 

şi, de regulă, se spune că şcoala inhibă curiozitatea, însă 

sperăm că noi reuşim să o provocăm, să o cultivăm. M-aş 

adresa mai ales tinerilor, celor care sunt aici într-o 

competiţie. Cred că viitorul este pe mâinile lor, de ei 

depinde ca lumea să se schimbe şi să fie mai bună”, a 

http://www.monitorulsv.ro/


punctat prof. univ. dr. Mircea Diaconu, prorector al 

instituţiei, în deschiderea târgului. 

La rândul său, prof. univ. dr. Ştefan Purici a arătat că 

„evenimentul confirmă că, în ciuda învăţământului de 

astăzi, reproductiv, avem şi nişte tendinţe de  creativitate”. 

Acesta a subliniat totuşi că, la nivel internaţional, 

România ocupă un loc codaş în ceea ce priveşte brevetele 

înregistrate, având în vedere că în 2016 s-au înregistrat 

circa 250 de brevete, în condiţiile în care Japonia 

figurează cu 42.000 de brevete. În acest context, Ştefan 

Purici a menţionat că invenţiile româneşti trebuie 

promovate la nivel internaţional, pentru o mai bună 

vizibilitate. Nu a fost uitat nici onorantul loc I pe care 

USV îl deţine în ceea ce priveşte numărul de brevete 

înregistrate în universităţile din România. 

Dan Laurenţiu Milici, prodecan al Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, membru în comitetul 

de organizare, a arătat că acţiunea vrea să sporească 

încrederea tinerilor cercetători, să încurajeze interesul 

pentru cercetare în absolut toate domeniile şi să stimuleze 

creativitatea. 

  

Invitaţia la eveniment a fost acceptată şi de preşedintele 

Forumului Inventatorilor Români, Andrei Sandu, acesta 

apreciind iniţiativa Universităţii şi încurajând orice pas 

făcut pentru stimularea creativităţii. 

Despre eveniment, prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc, 



director al Departamentului de Electrotehnică din cadrul 

Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, 

a arătat că este „o justificată apariţie pe scena creaţiei 

româneşti”. 

Acesta a vorbit despre activitatea studenţilor şi cadrelor 

didactice ale USV în cercetare, evidenţiind şi calitatea 

brevetelor de invenţie, justificată de importante premii la 

diverse saloane de inventică. 

Târgul de la USV are loc în perioada 2-4 noiembrie. 
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Cercetători din Germania, 

Ungaria, Lituania, 

Republica Moldova și 

România participă vineri și 

sâmbătă la Conferința 

Integrated Management of 

Environmental Resources 

organizată de Facultatea de 

Silvicultură a USV 

(02.11.2017) 
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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava organizează, vineri și sâmbătă, cea 

de a IV-a ediție a Conferinței Internaționale Integrated 

Management of Environmental Resources (IMER). 

La eveniment vor participa cercetători din Germania, 

Ungaria, Lituania, Republica Moldova și România 

(Universitatea „Transilvania” Brașov, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

București și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava). 

După deschiderea în plen, lucrările se vor desfășura pe 

cinci secțiuni. Cele 39 de lucrări științifice înregistrate au 

fost incluse pe teme privind ecosistemele forestiere și 

ecologia peisajelor, silvicultura și sănătatea pădurilor, 

evaluarea, modelarea și managementul pădurilor, 

http://www.newsbucovina.ro/


economia și politica mediului și ingineria forestieră și 

produsele forestiere 

Deschiderea lucrărilor va avea loc vineri, 3 noiembrie, la 

ora 10:00, în Aula  din corpul E al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. 

 

 


